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A valoração do princípio da insignificância em sede policial 

The assessment of the principle of insignificance in police head office 

Thalles Renato Alcântara da Silva1 

 

RESUMO 

Este artigo tem, como objeto de análise, a valoração e possibilidade de aplicação do princípio 

da insignificância pelo Delegado de Polícia. Para isso, analisamos a essência do princípio da 

insignificância, bem como seus aspectos históricos e dogmático; além disso, verificamos as 

divergências e delimitações consolidadas pela atual doutrina e jurisprudência. Ademais, 

analisamos a função técnico-jurídica da autoridade policial e seu poder-dever de 

reconhecimento face ao princípio postulado, de forma a ser o primeiro filtro de contenção da 

irracionalidade do sistema penal, havendo assim, juízo de valor na função. Isto posto, 

apresentamos as hipóteses de aplicação prática do princípio da insignificância e as barreiras 

impostas pela doutrina divergente. Para chegarmos ao objetivo proposto, foram realizadas 

pesquisas descritivas e exploratórias em bibliografias com utilização de fontes primárias e 

secundárias, bem como em banco de dados da Central de Inquéritos do Ministério Pública da 

Bahia, onde foram colhidos, através de uma abordagem qualitativa, inquéritos policiais e 

pedidos de arquivamentos, obtendo uma interpretação indutiva.  

Palavras-chave: Princípio da insignificância; Valoração; Delegado de Polícia 

ABSTRACT 

This article has as object of analysis the evaluation and application of the principle of 

insignificance by the Delegate of Police. For this, we analyze the essence of the principle of 

insignificance, as well as its historical and dogmatic aspects; in addition, we verify the 

divergences and delimitations consolidated by the current doctrine and jurisprudence. 

Notwithstanding this, we analyze the technical-legal function of the police authority and its 

power-duty of recognition in face of the principle postulated, in order to be the first filter to 

contain the irrationality of the penal system, thus, having a value judgment in the function . 

That said, we present the hypotheses of practical application of the principle of insignificance 

                                                           
1 Graduando em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Bacharel em Humanidades com ênfase na 
área jurídica (UFBA). Membro do Laboratório de Pesquisa do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 
(IBCCRIM). Email: thalles-renato@live.com 



  
 

 

and the barriers imposed by divergent doctrine. In order to reach the proposed objective 

descriptive and exploratory researches were carried out in bibliographies using primary and 

secondary sources, as well as in a database of the Public Prosecutor's Office of Bahia, where a 

qualitative approach was taken by police investigations and filing requests, obtaining an 

inductive interpretation. 

Keywords: Principle of insignificance. Valuation. Police Officer 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como ponto central de discussão, o reconhecimento e possibilidade 

de aplicação do princípio da insignificância pelo Delegado de Polícia. Para isso, fez-se 

necessário iniciar o tema a partir de alguns aspectos que possibilitam uma análise sistêmica e 

enraizada sobre o assunto proposto. 

Inicialmente, buscamos entender a figura do “princípio” no ordenamento jurídico 

brasileiro, diferenciando-o das normas e regras. Em seguida, aprofundamos o estudo em torno 

do princípio da insignificância a partir dos seus aspectos históricos e sua relação com outros 

princípios correlatos, como meio de compreender a sua verdadeira essência e finalidade.  Em 

segundo lugar, analisamos o referido princípio no seu aspecto dogmático, através da sua função 

material e seu papel no âmbito penal. Posteriormente, apresentamos as divergências e 

delimitações consolidadas pela doutrina e jurisprudência, apontando os requisitos para o 

reconhecimento do princípio postulado. Em seguida, no ponto cerne do trabalho, apresentamos 

a função técnico-jurídica do Delegado de Polícia e suas barreiras face à aplicação do princípio 

da bagatela. Neste mesmo ponto, analisamos a soluções práticas para as divergências 

doutrinárias. Após, expusemos o resultado de pesquisa descritiva e exploratória realizada em 

abril de 2018 na Central de Inquéritos do Ministério Público da Bahia. 

Diante disso, verificamos que o Delegado de Polícia possui o conhecimento técnico-

jurídico necessário para análise do fato e reconhecimento da atipicidade das condutas pelos 

critérios consolidados pela jurisprudência. Concluímos, ainda, que as consequências daquilo 

que se defende no presente artigo são de suma importância para a democracia, sobretudo, para 

garantia dos direitos e princípios fundamentais. Pois, reduz expressivamente os gastos públicos 

quando deixa de movimentar a máquina jurídica por fatos materialmente atípicos, deixando de 

violar o princípio da economia processual e da ultima ratio do Direito Penal. Além disso, 

diminui, principalmente, o constrangimento gerado ao indiciado, como ocorre ao restringir sua 

liberdade, sem justa causa.   

2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA E DOGMÁTICA PENAL 

Para o propósito do presente artigo, é de suma importância uma breve análise sobre o 

princípio da insignificância, que se inicia desde os aspectos históricos e seus princípios 

correlatos às delimitações consolidadas pela doutrina e jurisprudência. No entanto, antes disso, 
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tornam-se essenciais alguns apontamentos sobre as características e a natureza jurídica do que 

vem a ser um princípio. 

2.1. BREVES APONTAMENTOS SOBRE PRINCÍPIOS 

Os princípios apresentam diversas acepções, sendo considerado por inúmeros autores 

como espécie de norma. As teorias mais difundidas no ordenamento jurídico brasileiro sobre o 

tema são aquelas estabelecidas pelo filósofo do direito norte-americano, Ronald Dworkin e, 

posteriormente, pelo filósofo do direito alemão, Robert Alexy, sendo esta a de maior 

receptividade.  

Segundo R. Dworkin2, os princípios são instituídos conforme a dimensão do peso ou 

importância. Para R. Alexy3, os princípios visam a melhor maneira possível, sendo, portanto, 

comandos de otimização.  

O que se quer dizer, a partir da perspectiva do primeiro autor, é que existem princípios 

que, quando sopesados, prevalecem em detrimento de outros por possuírem maior “peso” e 

importância. No entanto, não se pode concluir que este princípio de menor peso deva ser 

considerado inválido ou que sempre irá possuir menor importância que outro princípio. Na 

verdade, desta análise, é possível obtermos diferentes resultados, a depender do caso concreto. 

Portanto, deve-se considerar que, em um determinado momento, o princípio “X” pode 

prevalecer sobre o princípio “Y”, mas, numa outra circunstância observada, aquele mesmo 

princípio pode ser prevalecido4.  

Para Alexy, por sua vez, os princípios são caracterizados pela possibilidade de serem 

satisfeitos em graus variados, e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas, também, das possibilidades jurídicas.  Em suma, pode-

                                                           
2 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. de Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p.42. 
3 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 5ª ed. – São Paulo: Malheiros 
Editores LTDA, 2008, p.131. 
4Vê-se, por exemplo, o notório caso da atriz Carolina Dieckmann em que a atriz se sentiu ofendida porque o 
programa humorístico Pânico na TV forçou sua participação no quadro Sandálias da Humildade ao utilizar 
guindaste e megafone para ter acesso a sua residência e chamar a sua atenção.  Neste caso, prevaleceu o princípio 
da privacidade em detrimento ao princípio da liberdade de imprensa. Um outro exemplo em que os mesmos 
princípios foram sopesados, mas o resultado foi em sentido diverso ao anterior, é o caso em que a imagem da 
autora foi publicada por uma revista, sem a sua autorização prévia, trazendo shorts e camiseta em reportagem. 
Neste, entendeu-se que a fotografia que fazia parte do contexto da reportagem não possuía conteúdo ofensivo ou 
mesmo intenção de obter proveito econômico, prevalecendo assim, o princípio da liberdade de imprensa. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2006-jul-28/atriz_carolina_dieckmann_ganha_acao_redetv> Acesso 
em: 20. fev. 2019. 
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se dizer que princípios estabelecem determinados fins e que o intérprete, ao sopesar os 

princípios, deverá utilizar-se de todas as técnicas jurídicas para obedecer e cumprir os fins 

estabelecidos pelos princípios.  

2.2. ASPECTOS HISTÓRICOS E PRINCÍPIOS CORRELATOS 

Para considerável parte da doutrina, a origem histórica do princípio da insignificância, 

ou, de acordo com os estudiosos alemães, “criminalidade de bagatela – Bagatelledelikte, 

encontra-se no período das duas grandes guerras, meados do século XX, na Europa. Como é 

sabido, os trágicos acontecimentos produziram diversas consequências, dentre elas, o 

desemprego e a escassez de alimentos, além de outros fatores sociais, políticos e econômicos, 

fazendo assim surgir pequenos furtos, subtrações de mínima relevância que receberam a 

denominação de criminalidade de bagatela 5. 

Uma segunda corrente entende que o princípio da insignificância possui raízes, ainda 

mais distantes, originando-se no Direito Romano, especificadamente, através do brocardo 

minimis non curat praetor6, segundo o qual o magistrado não deve preocupar-se com as 

questões insignificantes. No entanto, evidentemente, a especificidade e aplicabilidade deste 

princípio na era romana foi diversa do enforque dado atualmente. Afinal, o Direito romano tem, 

por base, o próprio Direito Privado e não o Direito Público, logo, o princípio da insignificância 

visava mais as providências do Estado na esfera cível do que na esfera penal. Além disso, 

enquanto este brocardo tem natureza processual, no sentido de que o julgador não deve valorar 

as questões mínimas ao direito, o princípio da insignificância, como será analisado 

posteriormente, tem natureza material, visto que exclui o crime ao tornar o fato atípico. 

A terceira perspectiva, sendo esta a que mais aproxima o princípio da insignificância 

tal como hoje é, com delimitações estruturadas e fundamentos consistentes, é atribuída ao 

jurista alemão Claus Roxin. Segundo o autor, o princípio permite excluir, desde a sua primeira 

valoração, os danos de pouca importância. Ademais, o Direito Penal e a Política Criminal 

devem caminhar juntos de modo a valorar, sob a perspectiva da prevenção geral7, o grau de 

importância do dano causado pelo autor do delito. Nas palavras de Roxin: 

                                                           
5 LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Princípio da insignificância no direito penal: análise à luz da Lei n 9.099/95. 
Juizados especiais criminais e da jurisprudência atual. 1 ed. rev. atual e ampi. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997, p. 38-39. 
6 ACKEL FILHO, Diomar. O princípio da insignificância no direito penal. Julgados do tribunal de alçada de São 
Paulo, São Paulo: abr.jun. 1988. 
7 Diz-se geral, porque esta prevenção é destinada a toda a coletividade, e não apenas ao autor do delito. 
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                                              A esto pertenece además el llamado principio de la inignificancia, que permite en la 
mayoría de los tipos exluir desde un principio daños de poca importancia: maltrato no 
es cualquier tipo de daño de la integridad corporal, sino solamente uno relevante; 
análogamente deshonesto en el sentido del Código Penal es sólo la acción sexual de 
una cierta importancia, injuriosa en una forma delictiva es sólo la lesión grave a la 
pretensíon social de respeto. Com "fuerza" debe considerarse únicamente un 
obstáculo de cierta importancia, igualmente tambíen la amenaza debe ser "sensible" 
para pasar el umbral de la criminalidade 8. 

 

Ante o exposto, vê-se que o princípio da insignificância está vinculado a diversos 

outros princípios, por exemplo, o princípio da legalidade, da intervenção mínima, da 

fragmentariedade, da subsidiariedade, da adequação social, da proporcionalidade, da 

lesividade, etc. No entanto, diante do conflito pela ausência de previsibilidade no atual 

ordenamento jurídico brasileiro, destaca-se este primeiro. 

Com o princípio da legalidade, além das suas características já conhecidas9, 

estabeleceu-se a ideia de que não há crime nem pena sem que haja um dano relevante a um bem 

jurídico protegido penalmente: nullum crimen, nulla poena sine iuria10. Esta extensividade dada 

ao princípio da legalidade faz com que ele seja interpretado além do aspecto formal, tornando-

se possível relacioná-lo com o princípio da insignificância. Desta forma, tal leitura sobre este 

princípio não significa que o princípio da insignificância possui um caráter opositor ao direito 

positivo e, por isso, como afirma alguns autores, deva ser inaplicável por não estar previsto na 

legislação. Na verdade, a insignificância não deve ser observada como uma exceção à 

legalidade, mas como um princípio que o complementa, no seu aspecto material. Afinal, até 

mesmo alguns princípios constitucionais não estão expressos na Constituição Federal. 

2.3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E TIPICIDADE 

Através da perspectiva da corrente finalista, concebida por Hans Welzel, adotou-se de 

forma absolutamente majoritária na doutrina nacional e estrangeira, a teoria tripartida do crime, 

formado pela soma de três elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Segundo esta 

corrente, o fato típico se divide em ação (conduta), resultado, nexo de causalidade e tipicidade. 

Dentre esses elementos, a tipicidade é o que merece destaque.  

Ao longo de sua evolução histórica, a tipicidade sofreu uma série de modificações 

estruturais e conceituais, sendo desdobrada pela moderna dogmática penal em tipicidade formal 

                                                           
8 ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del derecho penal. trad. Francisco Muñoz Conde. 2 ed., 1ª reimpr. 
Buenos Aires, Hammurabi, 2002, p. 71-72. 
9 Sob a perspectiva formal, o princípio da legalidade só admite como fato punível a ação e evento que esteja 
previamente formulada e definida pelo legislador como conduta delituosa (CF, art. 5º, XXXIX). 
10 Vide também LOPES, p. 69. 



10 
 

e material. Além disso, a doutrina brasileira também foi fortemente influenciada pela 

denominada tipicidade conglobante cujo precursor é o argentino, Eugênio Raul Zaffaroni. 

A tipicidade formal nada mais é que a relação de adequação da conduta humana ao 

tipo penal. A tipicidade material, por sua vez, circunda a efetiva lesão ou perigo de lesão ao 

bem jurídico tutelado pela norma penal. Diante disso, segundo a doutrina moderna, para que o 

fato possa ser típico é imprescindível a presença da tipicidade formal e material. Assim, se o 

agente subtrai um clipe de papel com o intuito de se apropriar da coisa para si ou para outrem, 

estaremos diante de uma tipicidade formal, porém não há que falar em tipicidade material, uma 

vez que é muito improvável que a perda de um clipe de papel conduza o agente passivo à 

insolvência, visto que não houve efetiva lesão ou perigo de lesão. 

Sob a perspectiva de Zaffaroni11, a tipicidade penal é formada pela tipicidade formal e 

pela tipicidade conglobante, sendo esta a soma entre a tipicidade material e os atos 

antinormativos. Nesse sentido, não basta a adequação típica e a efetiva lesão ou perigo de lesão 

ao bem jurídico tutelado penalmente, é preciso que o ato seja antinormativo, isto é, não 

determinado ou incentivado por lei. Um clássico exemplo sobre o tema é a atuação do oficial 

de justiça que, ao cumprir o mandado judicial, penhora e sequestra bens do devedor, colocando-

os à disposição do Juízo. Neste caso, para alguns autores, a conduta do oficial de justiça é típica, 

não sendo considerada crime por está amparada na causa de justificação pelo estrito 

cumprimento de dever legal (Art. 23, III, CP). Em contrapartida, para o autor, o fato é atípico, 

posto que a tipicidade conglobante funciona como um corretivo da tipicidade legal, excluindo 

do âmbito jurídico as condutas aparentemente proibidas, como acontece no caso exposto do 

oficial de justiça. 

O princípio da insignificância exclui a tipicidade material do fato, assim, a conduta do 

agente pode, até se enquadrar formalmente na descrição do tipo penal, mas se a lesão ao bem 

jurídico não for significativa (relevante), não haverá fato típico, consequentemente, não haverá 

crime. Afinal, o Direito Penal não deve se ocupar com condutas que não ofendem, 

significativamente, os bens jurídicos protegidos penalmente. Na linha da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal: 

                                          O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor 
– por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, 

                                                           
11 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 
11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 412-413. 
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por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à 
integridade da própria ordem social.12 

 
Diante do exposto, resta-nos saber como este princípio é delimitado e aplicado no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

2.4. REQUISITOS E DELIMITAÇÕES DOUTRINÁRIAS E 

JURISPRUDENCIAIS 

O reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância depende de requisitos 

objetivos (vinculados ao fato) e requisitos subjetivos (vinculados ao autor do delito e à vítima). 

Os requisitos objetivos exigidos são: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência 

de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) 

inexpressividade da lesão jurídica. Esses vetores encontram-se consolidados pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 

A principal questão inerente ao requisito objetivo é que a jurisprudência não foi muito 

clara a ponto de dizer o que significa cada um desses requisitos. Na verdade, o que se pode 

afirmar é que tais requisitos são semelhantes. No mesmo sentido, afirma Queiroz: 

                                                  Se mínima é a ofensa, então a ação não é socialmente perigosa; se a ofensa é mínima 
e a ação não é perigosa, em consequência, mínima ou nenhuma é a reprovação, e, pois, 
inexpressiva a lesão jurídica. Enfim, os supostos requisitos apenas repetem a mesma 
ideia por meio de palavras diferentes, argumentando em círculo 13. 

 
Além dos requisitos objetivos exigidos, algumas doutrinas e precedentes dos Tribunais 

supracitados apresentam exigências subjetivas que se relacionam às condições do agente e às 

condições da vítima. Quanto à primeira, três situações devem ser destacadas: (a) habitualidade 

delitiva; (b) reincidência e (c) inquéritos policiais e ações penais em andamento. Quanto à 

segunda, consideram-se dois fatores: (a) valor sentimental do bem e (b) capacidade econômica 

da vítima. 

Para a doutrina minoritária, também representada por Paulo Queiroz, a aplicabilidade 

do princípio da insignificância, nos casos de habitualidade delitiva, deve ser aferida 

objetivamente, independentemente das condições pessoais do agente. No entanto, não 

coadunamos com tal postura, visto que estaríamos incentivando o descumprimento do Direito 

                                                           
12 HC 155.920/MG, rel. Min.  Celso de Mello, 2ª Turma, j. 27.04.2018. Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/639942943/habeas-corpus-hc-151189-mg-minas-gerais> Acesso em: 
28. fev. 2019. 
13 QUEIROZ, Paulo. Direito Penal – parte geral – 12. Ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, p.90. 
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Penal, sobretudo, para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida14. Quanto ao 

segundo elemento, há duas posições, a primeira entende que é vedada a incidência do princípio 

da insignificância ao reincidente15 (STJ), pois essa circunstância evidencia maior grau de 

reprovabilidade da conduta do acusado. A segunda corrente (STF), na qual concordamos, 

admite o princípio em favor do reincidente, considerando que a reincidência, por si só, não deve 

afastar, automaticamente, o princípio da insignificância16. No que diz respeito aos Inquéritos 

Policiais e Ações Penais em andamento, prevalece o entendimento de que apenas o fato de 

haver Inquéritos Policiais ou Ações Penais em curso não obstam a incidência do princípio da 

insignificância. Neste caso, acrescenta Araújo17: “Não se pode esquecer, contudo, que isso 

poderá caracterizar a habitualidade delitiva, que afastaria a possibilidade de se falar em 

bagatela”. 

No que se refere às condições da vítima, a jurisprudência entende que a incidência do 

princípio da bagatela depende do valor sentimental do bem e da capacidade econômica da 

vítima. Sobre o primeiro aspecto, com o devido respeito, ousamos discordar, afinal, se o bem 

jurídico penalmente tutelado é o patrimônio, a mera recordação sentimental da vítima sobre a 

coisa é indiferente ao ponto de fazer-se incidir o Direito Penal18. No entanto, não há dúvidas de 

que a capacidade econômica da vítima está diretamente relacionada ao último requisito objetivo 

estabelecido pelo STF (inexpressividade da lesão jurídica), devendo sempre ser considerada 

para a aplicação da insignificância. 

3. A VALORAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO DELEGADO 

DE POLÍCIA E SUAS DIVERGÊNCIAS   

O Delegado de Polícia, em regra, é a primeira autoridade a ter contato com o delito, 

aplicando, desde então, técnicas de investigação para desvendar os fatos e alcançar a verdade. 

Todo esse procedimento é expresso na peça informativa denominada Inquérito Policial ou 

Termo Circunstanciado. Nesse contexto, cabe à autoridade policial, como aquele vocacionado 

a conduzir a fase pré-processual19 e presidir o IP, indicar a correta tipificação da conduta do 

                                                           
14 Vide também HC 127.888/SC, rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j.  24.06.2015. Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/processos/34043763/processo-n-127888-do-stf> Acesso em: 01. abril. 2019. 
15 REsp 1.509.985/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.05.2017. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/455397432/recurso-especial-resp-1509985-rj-2015-0017594-7> 
Acesso em: 01. abr. 2019. 
16 HC 151.189/MG, rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, j. 17.10.2018. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15338871585&ext=.pdf> Acesso em: 01. abr. 2019. 
17 ARAÚJO, Fábio Roque, Curso de Direito Penal Parte Geral – Salvador: JusPodivm, 2019, p. 46. 
18 Cf. ARAÚJO, 2019, p.48. 
19 Vide art. 144, CF/1988 e art. 2ª, §1º da Lei 12.830/13. 
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agente, culminando assim, no seu indiciamento20 e na sua persecução penal. No mesmo sentido, 

aduz o Ministro Celso de Mello no julgamento do HC 84.548/SP (STF, Rel. Marco Aurélio, j. 

21.06.12) que o Delegado de Polícia é o “primeiro garantidor da legalidade e da justiça”, ou 

seja, é o primeiro a valorar juridicamente a conduta do sujeito ativo, respeitando, acima de tudo, 

as garantias fundamentais.  

Certamente, esta função nada tem a ver com a mera adequação típica mecânica e 

automática entre a conduta do agente e a norma jurídica penal, afinal, se assim o fosse, não 

haveria necessidade da figura do Delegado de Polícia no âmbito jurídico e social; bastando 

apenas, um protótipo robótico que pudesse realizar a leitura da ação delituosa e posterior 

relatório de autoria e materialidade. Percebe-se, diante disso, que a valoração é inerente ao 

cargo exercido pela autoridade policial cuja função possui certa margem de discricionariedade 

jurídica, assim como ocorre nas carreiras de Promotores de Justiça, Defensores Públicos, 

Magistrados, etc. Nesse contexto, faz-se pertinente acrescentar uma decisão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo: 

                                             A determinação da lavratura do auto de prisão em flagrante pelo delegado de polícia 
não se constitui em um ato automático, a ser por ele praticado diante da simples notícia 
do ilícito penal pelo condutor. Em face do sistema processual vigente, o Delegado de 
Polícia tem o poder de decidir da oportunidade ou não de lavrar o flagrante21. 

 

3.1. DO RECONHECIMENTO DA BAGATELA 

Para os Tribunais Superiores apenas a autoridade judiciária possui poderes para efetuar 

o reconhecimento da insignificância. No mesmo sentido, segundo Távora e Alencar22, não cabe 

ao Delegado de Polícia invocar o princípio da insignificância, pois esta autoridade é movida 

pelo princípio da Obrigatoriedade do Inquérito Policial e análise da tipicidade formal. Dessa 

forma, caberia somente ao titular da ação penal que, com base no inquérito já elaborado, teria 

elementos suficientes para pedir o arquivamento para corroborar a atipicidade da conduta.  O 

STJ, por exemplo, reconhece da seguinte maneira: 

                                          No momento em que toma conhecimento de um delito, surge para 
a autoridade policial o dever legal de agir e efetuar o ato prisional. O juízo 
acerca da incidência do princípio da insignificância é realizado apenas em 

                                                           
20 Lei. 12.830/2013, art. 2º, §6º: “O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, 
mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias”. 
21 In RT 679/351. 
22 In RT 679/351. 
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momento posterior pelo Poder Judiciário, de acordo com as circunstâncias 
atinentes ao caso concreto23. 

 
No entanto, respeitosamente, discordamos de tal entendimento estritamente 

positivista, que desconsidera diversas outras questões de extrema importância no âmbito Penal. 

Basta lembrarmos do notório caso da empregada doméstica de 19 anos e mãe de uma criança 

de 2 anos, primária e portadora de bons antecedentes criminais, que ficou presa por 128 dias e 

foi acusada de furto por ter subtraído um pote de manteiga, cujo valor correspondente, à época 

dos fatos, era de R$ 3,10 (três reais e dez centavos), sendo necessária a decisão do STJ, ao 

julgar o HC 55.909-SP24, para colocar esta “criminosa” em liberdade.  

Sob a perspectiva da tipicidade formal, não há dúvidas de que a conduta do agente se 

amolda ao crime de furto previsto no artigo 155 do CPB, cuja pena é de reclusão de um a quatro 

anos; preenchidos, ainda, elementos de autoria de materialidade. Quanto a este exemplo, não 

muito distante da realidade brasileira, alguns questionamentos devem ser feitos: (a) É razoável 

e justo recolher este indivíduo ao cárcere? (b) Seria plausível mover toda a máquina estatal, 

desrespeitando assim o princípio da economia processual, sobretudo, princípios e garantias 

fundamentais?  

Percebe-se, diante do exemplo supracitado, que não podemos afirmar, conforme 

lecionado pelo Promotor de Justiça do MP-SP Cleber Masson25, renomado autor e defensor da 

valoração do princípio da insignificância pelo Delegado de Polícia, que, se o fato é atípico para 

a autoridade judiciária, também apresenta igual natureza para a autoridade policial. Na verdade, 

se o fato é atípico para a autoridade policial será, também, para a autoridade judiciária26, a 

menos que esta desconsidere as delimitações pacificadas pela doutrina e jurisprudência do STF. 

No entanto, o inverso, como afirma o renomado autor, comporta exceções. Vê-se, que neste 

mesmo caso da jovem empregada doméstica, o Auto de Prisão em Flagrante foi submetido ao 

magistrado com pedido de liberdade provisória com fulcro na insignificância e seus requisitos. 

                                                           
23 HC 154.949-MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, STJ, j. 03.08.2010. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15913230/habeas-corpus-hc-154949-mg-2009-0231526-6/inteiro-
teor-16835531> Acesso em 25. abr. 2019. 
24 Habeas Corpus 55909/SP. Matéria criminal. Penal – Crimes contra o Patrimônio – Furto. Relator: Min. Paulo 
Gallotti. 6ª. Turma. j. 23.03.2006. Disponível em: 
<http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/104622019%20C1%20Tribunal%20de%20Justiça.pdf > Acesso em: 
05. abr. 2019. 
25 MASSON, Cleber. Direito Penal – vol. 1 - 11º ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro:  Forense; São Paulo: 
MÉTODO, 2017, p.48. 
26 Leia-se, Ministério Público e instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal. 
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Nesse sentido, o que se pode concluir face à este tema, é que o não reconhecimento do 

princípio da insignificância pelo Delegado de Polícia surge como uma barreira que limita a 

aplicação de um Direito Penal revestido de violações às garantias e princípios fundamentais, 

que atua sob a perspectiva do denominado Direito Penal do Inimigo, baseado, além disso, em 

acusações temerárias. Com isto, evitar-se-iam constrangimentos desnecessários, desde a 

investigação ao trânsito em julgado de ação penal fundada em fato materialmente atípico. 

Acrescenta Khaled Jr. E Rosa: 

                                             Não só os Delegados podem como devem analisar os casos de acordo com o princípio 
da insignificância. Merecem aplauso e incentivo os Delegados que agem dessa forma, 
pois estão cientes do papel que lhes cabe na investigação preliminar, atuando como 
filtros de contenção da irracionalidade potencial do sistema penal27. 

 
3.2. DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES PRÁTICAS 

Para a efetiva aplicação do princípio da insignificância pela autoridade policial, dentro 

de um paradigma garantista, assegurando assim os princípios fundamentais, sobretudo, o direito 

de liberdade dos indivíduos, passamos a analisar as possíveis soluções práticas. 

Inicialmente, um adequado reconhecimento do princípio postulado em sede policial, é 

o imediato arquivamento da notitia criminis. Conforme leciona o artigo 17 do Código 

Processual Penal, após iniciado o Inquérito Policial, não compete ao Delegado de Polícia 

arquivá-lo em nenhuma hipótese. No entanto, não havendo justa causa para a instauração do 

IP, poderá a autoridade realizar o arquivamento da comunicação que não compreenda hipótese 

de crime, mediante despacho fundamentado28. 

                                         Nada mais óbvio do que a constatação de que a Autoridade Policial pode e 
deve arquivar ocorrências registradas somente de maneira fundamentada e em 
casos justificáveis como, por exemplo, situações em que o fato registrado é 
nitidamente atípico, registros ou pedidos de instauração por crimes revogados, 
casos em que há nítida ocorrência de prescrição ou decadência, dentre outros. 
Ademais, sendo a Polícia Judiciária um dos órgãos mais fiscalizados e abertos 
do Poder Público, certamente todas as decisões proferidas nessas condições 
serão correicionadas e, em caso de eventual equívoco, abuso ou mesmo má-
fé, poderão ser revistas 29. 

 

                                                           
27 KHALED JR., Salah H.; ROSA, Alexandre Morais da. Delegados relevantes e lesões insignificantes: a 
legitimidade do reconhecimento da falta de tipicidade material pela autoridade policial. Justificando. Disponível 
em: <http://www.justificando.com/2014/11/25/delegados-relevantes-e-lesoes-insignificantes-legitimidade-
reconhecimento-da-falta-de-tipicidade-material-pela-autoridade-policial> Acesso em: 12. abr. 2019. 
28 Segundo o art. 5º, §2º do Código de Processo Penal, a decisão de indeferimento de abertura de Inquérito Policial 
pela Autoridade Policial, caberá recurso para o chefe de Polícia. 
29 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Delegado de Polícia e Aplicação do Princípio da Insignificância, 2013. 
Disponível em: <https://eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/121937970/delegado-de-policia-e-aplicacao-do-
principio-da-insignificancia> Acesso em 04 de abr. de 2019. 
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Para a doutrina majoritária, apesar da evidente possibilidade de arquivamento da 

notitia criminis em sede policial, conforme supracitado, tratando-se de hipótese de 

reconhecimento do princípio da insignificância, não pode a autoridade policial decidir pela não 

instauração do IP.  

Em sentido diverso, entendemos que diante da convicção do Delegado de Polícia e, 

após verificado os requisitos que autorizam a aplicação da insignificância face à atipicidade 

material do fato, não apenas pode como deve a autoridade policial, de modo fundamentado, 

decidir pelo arquivamento da notitia criminis e, por conseguinte, a não abertura do Inquérito 

Policial. Afinal, conforme apontam Lopes Jr e Gloeckner, o real fundamento da investigação 

preliminar é evitar acusações infundadas30.  

Um dos principais argumentos que vai de encontro à valorização deste princípio pela 

autoridade policial, é a possível divergência entre Delegado de Polícia e o representante do 

Ministério Público. Estaria a autoridade policial suprimindo a competência do titular da ação 

penal (dominus litis), retirando deste a possibilidade de formar sua convicção quanto à 

existência ou não de um crime?  

Távora e Alencar entendem que: 

                                         A análise crítica quanto à insignificância da conduta (tipicidade material) 
caberia ao titular da ação penal, que na hipótese, com base no inquérito 
elaborado, teria maiores elementos para promover o arquivamento, já que a 
insignificância demonstrada é fator que leva à atipicidade da conduta. Assim, 
deve o delegado instaurar o inquérito policial, concluí-lo e encaminhá-lo ao 
juízo, evitando, contudo, o indiciamento. A manifestação acerca da 
insignificância deve ficar com o titular da ação pena. Nada impede, porém, 
que instaurado o inquérito policial, possa o suposto autor da conduta 
insignificante, diante do constrangimento ilegal impetrar habeas corpus para 
trancar o procedimento investigatório iniciado31. 

 
Em contrapartida, para Gomes32, ninguém pode ser processado criminalmente por fato 

considerado insignificante, leia-se, onde estiver presente o princípio da insignificância. 

Portanto, o que se deve fazer é arquivar o caso desde logo, isto é, desde o princípio. Em seguida, 

deve-se encaminhar os registros e despachos fundamentados de arquivamento para o 

conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Desse modo, não se trata de 

usurpação de competência, na verdade, o entendimento do Delegado de Polícia não se vincula 

                                                           
30 LOPES JR, Aury e GLOECKNER, Ricardo. Investigação preliminar no processo penal. São Paulo: Saraiva, 
2014. p.109. 
31 Cf. TÁVORA; ALENCAR, 2010, p.104. 
32 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal: parte geral, introdução, volume 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 96. 
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ao do Ministério Público, podendo este perfeitamente discordar da autoridade policial - assim 

como pode o Juiz discordar da opinião do MP – ratificando o pedido do arquivamento ou ofertar 

a denúncia. O que não se permite é que o Parquet requisite o indiciamento ou desindiciamento 

de alguém, visto que se trata de função exclusiva da autoridade policial. 

4. DOS CASOS CONCRETOS ANALISADOS NESTA CAPITAL 

Para o propósito do presente artigo, em abril de 2018 foi realizada uma pesquisa 

descritiva e exploratória na Central de Inquéritos do Ministério Público da Bahia, em que foram 

colhidos Inquéritos Policiais e pedidos de arquivamento pelo Parquet. Dentre os 10 (dez) 

pedidos de arquivamento analisados, 9 (nove) são com base no reconhecimento do princípio da 

insignificância (excludente de tipicidade material) e 1 (um) por estado de necessidade 

(excludente de ilicitude). Desta minuciosa análise, destacam-se 3 (três) pedidos de 

arquivamento. 

 O primeiro caso33, trata-se de um suposto furto ocorrido no dia 14 de novembro de 

2017, por volta das 19h30min, no interior do estabelecimento comercial Walmart Brasil, 

quando o agente adentrou ao comércio e colocou alguns produtos alimentícios dentro de sua 

bolsa e, ao se dirigir à saída do supermercado, foi surpreendido por um funcionário do 

estabelecimento que o deteve e chamou a polícia. Ouvida na delegacia de polícia, o indiciado 

confessou que subtraiu uma determinada quantidade de gêneros alimentícios para saciar sua 

fome, uma vez que havia recebido pouco menos de R$ 500,00 (quinhentos reais) de serviços  

prestados como cuidadora de crianças e, ao pagar o aluguel do mês e o transporte, não restou o 

suficiente para comprar alimentos. Ademais, foi constatado que a indiciada não responde a 

outro processo ou inquérito; estuda pedagogia na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

reside sozinha, demonstrando, ainda, arrependimento pelo gesto de desespero que cometeu, 

sendo esta a sua primeira delinquência.   

Pela Promotora de Justiça, Belª. Cecília Pondé Luz do Nascimento, foi requerido o 

arquivamento do feito com fulcro no art. 23, I do CPB. Apesar de sua fundamentação pautar-

se no estado de necessidade, sendo esta uma excludente de ilicitude e não de tipicidade, não há 

dúvidas de que o caso em questão atende aos requisitos objetivos e subjetivos que compõe o 

reconhecimento do princípio da insignificância. Portanto, não haveria necessidade de analisar 

                                                           
33 IDEA nº 003.9.265133/2017. IP nº 728/2017 
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o segundo elemento da teoria tripartida do delito, podendo, desde o início, ser aplicado pela 

autoridade policial. 

 O segundo caso, diz respeito a um furto ocorrido no dia 05 de dezembro de 2017, por 

volta da 16hs, na Farmácia Ellen, quando o agente subtraiu 03 (três) frascos de sabonete líquido, 

contendo, cada frasco 250 ml do produto. A notitia criminis subsumiu-se em relatar que o 

indiciado se dirigiu ao interior da farmácia e pôs dentro de sua bermuda os 03 (três) frascos, 

cada um no valor de R$ 11,80 (onze reais de oitenta centavos), sendo flagrado pelo segurança, 

que o deteve e ligou para a Polícia Militar, onde foi autuado em flagrante. Na delegacia de 

polícia, o acusado também confessou o delito e informou que é ambulante, aufere com esse 

trabalho uma renda de R$ 400 (quatrocentos reais) ao mês, que possui uma filha de 01 ano e 08 

meses e está passando por necessidades e, por isso, resolveu subtrair os sabonetes da Farmácia. 

Quanto ao pedido de arquivamento por justa causa, destaca-se as fundamentações do 

Promotor de Justiça, Bel. Airton Oliveira Souza: 

                                             [...] No caso, não houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado que justifique a 
invocação da legislação criminal, posto que o suposto desfalque patrimonial à 
Farmácia é irrisório. [...] Presentes a mínima ofensividade a conduta do agente, a 
nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do 
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, imperiosa se faz 
aplicação do referido princípio34.  

 

Por fim, o terceiro caso 35 relevante, ocorreu em 16 de dezembro de 2017, por volta da 

10h30min, na Estação do Metrô Flamboyant, localizada nesta capital, quando o agente subtraiu 

para proveito próprio algumas telhas, barrotes e chapas de ferro, todavia as barras de ferro foram 

restituídas. Ao conduzi-lo à delegacia de polícia, constatou-se que o indiciado não respondia a 

nenhum outro processo ou IP e possuía 5 (cinco) filhos, razão pela qual, há 18 (dezoito) anos 

recolhe materiais recicláveis para venda, conseguindo, desta forma, sustentar sua família.  

Ao final, pela Delegada de Polícia, Ana Paula Gomes Ribeiro (10ª Delegacia 

Territorial – Pau da Lima), foi encaminhado o IP ao Ministério Público destacando-se o 

reconhecimento do princípio da insignificância com base nos seus requisitos. Meses depois, 

após recebimento da remessa e análise dos fatos, a Promotora de Justiça, Belª. Luciana Isabella, 

ratificou o entendimento da autoridade policial e pediu o arquivamento no mesmo sentido.  

                                                           
34 IDEA nº 003.9.6858/2018. IP 367/2017 
35 IDEA nº 10701/2018. IP 255/2017 
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5. CONCLUSÃO 

Diante de tudo que foi exposto, podemos concluir que o princípio da insignificância 

encontra fundamento de validade em princípios amparados pela Constituição Federal. Embora 

seja uma construção dogmática, possui grande relevância no mundo jurídico, sobretudo, na 

ordem político-criminal. 

Além disso, quando se defende a valoração do princípio da insignificância em sede 

policial, não se buscar afirmar que o Delegado de Polícia, no momento da condução de uma 

pessoa em situação de flagrante delito, deve abster-se de registrar qualquer tipo de documento 

desprovido de fundamentação jurídica. E, embora haja quem pugne por uma persecução 

criminal sem fundamentação na fase pré-processual, desconsiderando a possibilidade da 

aplicação deste princípio pela autoridade policial, entendemos que a autoridade policial tem o 

poder-dever de tomar decisões motivadas, principalmente, nas hipóteses de reconhecimento do 

postulado da insignificância, a fim de que não haja supressão das competências do Poder 

Judiciário e do Ministério Público. 

Desse modo, não é razoável restringir à autoridade policial àquilo que é inerente a sua 

função, impondo que o mesmo analise os fatos de modo indiferente. Na verdade, diante da 

atipicidade material, deve o Delegado de Polícia tão somente registrá-lo e, em despacho 

fundamentado, mandar arquivá-lo. Não sendo crime, deve arquivar de imediato, em respeito ao 

art. 5ª, §2º do CPP.  

O Ministério Público, como fiscal da lei, deveria ser o primeiro a reconhecer esta 

necessidade fundamental de o Delegado de Polícia poder somente indiciar o agente somente 

após um juízo de valor sobre aquilo que foi apurado. Cabe ao controle externo do MP fiscalizar 

esta legalidade que abrange a atividade da polícia judiciária, sem que haja uma relação de 

hierarquia entre ambos, mas sim de vinculação em favor da democracia e da liberdade. 

Vale ressaltar, ainda, diante dos casos concretos estudados, que o reconhecimento da 

insignificância pelo Delegado de Polícia, sem soluções práticas, torna-se sem propósito. Afinal, 

mesmo com a posterior e igual análise do Parquet, no sentido de concluir pela inexistência do 

delito, continuará existindo constrangimentos, gastos públicos e possíveis violações diante de 

uma possível privação de liberdade do indivíduo.  
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