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EMENDA N.º  

 (ao Substitutivo 1 do PL nº 8045, de 2010) 

 

 

Art. 1º Dê-se ao § 6º do art. 625 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei nº 8045/2010 a 
seguinte redação: 

 

“Art. 625. .............................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

§ 6º. O delegado de polícia, vislumbrando a presença de causa 
de exclusão de tipicidade ou antijuridicidade poderá, fundamentadamente, deixar 
de efetuar a prisão, sem prejuízo da adoção das diligências investigatórias 
cabíveis.”  

 

 

 

Justificação 
 

O texto original do Projeto de Lei oriundo do Senado consignou, 

acertadamente, o dispositivo em tela (art. 552, § 6º). Com igual espírito púbico e garantista, 

este Relator, no Substitutivo de sua autoria, manteve o conteúdo do dispositivo, 

posicionando-o no art. 625, § 6º, no tópico da “Da prisão em flagrante” (Subseção II da 

Seção I do Capítulo I).  

Disso já decorre constatação relevante no sentido de inexistirem controvérsias 

alusivas ao acerto da positivação desta previsão. A convergência de entendimentos reside, 

sobretudo,  em garantir, na esfera do auto de prisão em flagrante, a possibilidade do delegado 

de polícia verificar causa de exclusão da antijuridicidade e, de forma fundamentada, não 

aplicar a medida drástica de segregação, sem qualquer prejuízo à apuração dos fatos em sede 

de procedimento próprio. De igual sorte, ecoam os posicionamentos no sentido de se aplicar 



Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) 
www.adpesp.org.br | adpesp@adpesp.com.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária (ADPJ) 
www.adpj.org.br | ascomadpjnacional@gmail.com  

essa mesma solução aos casos de exclusão de tipicidade, ainda mais nas hipóteses de 

infrações insignificantes ou de bagatela.   

Todavia, na redação do dispositivo em apreço, talvez por lapso ou por eventual 

opção legislativa à época, não foi contemplado o imprescindível instituto jurídico da causa 

de exclusão de tipicidade. Desta feita, a presente emenda visa corrigir a omissão e integrar 

ao corpo da norma a expressão “tipicidade”, intrínseca à mens legis, para que o dispositivo 

seja incoporada ao ordenamento jurídico em sua completude.                             

Alicerçando as razões desta alteração em bases ainda mais sólidas e profícuas, 

ressaltem-se as palavras de Gustavo Worcki Sato1 acerca da temática:  

 A Constituição Federal atribuiu funções específicas a cada um dos 

entes que integra o sistema de persecução penal. Sem embargo, conferiu, também, a 

todos os atores públicos a função de preservá-la, por ser ela a autêntica fonte superior 

do Direito de onde emana o sistema jurídico, cabendo a todos os agentes públicos a 

garantia da máxima efetividade da ordem constitucional e dos direitos fundamentais.  

Além disso, o Direito Penal constitucionalizado exige das 

instituições integrantes do sistema de persecução penal (polícia judiciária, ministério 

público e magistrados) a enunciação de decisões fundamentadas, coerentes e que 

exponham o método de atuação, desde a investigação policial, até o trânsito em 

julgado da decisão.  

Por todas essas razões, não basta ao Delegado de Polícia (e tampouco 

aos promotores de justiça e magistrados) o exercício de uma trivial função de 

conhecedor de tipos penais, sob a clássica noção de que a aplicação de normas gerais 

seria suficiente, sob a falácia da existência de um sistema jurídico totalmente escrito 

e completo.  

Deve, pois, a autoridade de polícia judiciária, como operador do 

direito e função essencial da ordem jurídica, escrutinar os elementos componentes do 

crime a fundo, transitando por questões como a tipicidade material, ilicitude, 

culpabilidade, imputação objetiva, causas de extinção da punibilidade, 

                                                           
1 SATO, Gustavo Worcki. A análise dos substratos do conceito analítico de crime pelo Delegado 
de Polícia a partir de um paradigma garantista de investigação criminal. 2020. 29 f. Monografia 
(Especialização) - Curso de Pós-Graduação em Direito Penal, Escola Superior do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, São Paulo, 2019. 
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posicionamentos dos tribunais superiores, testificando, assim, os direitos do cidadão, 

a eficiência da investigação e a coerência do sistema jurídico-penal.  

Impende, além disso, reafirmar-se que tal atuação aprofundada pelos 

delegados de polícia não vincula e, muito menos, atribula a atuação dos promotores 

de justiça e magistrados, que igualmente gozarão de total independência na 

compreensão e estudo do fato jurídico-penal, mas apenas garante que o responsável 

pela investigação policial apresente as razões técnicojurídicas de suas decisões, 

agregando elementos para a final decisão sobre o feito.  

No mais, o exercício da cognição plena pela autoridade de polícia 

judiciária é instrumento indispensável à aplicação do garantismo e da proteção dos 

bens jurídicos em sua plenitude, haja vista que, se assim não fosse, situações 

teratológicas como a prisão de indivíduo primário que subtraiu um pão francês se 

tornariam comuns pelo país, apesar da inexistência de lesão expressiva ao bem 

jurídico2.  

Por fim, interessante também que, em linha com o sistema de 

precedentes reforçado com o Código de Processo Civil de 2015, a cognição do 

Delegado de Polícia se ampare nas mais recentes decisões jurisprudenciais sobre os 

temas jurídicos, tudo visando a congruência do sistema normativo-jurídico. 

À luz do exposto, é de rigor acrescentar a expressão retro mencionada, e, para 

isso, rogo pelo o apoio dos nobres pares à presente emenda. 

  
Sala da Comissão, em        de de 2021. 

 

 

 

João Campos 

Deputado - Republicanos/GO 

                                                           
2  (HC 127573, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) 


