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RESUMO 

A presente tese tem como objetivo analisar o instituto da infiltração de agentes, no 

contexto do processo penal democrático, cuja diretriz estrutural e axiológica é a 

dignidade da pessoa humana. O crime organizado é uma realidade e demanda do 

processo penal soluções efetivas para enfrentá-lo. Procurou-se verificar se a 

infiltração de agentes como técnica especial de investigação, reservada aos crimes 

praticados por organização criminosa, encontra guarida constitucional. Constatou-se 

que a infiltração de agentes é técnica muito eficiente, mas é também muitíssimo 

restritiva de direitos fundamentais. Por este motivo, só será admitida para a 

investigação de crimes de extrema gravidade, praticados por organização criminosa, 

de difícil elucidação, e desde que a prova pretendida não possa ser obtida de outra 

forma. A constitucionalidade da infiltração de agentes diz com os limites de atuação 

do policial infiltrado. Razão pela qual é preciso que a lei os defina, de forma clara e 

precisa. Concluiu-se que é constitucional a infiltração de policial que se insere em 

organização criminosa, a fim de investigar crimes e que atue de forma passiva, sem 

praticar crimes, limitando-se a coletar provas e observar a conduta dos demais 

integrantes. Por outro lado, admite-se a prática de crimes pelo agente se inexigível 

conduta diversa e desde que sua atuação seja proporcional à finalidade da 

investigação, respondendo pelo excesso. Excepciona-se, no entanto, a prática de 

crimes dolosos contra a vida, liberdade sexual e de tortura. Em nenhuma hipótese 

será admitida a prática dos crimes mencionados.  

Palavras-chave: Processo penal. Infiltração de agentes. Crime organizado. Direitos 

fundamentais.  



 

ABSTRACT 

This thesis analyzes the institute of the undercover agent law within the context of the 

democratic criminal procedure, whose structural and axiological basis is the notion of 

human dignity. Organized crime is a reality and its handling requires the criminal 

procedure to provide effective solutions. This research is aimed at identifying whether 

the infiltration of agents as a special means of investigation, reserved for crimes 

committed by criminal organizations, is supported by the constitution. It concludes 

that it is both a highly efficient technique, as well as highly restrictive in terms of 

fundamental rights. For this reason, it is only accepted as a means of investigation in 

situations involving crimes of severe gravity, committed by criminal organizations, 

extremely difficult to investigate and clarify, and as long as the evidence cannot be 

obtained through alternative means. The constitutionality of the practice of infiltration 

of agents is defined by the limits of the actions of the Law enforcement agent himself, 

and for this reason there needs to be a very clear and precise Law defining such 

limits and actions. This study concludes that the infiltration of a law enforcement 

agent within a criminal organization, with the objective of investigating crimes, acting 

passively in regards to the committal of crimes, with a scope of actions limited to the 

collection of evidence and the observation of actions of other members of the 

aforementioned organization, is constitutional. On the other hand, the committal of 

crimes by such infiltrated law enforcement agent is accepted as long as it is 

proportional to the objectives of the investigation, with the infiltrated agent being 

liable for any excesses identified. This, however, does not include the practice of 

intentional crimes against life, sexual freedom or torture. Under no circumstances will 

the committal of such crimes be tolerated 

Keywords: Criminal procedure. Undercover agent. Organized crime. Fundamental 

rights  



 

RESUMÉ 

La présente thèse a comme but d'analiser l'institut de l'infiltration d'agents policiers 

dans le contexte de la procédure pénale démocratique, dont la directrice structurale 

et axiologique est la dignité de la personne humaine. Le crime organisé est une 

réalité et il demande de la procédure pénale des solutions efficaces pour en faire 

face. La question qui s'est posé est de savoir si l'infriltration d'agents comme 

technique spéciale d'enquête, reservée aux crimes commis par de organisations 

crimineuses, est admise par la constitution. Il a été constaté que l'infiltration d'agents 

est une technique très efficace, pourtant très restrictive de droits fondamentaux. Par 

ces motifs, elle ne sera admise que pour enquêter sur des crimes de extrême gravité, 

commis par de organisations crimineuses, difficiles à élucider, et à condition que la 

preuve prétendue ne puisse pas être obtenue d'une autre façon quiconque. La 

constitucionalité de l'infiltration d'agents se rapporte aux limites de l'action du policier 

infiltré. Raison pour laquelle il faut que ces limites soient définies par la loi, d'une 

façon claire est précise. Il a été conclu que l'infiltration de policiers qui s'insèrent dans 

un réseau criminel, afin d'enquêter passivement sur de crimes, sans en commettre, 

limité à la recherche de preuves et à l'observation de la conduite des autres 

membres de l'organisation est constitutionnelle. Cependant, un crime commis par 

l'agent à condition que ce soit proportionnel à la finalité de l'investigation est admis, 

mas l'agent sera responsable pour tout excès. L'agent ne sera pas puni par les 

crimes commis, si un comportement différent n'était pas exigible. À l'exception, 

toutefois, des crimes intentionnels contre la vie, la liberté sexuelle et la torture. Ces 

pratiques ne seront jamais admises, peu importe l'hypothèse. 

Mots-clés: Procédure pénale. L'infiltration d'agents. Crime organisé. Droits 

fondamentaux. 
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INTRODUÇÃO 

A velocidade com que a sociedade se modificou nos últimos anos não tem 

precedente na História. Esta modificação não apenas é vertiginosa, como também é 

profunda. Tem-se a sensação de que o mundo como se conhecia não existe mais. 

Vive-se a mudança, com todas as suas consequências. A sociedade atual vive a 

transição para um novo contexto histórico e a única certeza neste momento é a 

mudança. A “globalização é realmente a transformação do espaço e do tempo”.1 

A globalização, entre tantas outras consequências, desequilibrou as forças 

econômicas mundiais, permitiu que outros Estados protagonizassem papéis 

relevantes no cenário internacional; a ideia de Estado vem esmaecendo e as 

revoluções tecnológicas vêm apressando o rumo da História, sem a contrapartida 

dos avanços sociais.  

E a partir da globalização e da nova realidade social surge uma criminalidade 

sofisticada, com grande poder de ofensividade. Trata-se da criminalidade moderna 

que, assim como a sociedade moderna, caracteriza-se pela complexidade e fluidez. 

Pode-se afirmar que esta criminalidade sofisticada e complexa é a “evolução” da 

criminalidade clássica. São exemplos da expansão desta criminalidade sofisticada a 

delinquência econômico-financeira, os crimes cibernéticos, o tráfico de drogas, entre 

outros. Diferente da que mirava os bens jurídicos interindividuais a criminalidade 

moderna é voltada para a proteção de bens jurídicos transindividuais.  

Este novo paradigma estabelecido pela criminalidade moderna, implica a 

análise dos instrumentos penais e processuais penais existentes e a consequente 

verificação de sua atualidade. E a crença de que estes instrumentos encontram-se 

obsoletos e ultrapassados abre a possibilidade de uma nova direção para as 

ciências penais. 

Diante deste novo cenário, os Estados têm procurado dotar seus sistemas 

legais de instrumentos eficazes para a investigação e obtenção de provas, que 

façam frente a esta nova criminalidade.  

1 GIDDENS, Anthony. Admirável Mundo Novo: o novo contexto da política. Cad. CRH., Salvador, 
n.21. p.9-28, jul./dez.l994, p. 11. 
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Ocorre que estas novas técnicas de investigação ao buscar a eficiência 

muitas vezes resvalam na inconstitucionalidade, eis que restringem direitos e 

garantias individuais constitucionalmente previstos. A Constituição Federal traça os 

limites da investigação, elegendo valores e princípios que devem ser observados.  

De um lado, há a criminalidade organizada valendo-se de métodos cada vez 

mais sofisticados e agressivos para a prática de crimes complexos, de outro há o 

Estado, com técnicas, artifícios, equipamentos que, por sua vez, também se 

aperfeiçoaram e desenvolveram-se muitíssimo nas últimas décadas. E entre estas 

duas realidades há a Constituição que, apontando os valores e os princípios do 

Estado Democrático de Direito, define e limita o processo penal e, mais 

especificamente, a investigação criminal.  

Daí porque, pretende-se com esta tese, traçar os limites constitucionais 

dentre os quais é possível a utilização de agentes infiltrados em organizações 

criminosas.  

Em 3 de maio de 1995, foi promulgada a Lei 9.034/95, que previu novos 

mecanismos de investigação e produção de provas em crimes praticados por 

organizações criminosas. Em razão da precariedade da lei e de sua imperfeição, em 

11 de abril de 2001, a Lei 10.217/01 modificou a Lei 9.034/95, introduzindo novas 

técnicas de investigação, entre elas, a infiltração de agentes.  

Em 2 de agosto de 2013, a Lei 12.850/13 revogou a Lei 9.034/95 e passou a 

disciplinar os crimes praticados por organizações criminosas, bem como 

sistematizou os mecanismos de investigação e produção de provas, alargando ainda 

mais as possibilidades já existentes e, principalmente, definiu organização criminosa, 

o que há tanto se clamava.  

Entre os meios de investigação previstos na nova lei, está a infiltração de 

agentes que permite a policiais, simulando esta condição, devidamente autorizados 

por um juiz, introduzir-se em uma organização criminosa, a fim de ter acesso a 

informações e provas acerca do seu funcionamento, desde que esgotados todos os 

outros meios de prova, ou estes sejam manifestamente insuficientes. A lei brasileira 

fixou limites para a atuação do agente infiltrado, devendo o policial pautar sua 

atuação pela proporcionalidade, atento à finalidade da investigação, respondendo 
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pelos excessos praticados. A lei ainda determinou que os crimes praticados durante 

a infiltração não sejam punidos, quando inexigível conduta diversa.  

Desta forma, verifica-se que a lei autoriza o agente infiltrado, guardada a 

proporcionalidade com a finalidade da investigação, a praticar crimes. E é isto que 

se pretende discutir ao longo deste trabalho: quais são os limites da investigação 

criminal, mais especificamente, a do agente encoberto em organização criminosa.  

A tese a ser enfrentada neste trabalho é acerca dos limites constitucionais da 

infiltração de agentes. Esta questão perpassa, inarredavelmente, pela possibilidade 

da prática de crimes de qualquer natureza pelo infiltrado. 

É certo que a Constituição Federal traçou os limites a serem observados pelo 

legislador, pelo intérprete, pelos operadores do direito e pelos cidadãos, no tocante à 

persecução penal. E o tema deste estudo está justamente tangenciando este limite. 

Nosso ordenamento jurídico permite que agentes do Estado cometam crimes graves 

a fim de investigar delitos praticados por organizações criminosas, desde que 

observados os requisitos legais. E se pretende ao longo deste trabalho definir os 

limites constitucionais da infiltração de agentes.  

 A situação desta nova lei é curiosa, pois apesar de o tema da lei já ser 

conhecido dos estudiosos do direito e da sociedade, vez que surgiu no Direito 

brasileiro em 2001, ele ainda é novo. A Lei 12.850/13 trouxe novidades em assunto 

conhecido. E pode-se afirmar que a Lei 9.034/95 foi o esboço desta nova lei.  

 Por outro lado, vários outros países já regulamentaram o instituto há mais 

tempo e, como consequência, há estudos acerca da matéria, experiências já 

realizadas e avaliações a respeito de infiltrações pretéritas. Deste modo, foi com 

base na doutrina estrangeira que se pôde antever vários problemas tratados ao 

longo do texto. Em razão do pouco tempo da promulgação da lei, a doutrina 

brasileira vem se atualizando paulatinamente, sendo certo que são raros os autores 

que enfrentaram o tema da infiltração de agentes de acordo com a nova lei. Por isso, 

é preciso ressaltar a importância da doutrina estrangeira neste trabalho. 

 A escolha do tema se deu em razão da novidade que a infiltração de agentes 

representa, principalmente agora, que o tema foi tratado satisfatoriamente na Lei 

12.850/13. Outra razão a justificar o interesse pelo assunto foi a pouca atenção dada 

ao tema na doutrina nacional.  
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 A presente pesquisa pretende lançar luzes sobre os limites constitucionais da 

infiltração de agentes enfrentando a questão crucial do instituto: está autorizado o 

agente infiltrado a cometer crime, de qualquer natureza, desde que respeitado o 

princípio da proporcionalidade? É suficiente este limite?  

No presente trabalho, emprega-se as expressões ‘meios’, ‘métodos’ e 

‘técnica’ como conceitos sinônimos, para que não cause confusão terminológica, 

com a utilização de expressões diversas, mas que ao menos aqui, pretende um 

único significado. As expressões “agente infiltrado’ e ‘agente encoberto’ também são 

empregadas de forma unívoca. 

A técnica de pesquisa empregada foi a documentação indireta, abrangendo a 

pesquisa bibliográfica e documental, que permite a contextualização fática e teórica 

do tema. A pesquisa que originou o presente trabalho tem por eixo uma vertente 

crítico-metodológica, com enfoque dedutivo e problemático. O estudo foi conduzido 

pela necessidade de compreensão e análise da infiltração de agentes, em um 

contexto constitucional. Pretendemos que a pesquisa não se limite a considerações 

eminentemente teóricas, afastada da realidade da prática jurídica. Procurou-se 

problematizar as questões referentes à infiltração de agentes, no âmbito de um 

Estado Democrático de Direito, que tem por fundamento a dignidade da pessoa 

humana, para estabelecer de que forma referido instituto deve ser harmonizado com 

os direitos fundamentais, ao mesmo tempo que cumpre sua função na persecução 

penal.  

A primeira parte do estudo contextualiza a sociedade contemporânea e suas 

demandas atuais, entre elas a necessidade da introdução de novas técnicas de 

investigação e produção de prova no processo penal, principalmente frente ao crime 

organizado. Em seguida, discorre-se sobre o processo penal democrático, que tem 

como fundamento a dignidade da pessoa humana. Analisa ainda a moralidade 

administrativa como princípio constitucional do processo penal. 

A segunda parte do trabalho trata da infiltração de agentes propriamente. O 

segundo capítulo discorre sobre o processo legislativo que redundou na edição da 

Lei 12.850/13, as figuras similares à do agente infiltrado e traça um panorama da 

infiltração na legislação estrangeira.  

O terceiro capítulo discorre sobre a Lei 12.850/13, o procedimento da 
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infiltração, seus requisitos e destaca a relevância da decisão judicial que autoriza a 

medida. Aduz que, tão importante quanto a permissão para a inserção de um agente 

policial em uma organização criminosa, é a delimitação da atuação de atuação deste 

agente.  

O quarto capítulo aborda a operação da infiltração. Discorre sobre a 

preparação para o sucesso da operação. Analisa, na sequência, as consequências 

da operação tanto para o policial, quanto para o Estado e para o processo penal. 

Procura analisar se o emprego da infiltração se justifica.  

 E, finalmente, a última parte deste trabalho enfrenta a questão acerca dos 

limites de atuação do agente, analisando quais condutas deve o direito brasileiro 

autorizar e quais devem ser expressamente vedadas.  

Ressalta-se que o objeto principal da pesquisa não é detalhar o instituto da 

infiltração de agentes. No entanto, foi necessário tratar do assunto, em razão das 

inovações trazidas pela Lei 12.850/13. A pesquisa teve como foco estabelecer os 

limites da infiltração de agentes em um contexto constitucional que é fundado na 

dignidade da pessoa humana. Investigou-se em que cenário será possível a 

utilização da técnica que restringe tão severamente direitos e garantias individuais.  
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PARTE I 

CAPÍTULO 1 

1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ESTABELECENDO OS PARADIGMAS DE UM 
DIREITO PROCESSUAL PENAL DEMOCRÁTICO 

 

Entre luz e sombra, descortina-se a pós-modernidade. O rótulo 
genérico abriga a mistura de estilos, a descrença no poder absoluto 
da razão, o desprestígio do Estado. A era da velocidade. A imagem 
acima do conteúdo. O efêmero e o volátil parecem derrotar o 
permanente e o essencial. Vive-se a angústia do que não pôde ser e 
a perplexidade de um tempo sem verdades seguras. Uma época 
aparentemente pós-tudo: pós-marxista, pós-kelseniana, pós-
freudiana.2 

 

1.1 Processo penal contemporâneo e seus desafios  

 

A realidade atual é indiscutível: a sociedade, como se conhecia antes, não 

existe mais. E o mundo para qual a sociedade se organizou e se preparou 

modificou-se. A diferença deste progresso para os outros grandes progressos da 

História, certamente é a velocidade com que ele ocorre e a rapidez com que a 

sociedade assimila estas mudanças. É recorrente a sensação de que se vive “em 

um só ano, o que o homem do século XIX teria de viver em cem”.3 Talvez não 

vivamos a mudança mais impactante da História, mas certamente a mais veloz.  

As mudanças suportadas pela sociedade implicam o ajuste das ferramentas 

para adequação à nova realidade. A superação permanente de paradigmas aliada 

ao desenvolvimento tecnológico surpreendente traz a sensação de que os 

instrumentos existentes são insuficientes para enfrentar o presente. E o sentimento 

de que só o novo e sofisticado é eficaz. 

Neste contexto, deve ser compreendida a sofisticação das estruturas do 

crime, que, se valendo deste momento histórico, também se modificou. Esta 

criminalidade contemporânea ocupa hoje um lugar de destaque nas preocupações 

                                            
2 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro: pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo. RDA 225:5-37. Rio de Janeiro: Renovar, 
jul./set., 2001, p. 6 
3 FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “Sociedade de Risco” e o Futuro do Direito Penal: 
Panorama de alguns problemas comuns. Coimbra: Almedina, 2001, p. 19. 
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da sociedade de risco.4 O risco está em todo lugar. Se de um lado o 

desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou uma vida mais longa, mais 

saudável, mais segura e mais confortável, de outro, vem cobrando o seu preço.  

A urgência da demanda para desenvolver novas tecnologias que supram as 

necessidades atuais não é acompanhada do respectivo desenvolvimento de 

mecanismos capazes de prever os impactos destas novidades.5 Para Pierpaolo Cruz 

Bottini “o descompasso entre a rapidez na produção de novos produtos e a lentidão 

no desenvolvimento de instrumentos capazes de determinar as consequências 

possíveis de sua utilização será a base do que chamamos de paradoxo do risco”..6 

A vida contemporânea é o inventário de medos. E medos que não se 

concretizam,7 mas deixam a sociedade constantemente em alerta e, 

consequentemente, angustiada. E, em meio a esta ansiedade, ao risco, ao medo, a 

demanda por segurança encontra um campo fértil. Diante de uma sociedade que 

convive com o medo em todas as facetas da vida, qualquer discurso que prometa 

segurança será festejado, ainda que estas promessas sejam impossíveis de serem 

implementadas, ou que não resolvam o problema. O que se busca é a utopia da 

segurança, a volta a um passado que nunca existiu. 

Se a violência sofrida pelo indivíduo é eventual, o medo é permanente. E uma 

vez difundido o medo, é preciso encontrar soluções para aplacá-lo. E o medo da 

violência das cidades é mais um medo neste longo catálogo. A partir desta sensação 

difusa aparecem propostas para o enfrentamento da criminalidade. Tanto maior a 

sensação de medo, maior aceitação de técnicas, medidas, meios, soluções para a 

prevenção, combate e enfrentamento da criminalidade. 

O que está na base desta lógica é que problemas excepcionais exigem 

soluções excepcionais. Neste contexto, a criminalidade moderna justifica soluções 

excepcionais. Tem razão Manuel Monteiro Guedes Valente ao afirmar que “A 

eufórica e deslumbrante necessidade de apetrechamento dos operadores judiciários 

de meios de obtenção de prova sem que primeiramente se avalie os resultados 

                                            
4 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra modernidade.2 ed. Tradução Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Editora 34 Ltda., 2011. 
5 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. O paradoxo do risco e a política criminal contemporânea. In: MENDES, 
Gilmar Ferreira; BOTTINI, Pierpaolo Cruz; PACELLI, Eugenio (Coord.). Direito penal contemporâneo: 
questões controvertidas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 112. 
6 Id. Ibid., p. 112.  
 7 BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Tradução: Carlos Alberto Medeiros Rio de Janeiro: Zahar, 2008 
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objectivados com os meios já existentes”8 é uma prática com a qual já nos 

habituamos. 

A aceitação de modernas técnicas de investigação vem se tornando 

corriqueira na legislação brasileira. E assim, institutos que são admitidos no 

ordenamento brasileiro como ultima ratio, ou seja, em caráter excepcional, tornam-

se institutos de prima ratio, ou de sole ratio. De excepcionais passam a ordinários. 

De fato, o crime organizado é uma realidade, no Brasil e no mundo, que 

demanda atenção. É preciso encontrar novas soluções para novas realidades, mas 

é preciso também encontrar soluções efetivas que, além do discurso, enfrentem a 

questão e, concomitantemente, estejam em consonância com as regras de um 

Estado Democrático de Direito. Neste sentido, registra Marco Antonio Marques da 

Silva:  

Há uma crise do direito penal e no processo penal reconhecida 
em quase toda a doutrina moderna. Ela decorre da ineficácia 
dos institutos tradicionais para resolver os conflitos existentes 
na sociedade moderna, decorrente do crime organizado, que 
impõe uma nova forma de atingir os bens jurídicos, sem uma 
vítima individualizada, massificando a criminalidade.9 

 

Ademais, é preciso aperfeiçoar os instrumentos já existentes. As soluções 

antigas não podem ser desprezadas apenas por serem antigas. Além disso, as 

novas soluções trazem consequências ainda desconhecidas, ao passo que as 

soluções conhecidas trazem problemas para os quais já existem soluções.  

A excepcionalidade dos meios de investigação mais restritivos de direitos 

fundamentais reserva-se aos que ofendem mais gravemente bens jurídicos do 

cidadão. E ainda assim, a investigação com o emprego destes métodos invasivos 

sofrem restrições constitucionais e legais que vedam a obtenção de prova que 

ofendem “brutalmente e desmesuradamente” os princípios fundamentais, sob pena 

do processo ser acoimado de imoral.10 

                                            
8 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Escutas telefónicas: da excepcionalidade à vulgaridade. 2. ed. 
rev. e actual. Coimbra: Almedina, 2008, p.17. 
9 SILVA, Marco Antonio Marques da. Cidadania e democracia: instrumentos para a efetivação da 
dignidade humana. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (Coord.). Tratado luso-
brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p.226. 
10 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Escutas telefónicas: da excepcionalidade à vulgaridade. 2. 
ed. rev. e actual. Coimbra: Almedina, 2008, p. 22/23. 
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O incremento das novas tecnologias é uma realidade sem volta. E estas 

novas tecnologias estão sendo aperfeiçoadas. Não é possível prever a dimensão do 

novo. O avanço tecnológico, que é uma marca dos tempos atuais, é absolutamente 

impressionante. Estas novas tecnologias se mostram cada vez mais eficientes e 

invasivas.11  

Por outro lado, a tecnologia não tem uma moral, uma ética que a limite. O 

Direito como regulador das condutas sociais deve ser o primeiro anteparo a delimitar 

a utilização da tecnologia, principalmente sua utilização como meio de prova no 

processo penal, caso estas provas afrontem a moralidade e a ética.  

Se é certo que o acesso à tecnologia permitiu a sofisticação12 do crime 

organizado, ela também incrementou a investigação criminal, especialmente no 

tocante à prova.  

É para esta nova realidade que o processo penal precisa encontrar novas 

soluções. Estas novas soluções, ainda que mais agressivas, precisam estar em 

consonância com a Constituição. O processo penal não existe fora do contexto 

constitucional. E a história recente do Brasil remonta a um período de exceção, 

época em que o processo penal foi vilipendiado, direitos foram aniquilados e as 

garantias soterradas. Este momento histórico é passado. Vivemos o maior período 

democrático da história do país.  

E assim, vivemos um momento em que a sociedade reclama a máxima 

segurança e também a máxima proteção dos seus direitos fundamentais. E, 

                                            
11 Estas novas tecnologias apresentam as seguintes características:  
a) transcendem distância, escuridão e barreiras físicas; 
b) transcendem o tempo; seus registros podem ser facilmente armazenados, recuperados, 
combinados, analisados e transferidos; 
c) são invisíveis, ou têm baixa visibilidade; 
d) são involuntárias, independendo da colaboração do investigado; 
e) são preventivas; 
f) são mais custosas e dependem menos de trabalho pessoal. 
g) são mais intensas, sendo possível obter informações anteriormente inacessíveis; 
h) São mais amplas, atingindo áreas inacessíveis tempos atrás. 
Esta lista foi baseada em uma elaborada por MARX, Gary T. Recent Developments In Undercover 
Policing 1 In T. Blomberg and S. Cohen, Punishment and Social Control: Essays in Honor of Sheldon 
Messigner, 1995, Aldyne de Gruyler. Expansion of article in Crime, Law and Social Change, vol. 18, 
nos. 1-2, Sept. 1992. Disponível em <http://web.mit.edu/gtmarx/www/recent.html> acesso em 13 de 
abril de 2014. 
12 Para DELGADO MARTÍN, Joaquín, a sofisticação é a peça chave para entender a criminalidade 
organizada El proceso penal ante la criminalidad organizada: el agente encubierto. Actualidad Penal, 
Madrid, v. 1, n. 1, p.1-28, jan. 2000, p. 4.  
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procurando atender a estas duas demandas, o Estado precisa implementar políticas 

criminais que visem a segurança sem solapar os direitos de seus indivíduos. 

É neste contexto que se insere a infiltração de agentes que pretende dar 

eficiência à investigação criminal, mas não pode aniquilar os direitos fundamentais. 

 

1.1.1 Tendência restritiva do processo penal  

 

A busca de soluções para o crime organizado no plano processual penal vem 

apontando uma tendência de restrição de direitos fundamentais dos investigados e 

acusados, a pretexto de aumentar a eficiência no seu enfrentamento.  

Acredita-se que apenas novas técnicas de investigação, diferenciadas das 

utilizadas para a repressão da criminalidade tradicional, poderão reprimir o crime 

organizado, o que poderá restringir direitos fundamentais. Argumenta-se, ainda, que 

se não forem implementadas tais medidas, a criminalidade irá se tornar ainda mais 

danosa e prejudicial. Esta tendência não se limita ao plano interno, mas verifica-se 

no plano internacional, também. 

E, cada vez mais se constata, no cenário internacional, uma acentuada 

tendência ao implemento de medidas que restrinjam direitos fundamentais de 

indivíduos que estejam envolvidos com determinados tipos de crimes, que, 

invariavelmente, incluem o terrorismo e o crime organizado. Admite-se cada vez 

mais que direitos individuais sejam restringidos em benefício dos interesses do 

Estado, que devem prevalecer.13  

                                            
13 Neste sentido: “A fim de encontrar mecanismos que permitam o embate em igualdade de condições 
com o crime organizado, deve-se tolerar do legislador certa flexibilização –ou, diríamos – limitação 
mesmo de direitos individuais do autor do delito. Tudo a exigir uma interpretação menos ortodoxa do 
tema que, de um lado, tutele os direitos daquele que perpetra um crime mediante organização e, de 
outro, apresente uma resposta à altura da espécie de criminalidade de que se cuida”. (CUNHA, 
Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado: comentários à nova lei sobre o crime 
organizado lei n. 12850/2013. Salvador: Editora Jus Podivm. 2013, p. 123). No mesmo sentido é o 
entendimento de Eduardo Diniz Neto e Fabiana Greghi: “A balança deve pender em favor dos 
interesses da sociedade, devendo o Estado para alcançá-los prover meios para a pacificação social e 
o resguardo dos direitos e liberdades públicas. Melhor sacrificar o direito de alguns (que inclusive, por 
estarem emersos na criminalidade já atentam contra os direitos alheios) do que sacrificar os direitos 
de toda a sociedade”  E ainda: “Finalmente, a supremacia do bem jurídico a ser protegido salta aos 
olhos, pois entre a garantia de um direito do criminoso e a concreção da justiça com vistas à 
repressão da criminalidade organizada, lógico que esta deve prevalecer” (GREGHI, Fabiana e DINIZ 
NETO, Eduardo.  Relativização de direitos fundamentais: uma abordagem a lume da necessidade da 
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É da história recente a restrição de direitos implementada nos Estados Unidos 

da América. O ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, deu início a 

um período de recrudescimento das garantias constitucionais naquele país, com 

reflexos no Ocidente. Na realidade, este ataque representou um grande retrocesso 

nas conquistas garantistas do Direito Processual Penal. Em decorrência do ataque 

terrorista, promulgou-se o Ato Patriota (Patriot Act), que autorizou, entre várias 

restrições a direitos individuais, “técnicas coercitivas de interrogatório”, a 

interceptação telefônica independentemente de autorização judicial negou também 

qualquer forma de habeas corpus, autorizou a detenção sine die e negou aos 

detidos qualquer direito derivado de tratados internacionais, incluindo os Tratados de 

Genebra. Desde o ataque, há suspeitos detidos sem formação de culpa, sem direito 

à defesa e sem previsão de um processo penal que os julgue.14  

O grande desafio do processo penal na atualidade é adaptar as novas 

técnicas de investigação e obtenção de prova ao desenvolvimento tecnológico e ao 

comportamento das organizações criminosas.15 No entanto, esta adaptação deve 

ser feita com cuidado, pois cada restrição a garantias fundamentais previstas para 

situações excepcionais, como as que envolvem o crime organizado, abre a 

possibilidade para sua banalização e a consequente extensão para situações 

ordinárias. A dificuldade é compatibilizar garantias processuais conquistadas ao 

longo da história, ao novo contexto da criminalidade organizada, procurando o justo 

equilíbrio.  

A Constituição Federal reconhece a gravidade diferenciada dos crimes, 

estabelecendo uma ordem constitucional de valores e dispensando tratamento 

distinto a cada um deles. Divide-os em três grupos: a) as infrações de menor 

potencial ofensivo; b) a criminalidade comum; c) criminalidade grave ou 

organizada.16  

                                                                                                                                        
adoção de um tratamento constitucional penal diferenciado face à expansão desenfreada da 
criminalidade organizada. Revista de direito público, Londrina, v. 3, n. 2 p. 210-228, mai/ago 2008, p. 
223) 
14. VERVAELE, John A.E. A legislação antiterrorista nos Estados unidos: um direito penal do inimigo? 
Revista Eletrônica de Direitos Humanos e Política Criminal – REDHPC Nº 1, nov.de  2007, Porto 
Alegre seer.ufrgs.br/index.php/redppc/issue/download/2245/37  acesso em 25/1/2014, p. 31  
15 SILVA, Eduardo Araújo da Organizações criminosas: aspectos penais e processuais  da lei n. 
12.850/13. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 39. 
16 FERNANDES, Antonio Scarance. O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime 
organizado. In TOLEDO, Otávio Augusto de Almeida et al (Coord.). Repressão penal e crime 
organizado: os novos rumos da política criminal após o 11 de setembro. São Paulo: Quartier Latin, 
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Nas infrações de menor potencial ofensivo,17 cuja lesividade é pequena, é 

previsto um rito processual mais célere e diferenciado, com a possibilidade de 

composição civil e a transação penal,18 pretendendo assim, evitar o processo e 

dispensando um abrandamento para estas infrações. De fato, há uma tendência à 

descriminação das infrações de pouca gravidade. Verifica-se o aumento do rol de 

crimes que dependem de representação; tem-se evitado a prisão, criando-se 

medidas cautelares diversas da prisão.19  

À criminalidade comum aplica-se a regra geral, o sistema tradicional, 

assegurando ampla garantia às partes.20 Tem-se procurado evitar a prisão, 

relegando-a aos crimes mais graves.  

E há o terceiro grupo, dos crimes mais graves, aos quais o legislador 

constitucional estipulou um tratamento mais rigoroso, entre eles os crimes de tortura, 

tráfico de droga e terrorismo e os crimes hediondos.21 E tem razão Antonio Scarance 

Fernandes ao afirmar que:  

O campo mais problemático para o legislador e para a doutrina é o 
da criminalidade grave/ou organizada. Têm os países dificuldade em 
enfrentá-la. Não sabem mesmo como criar um corpo legislativo que, 
outorgando eficiência ao sistema repressivo, não fira os direitos e 
garantias individuais assegurados nas Constituições e Convenções 
Internacionais.22  

 

É esta criminalidade grave, violenta ou não, que demanda uma legislação que 

coíba a sua prática, garantindo os direitos fundamentais do cidadão. Deste modo, 

com fundamento na Constituição Federal que autoriza um tratamento mais severo 

                                                                                                                                        
2009.O equilíbrio na repressão ao crime organizado. In Crime organizado – aspectos processuais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 226. 
17 Artigo 98, inciso I, da Constituição Federal prevê a criação dos Juizados Especiais Criminais. De 
acordo com o artigo 61 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, são infrações de menor potencial 
ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 
(dois) anos, cumulada ou não com multa.  
18 Lei 9.099/95, artigos 74, parágrafo único e 76, respectivamente. 
19 Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, que “Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade 
provisória, demais medidas cautelares, e dá outras providências”. 
20 FERNANDES, Antonio Scarance. O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime 
organizado. In TOLEDO, Otávio Augusto de Almeida et al (Coord.). Repressão penal e crime 
organizado: os novos rumos da política criminal após o 11 de setembro. São Paulo: Quartier Latin, 
2009, p. 226/227. 
21 Lei  8.072, de  25 de julho de 1990.  
22 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 6ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 27. 
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para crimes mais graves (assim, pretendendo debelar o crime organizado) o Brasil, 

em 2 de agosto de 2013, promulgou a Lei 12.850, que “define organização criminosa 

e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações 

penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e 

dá outras providências”. 

 

1. 2 Processo penal democrático 

 

O movimento pendular, que caracteriza a história do processo penal, ora 

conferindo ao Estado intervenção excessiva, enfatizando-se a segurança social e a 

repressão criminal, ora assegurando os direitos e garantias do indivíduo diante da 

intervenção estatal, vem procurar o equilíbrio em uma arena democrática, na qual 

são assegurados os direitos fundamentais do indivíduo.23   

O atual retrato do Direito Processual Penal é justamente a movimentação 

deste pêndulo, deixando o Estado autoritário em que direitos foram suprimidos e 

garantias foram solapadas,24 em direção a um Estado Democrático de Direito, que 

tem a dignidade da pessoa humana, como primado fundamental. É neste cenário 

que o Direito Processual Penal precisa ser concebido e estudado.  

A promulgação da Constituição Federal instituiu uma nova ordem de valores, 

que tem como princípio axiológico a dignidade da pessoa humana. Neste passo, o 

Direito Processual Penal deve ser compreendido e elaborado a partir desta 

premissa.  

O direito reflete os valores da sociedade em determinado momento histórico e 

as normas jurídicas são o resultado destes valores. E a mudança de paradigma no 

atual regime democrático é a predominância do homem em relação ao Estado.  

                                            
23 FERNANDES, Scarance Antonio. Processo penal constitucional. 6ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 19. 
24 No período compreendido entre os anos de 1964 a 1985, o Brasil viveu um período de regime 
militar em que as liberdades públicas foram sendo progressivamente restringidas até que, em 
dezembro de 1968, o Poder Executivo decretou o AI-5 e passou a concentrar poderes excepcionais, 
transformando o regime político em uma ditadura, caracterizada pela violência e repressão. 
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Neste contexto, o processo penal deve ser concebido a partir da Constituição 

Federal, que é o documento que reflete as ideologias e as opções políticas e 

filosóficas do Estado brasileiro. A Constituição Federal delimita a intervenção estatal 

e estabelece os direitos e garantias individuais e cria regras para harmonizar esta 

tensão. Estabelece os parâmetros para as atividades do Estado, bem como organiza 

seu funcionamento.  

O processo penal diz com a liberdade do ser humano, um dos valores mais 

caros ao homem, e assim reflete a concepção política do Estado. Segundo Claus 

Roxin, o processo penal é o sismógrafo da Constituição, uma vez que nele reside a 

atualidade política da Carta Fundamental.25 É a Constituição que traça os princípios, 

direitos e garantias que pautarão o Direito Processual Penal.  

A partir de outubro de 1988, o processo penal que deve ser visto como uma 

garantia do indivíduo, face ao Estado, é um “instrumento de efetivação das garantias 

constitucionais”,26 e de preservação da liberdade jurídica do investigado e do 

acusado em geral. 27  

Em razão de o Brasil se caracterizar como um Estado Democrático de 

Direito,28 a política criminal a ser adotada deve procurar proteger o respeito à 

dignidade da pessoa humana e os valores previstos na Constituição Federal.29 

A aceitação da infiltração de agentes, como técnica de investigação e meio de 

prova, é uma questão de política criminal.30 No entanto, é preciso encontrar 

fundamento constitucional que ampare as políticas de Estado, inclusive esta.  

Desta feita, a fim de que se estabeleça os limites para a infiltração de agentes 

em organizações criminosas, é necessário desenhar o quadrante constitucional em 

                                            
25 ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Trad.: Gabriela Córdoba et al. Buenos Aires: Editores del 
Puerto, 2000, p. 10. 
26 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 69. 
27 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 4ed. rev. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.37. 
28 Artigo 1º, caput, da Constituição Federal. 
29 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. O paradoxo do risco e a política criminal contemporânea. In: MENDES, 
Gilmar Ferreira; BOTTINI, Pierpaolo Cruz; PACELLI, Eugenio (Coord.). Direito penal contemporâneo: 
questões controvertidas. São Paulo: Saraiva, 2011, p.110. 
30 Para BOTTINI, Pierpaolo Cruz, “Pode-se caracterizar política criminal como o desenvolvimento de 
marcos teóricos e estratégias vinculadas a estes marcos para enfrentar o problema da criminalidade 
dentro de um modelo de direito penal adequado às expectativas sociais vigentes” (BOTTINI, 
Pierpaolo Cruz. O paradoxo do risco e a política criminal contemporânea. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; BOTTINI, Pierpaolo Cruz; PACELLI, Eugenio (Coord.). Direito penal contemporâneo: 
questões controvertidas. São Paulo: Saraiva, 2011. p.109). 
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que as pessoas poderão ser investigadas secretamente por um policial que oculta 

esta condição. Desta forma, é preciso, por um lado, determinar os parâmetros 

constitucionais que deverão ser observados, e pelo outro, qual o limite possível para 

sua eventual compressão do outro.  

A seguir serão estudados os princípios, fundamentos e garantias que tutelam 

e são afetados pelo instituto da infiltração de agentes.  

  

1.3 Princípio da dignidade da pessoa humana  

 

A Constituição Federal traz, em seu primeiro título, os princípios fundamentais 

conformadores da República Federativa do Brasil. O Brasil constitui-se em Estado 

Democrático de Direito que tem como fundamentos a soberania; a cidadania; a 

dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e o 

pluralismo político, conforme dispõe seu artigo 1º.  

O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, inserta no artigo 1º, 

inciso III, constitui diretriz estrutural e axiológica31 de todo o sistema jurídico. A 

dignidade da pessoa humana expressa logo no primeiro artigo da Constituição 

Federal confere unidade de sentido ao conjunto de preceitos relativos aos direitos 

fundamentais.  

A Constituição Federal é a primeira Carta a dispor expressamente sobre a 

dignidade da pessoa como princípio fundamental. Não se acredita que antes desta 

Carta Constitucional o Estado brasileiro não estivesse pautado por esse princípio. 

Na realidade, a dignidade humana “é um desses conceitos a priori, um dado 

preexistente a toda experiência especulativa, tal como a própria pessoa humana”.32 

                                            
31 Robert Alexy citando von Wright, registra que os conceitos práticos dividem-se em três categorias: 
axiológicos, deontológicos e antropológicos. Os conceitos axiológicos têm por base a ideia de bom. 
Conceitos axiológicos são empregados para significar o “bonito, o corajoso, o seguro, democrático, 
social, liberal ou compatível com o Estado de Direito”. Os deontológicos relacionam-se com o dever, a 
proibição, a permissão de direito, reduzidos a um conceito deôntico do dever-ser. Já os conceitos 
antropológicos estão associados a noções como vontade, interesse, necessidade, decisão e ação. 
(ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5ª ed. 
alemã. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 145/146). 
32 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, abr/jun1998, p. 91. 
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Historicamente, a dignidade da pessoa humana tem sua origem no 

cristianismo, pois tem como fundamento a ideia de que o homem foi criado à 

imagem e semelhança de Deus.33 

Na esfera jurídica, a relevância da pessoa com fundamento na dignidade 

configura-se como resposta à crise do positivismo jurídico, levada a efeito pela 

derrota dos nazistas, vez que foi sob o manto da legalidade que os atos de barbárie 

foram praticados na hecatombe do holocausto.34 A dignidade da pessoa humana 

veio conferir valor moral aos ordenamentos jurídicos.35 Com efeito, foi preciso que 

ocorressem os horrores da Segunda Guerra Mundial para que a dignidade da 

pessoa humana passasse a ser objeto de preocupação nas declarações de direitos 

humanos internacionais e nos textos constitucionais.  

A primeira Constituição que teve como preocupação central a proteção da 

dignidade da pessoa foi a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha,36 

que em 1949 dispôs que:  

Artigo 1 

[Dignidade da pessoa humana – Direitos humanos Vinculação 
jurídica dos direitos fundamentais] 

(1) A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e 
protegê-la é obrigação de todo o poder público.  

(2) O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis e 
inalienáveis da pessoa humana como fundamento de toda 
comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. 

                                            
33 NALINI, José Renato. Duração razoável do processo e a dignidade da pessoa humana. In: 
MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (Coord.). Tratado luso-brasileiro da dignidade 
humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p.192  
34 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. In: LEITE, 
George Salomão (Org.). Dos Princípios Constitucionais: Considerações em torno das normas 
principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 188. 
35 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 269/272 
 36 A Lei Fundamental Alemã de 1949,é uma verdadeira constituição, conforme explica MOREIRA, 
Vital ao comemorar os seus cinquenta anos: “Nem sequer lhe deram o nome de constituição, mas sim 
o de Lei Fundamental. Tornou-se, porém, na constituição definitiva da República Federal Alemã, por 
efeito da criação dos dois Estados alemães, um na parte ocidental e outro na parte oriental, 
coincidente com a zona de ocupação soviética (a República Democrática da Alemanha). Com o 
desmoronamento do Muro de Berlim e da própria RDA, em 1989-90, e a consequente unificação 
alemã, a Lei Fundamental de 1949 tornou-se incontestadamente a constituição da nova República 
alemã.” (MOREIRA, Vital. 50 Anos da Lei Fundamental Alemã, Revista Jurídica Virtual, Brasília, vol. 
1, n. 2, junho de 1999. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_02/Conti_alema.htm, acesso em 9 de março de 
2014). 
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(3) Os direitos fundamentais, discriminados a seguir, constituem 
direitos diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativo, 
executivo e judiciário.37 

 

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana aparece no Preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; na Convenção Europeia para 

Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais de 1950; na 

Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) de 

1969; Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1977; e outros. E desde 

então, o mundo vem se esforçando para que a dignidade da pessoa humana seja 

implementada completamente, “tornando-se um autêntico paradigma ético”38; e os 

direitos fundamentais dela decorrentes “constituem hoje um dos mais importantes 

instrumentos de nossa civilização, visando assegurar um convívio social digno, justo 

e pacífico”.39 Enfim, a dignidade da pessoa humana tornou-se “um dos grandes 

consensos éticos do mundo ocidental”40 passando a ser citada por declarações de 

direitos, convenções internacionais e constituições.  

A dignidade humana é, em primeiro lugar, um valor, ligado à ideia de bom, 

justo, correto. Nessa condição, ela se encontra ao lado de outros valores essenciais 

para o Direito, como justiça, segurança e solidariedade. É nesse plano ético que a 

dignidade se torna a justificação moral dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais.41 42 

                                            
37 Tradutor: Assis Mendonça, Aachen e Revisor jurídico: Urbano Carvelli, Bonn disponível em 
<https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf>, acesso em 9 de maio de 2014. 
38 SILVA, Marco Antonio Marques da. Cidadania e democracia: instrumentos para a efetivação da 
dignidade humana. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (Coord.). Tratado luso-
brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: QuartierLatin, 2009, p. 225. 
39 Id. Ibid., p. 225. 
40 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 273. 
41 BARROSO, Luís Roberto, A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória 
para debate público. Mimeografado, dezembro de 2010. Disponível 
<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-
base_11dez2010.pdf>acesso em 12 de fevereiro de 2014. 
42 Estamos com Ingo Wolfgang Sarlet para quem “direitos fundamentais” diz com os direitos humanos 
reconhecidos e positivados em determinado sistema constitucional, ao passo que a expressão 
“direitos humanos” tem sido empregada para identificar direitos positivados na esfera  do direito 
internacional, sem vínculo com nenhum ordenamento interno específico e com pretensão de validade 
universal. (SARLET, Ingo Wolfgang, A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional, 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 2006, 
p. 33 ss.) 
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Para Jorge Miranda “a Constituição confere uma unidade de sentido, de valor 

e de concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais. E ela repousa na 

dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção que faz a pessoa fundamento 

e fim da sociedade e do Estado”. 43 Aceitar a dignidade da pessoa humana como 

princípio informador do Estado Democrático significa colocar o homem como centro 

do Estado, considerando que o homem é o centro do universo jurídico. E esse 

reconhecimento, refere-se a todos os seres humanos e cada um desses 

individualmente considerados.44 

Admitir que a pessoa é o fundamento e o fim da sociedade e do Estado, 

significa admitir que o indivíduo é fonte e destinação dos direitos fundamentais. E 

será a dignidade da pessoa humana que dará a dimensão e os limites da 

intervenção do Estado na vida do cidadão.45 Neste sentido, a dignidade da pessoa 

humana é um dos elementos para a legitimação da atuação do Estado. É também a 

medida para a restrição tolerável e justificável da interferência do Estado. Desta 

feita, as ações empreendidas que visem a eficiência, funcionalidade do processo 

penal, se não respeitarem o indivíduo em sua integralidade serão acoimadas de 

ilegítimas e inconstitucionais por violação direta da dignidade da pessoa humana.46 

Esta só poderá sofrer constrição para salvaguardar outros valores constitucionais. 

Assim, o processo penal, e mais especificamente a investigação criminal, são 

pautados pela dignidade da pessoa humana na restrição dos direitos dos 

investigados e processados. Este é o critério para avaliação do limite da restrição 

dos direitos fundamentais. É a dignidade que impede que “os fins justifiquem os 

meios” na persecução penal. Com efeito, ainda que a segurança pública seja um 

direito constitucional, não é tolerável o emprego da tortura na investigação.47 

                                            
43 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos 
fundamentais. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (Coord.). Tratado luso-
brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: QuartierLatin, 2009. p. 169. 
44 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa 
humana, in Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, nº 145, 2000, p. 188. 
45 SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e Estado democrático de direito. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 5. 
46 MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de 
sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 201. 
47 Id. Ibid., p. 201. 
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Pelo mesmo fundamento, há limites no processo penal; no tocante ao objeto 

de estudo, há limites na produção da prova. Apenas a título de exemplo, pode-se 

citar algumas técnicas relacionadas ao interrogatório que são vedadas no Brasil. As 

chamadas “técnicas coercitivas de interrogatório” como a privação do sono, nudez, 

simulação de afogamento, banho de água gelada, permanência em posições de 

estresse como em pé contra a parede, confinamento apertado, confinamento com 

insetos são todas proibidas no Brasil por flagrante violação à dignidade da pessoa 

humana.48 

A dignidade da pessoa é decorrente da própria natureza humana49, é parte 

essencial da pessoa e é intrínseca ao ser humano. O homem tem dignidade, por que 

é ser vivo e nasce com esta qualidade. Todos os seres humanos têm dignidade e a 

preservam enquanto viverem. Neste sentido, todos os seres são dignos, sejam eles 

criminosos ou santos, inocentes ou não, bons ou maus, atletas ou doentes.50 Para 

Jorge Miranda, a dignidade da pessoa humana é de todo e qualquer homem ou 

mulher que a ordem jurídica considera insubstituível, irredutível e irrepetível.51 

A dignidade diz com todas as pessoas e com cada uma individualmente. 

Todos os seres humanos têm dignidade e têm o direito de preservá-la. E a dignidade 

independe do comportamento do indivíduo, de modo que ainda que alguém se 

comporte de forma indigna não renuncia a sua dignidade. E nem pode. Por estar 

vinculada à condição humana, é irrenunciável, integrando a personalidade do 

indivíduo. Considerando que os direitos fundamentais são decorrentes da dignidade 

da pessoa humana, estes direitos também são irrenunciáveis. É preciso insistir que 

                                            
48 A discussão acerca do emprego da tortura ganhou repercussão internacional depois dos atentados 
às Torres Gêmeas em Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001. Em ofensiva ao ataque, foi 
promulgado o Ato Patriota (“Patriot Act”), em 26 de outubro de 2001 que, a fim de reforçar a 
segurança interna nos Estados Unidos da América, aumentou os poderes das agências de 
cumprimento da lei. Este Decreto autorizou as chamadas “técnicas coercitivas de interrogatório”. De 
acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou 
quatro memorandos detalhando as técnicas de interrogatório aprovadas para o emprego da Agência 
de Inteligência Norte Americana. Estes relatórios contêm justificação legal para os métodos, que são 
internacionalmente criticados como formas de tortura. “Conheça os métodos de interrogatório usados 
pela CIA” (http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,conheca-os-metodos-de-interrogatorio-
usados-pela-cia,356486,0.htm, publicado em 17 de abril de 2009, acesso em 10 de maio de 2014). 
49 SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e Estado democrático de direito. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 1. 
 50 MATOS, Inês Lobinho. A dignidade da pessoa humana na jurisprudência do Tribunal 
Constitucional, mormente, em matéria de Direito Penal e Direito Processual Penal. In: MIRANDA, 
Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (Coord.). Tratado luso-brasileiro da dignidade humana. 2. 
ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.85.. 
51 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, tomo IV, 3ª edição, Coimbra: Coimbra editora, 
2000, p. 184. 
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os direitos e garantias no processo penal não são benesses concedidas pelo 

Estado. São direitos inerentes à pessoa. E são irrenunciáveis.  

O princípio da dignidade da pessoa humana também funciona, no processo 

penal, como anteparo a teorias estrangeiras que dividem os indivíduos entre 

cidadãos e inimigos. Deste modo, teorias como a do “Direito Penal do Inimigo” 

formulada por Günther Jakobs que sujeitos que praticam determinados tipos de 

crimes como terrorismo, por exemplo, têm restringidos seus direitos fundamentais. 

Nega-se a “estes inimigos”, em última análise, um processo justo. Nestas situações, 

há um aumento das penas de prisão concomitantemente à relativização das 

garantias processuais.52 

A discussão acerca da dignidade da pessoa humana é crucial para o 

desenvolvimento deste trabalho. Ao estudar os limites constitucionais de uma 

técnica de investigação invasiva como é a infiltração de agentes, é preciso ter, como 

pano de fundo a permear todo o estudo, a dignidade da pessoa humana.  

A dignidade da pessoa humana, como mandamento nuclear do ordenamento 

jurídico, vincula os direitos fundamentais. Assim, a tutela dos direitos das pessoas 

não pode ser entraves ou obstáculos aos interesses da sociedade.53 

De fato, a dignidade da pessoa humana, uma vez inserida no texto 

constitucional, vincula o Estado a uma ordem de valores que sintetizam as 

aspirações sociais. Esta ordem de valores impressa na Constituição fundamenta 

todo o ordenamento jurídico e se torna o seu fio condutor, que conferirá coerência 

ao sistema jurídico.  

A Constituição Federal Brasileira, ao dispor sobre os direitos individuais, 

trouxe à baila um extenso rol de exigências que o Estado, detentor do monopólio da 

administração da justiça, deve respeitar, sob pena de violar a dignidade da pessoa 

humana. Entre estas exigências, encontram-se algumas de direito penal, outras de 

direito processual e outras ainda de direito de execução penal. E é a partir desta 

                                            
52 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Direito Penal do inimigo e terrorismo: o “progresso ao 
retrocesso”. São Paulo: Almedina, 2010, p.64 ss.  
53 MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de 
sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 203 
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ótica que o processo penal deve ser concebido, como instrumento de “efetivação 

das garantias constitucionais”.54 

O processo penal reflete os valores constitucionais eleitos pelo Estado. Isto 

significa que, em um país democrático como o nosso, corresponderá um processo 

penal democrático, 55 em que a dignidade humana é sua linha mestra, e exerce suas 

três funções: de fundamento do ordenamento jurídico; orientador da intepretação 

constitucional e legal e responsável pela integração do ordenamento jurídico.  

A dignidade da pessoa humana, além de configurar razão de ser dos direitos 

fundamentais, funciona também como um fim e limite. Funciona como fim tanto do 

reconhecimento de direitos como da previsão de garantias para protegê-los.  

As ideias expostas até aqui são relevantes para que se possa compreender o 

atual estágio do direito processual penal. Se a dignidade da pessoa humana é vetor 

interpretativo e integrativo do ordenamento jurídico, em um Estado Democrático de 

Direito, esta é a essência de todo o sistema. Logo, é lícito supor que a legislação 

processual penal, como todo o sistema legal, tenha sua essência democrática e 

garantista. No entanto, ela está aprisionada em um corpo antidemocrático.  

Com efeito, o Código de Processo Penal, instituído pelo Decreto-lei 3.689, de 

3 de outubro de 1941, foi gestado na primeira metade do século passado. Inspirado 

na legislação processual penal italiana, no Código de Rocco, produzida na década 

de 30, durante o regime fascista, tem feição autoritária. Neste sentido, tem-se uma 

Constituição Federal democrática regendo um Código de Processo Penal de matriz 

autoritária. Ainda que o Código de Processo Penal venha sendo alterado, tentando 

converter as regras ali previstas em um processo penal democrático, é certo que sua 

alma é de natureza autoritária e reflete um Direito Processual Penal procurando seu 

caminho. 

Esta lembrança é necessária, pois ainda que esta não seja a situação ideal, 

enquanto outro Código de Processo Penal não for promulgado, vive-se esta 

dualidade. Com maior razão é preciso estar atento ao trabalho hermenêutico do 

intérprete. 

                                            
54 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 69. 
55 LOPES JUNIOR, Aury e GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo 
penal. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 36. 
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A dignidade da pessoa humana, como todo princípio fundamental, não é um 

princípio absoluto, logo, comporta restrição. É certo que deverá ter precedência na 

maior parte dos casos em que haja colisão de princípios, mas há situações em que a 

dignidade cederá em prol de outros valores.  

 

1.4 Princípio constitucional da moralidade administrativa 

 

A Constituição Federal trouxe um feixe de princípios que estruturam o Estado 

Brasileiro. Todas as áreas do Direito são construídas a partir destes princípios, 

sendo que nenhuma área escapa à sua força conformadora.  

De fato, a Constituição Federal foi pródiga na enumeração destes princípios, 

estabelecendo princípios fundamentais56 e princípios constitucionais específicos de 

cada área, como os relativos ao direito penal, processo penal, direito de execução 

penal, direito civil, direito tributário, entre outros.  

Os princípios constitucionais conformadores da Administração Pública estão 

previstos no artigo 37, caput, que dispõe: “A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”. Verifica-se que a Constituição Federal elevou a moralidade 

ao status dos princípios constitucionais expressos.57 

O Estado de Direito, contraposto ao Estado Absoluto, sujeita-se ao império da 

lei.58 Com efeito, toda atividade estatal fica sujeita à lei, que deve ser entendida 

como expressão da vontade geral, respeitado o processo legislativo próprio. É certo 

que o Estado, o Poder Público, ou os administradores não podem exigir qualquer 

ação ou abstenção, nem mandar e tampouco proibir nada aos administrados, senão 

em virtude de lei.59 É o princípio da legalidade que permite ao particular fazer tudo o 

que a lei não veda e à Administração Pública, tudo o que a lei expressamente 

autoriza. 

                                            
56 Os princípios fundamentais estão previstos nos artigos 1º ao 4º da Constituição Federal. 
57. CAMMAROSANO, Marcio. O princípio constitucional da moralidade e o exercício da função 
administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p 17. 
58 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, p. 362, 1997. 
59 Id. Ibid., p. 362. 
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A moralidade, assim como a legalidade, é princípio a ser observado pela 

Administração Pública. A legalidade é o traço específico do Estado Democrático de 

Direito, é o que o qualifica e lhe dá identidade própria.60 Entre os princípios 

enumerados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, o da legalidade é o único 

que já está enraizado na nossa cultura jurídica.61 Mas não basta que a 

Administração Pública atue de forma legal, para que os fins últimos e desejados pelo 

Estado sejam atingidos. É preciso que, além da legalidade, seja observada a 

moralidade.  

Neste sentido, legalidade é a qualidade do que é legal e moralidade é a 

qualidade do que é moral. A legalidade é fácil vislumbrar, mas afirmar que a 

Administração Pública deve obedecer ao princípio da moralidade, implica perquirir a 

que moralidade se refere a Constituição Federal.  

Com efeito, a moralidade administrativa não se refere à moralidade comum, 

mas a uma moralidade jurídica, entendida como o “conjunto de regras de conduta 

tiradas da disciplina interior da Administração”62-63 O conteúdo da moralidade 

administrativa deve ser associado a valores que a Administração Pública deve 

observar. Na realidade, busca-se fundamento jurídico para nortear a atuação da 

                                            
60 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
58 
61 CORDEIRO, Alexandre Delduque. Três indagações sobre o princípio da moralidade administrativa: 
teoria política, teoria do direito e teoria da constituição em transformação. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 
2005, p. 98. 
62 Hely Lopes Meirelles aduz que “A moralidade administrativa constitui hoje em dia, pressuposto da 
validade de todo ato da Administração Pública (Const. Rep., art. 37, caput). Não se trata - diz 
Hauriou, o sistematizador de tal conceito - da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, 
entendida como o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração . 
Desenvolvendo a sua doutrina, explica o mesmo autor que o agente administrativo, como ser humano 
dotado da capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do 
desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 
decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 
oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Por considerações de direito e 
de moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética 
da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos - 
non omne quod licet honestum est. A moral comum, remata Hauriou, é imposta ao homem para sua 
conduta externa; a moral administrativa é imposta ao agente público para a sua conduta interna, 
segundo as exigências da instituição a que serve, e a finalidade de sua ação: o bem comum”. 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 
83/84). 
63 Na opinião de Jorge Miranda: “A ‘moral’ tem de ser apercebida como moral social, como moral 
pública; não se identifica com certa moral religiosa, embora, precisamente por se tratar de uma moral 
social, não possa desprender-se (ou desprender-se por completo) da influência das religiões 
sociologicamente dominantes. (MIRANDA, Jorge. “Os Direitos Fundamentais e o Terrorismo: os fins 
nunca justificam os meios, nem para um lado, nem para o outro. In: José de Faria Costa e Marco 
Antonio Marques da Silva (Coord.). Direito penal especial, processo penal e direitos fundamentais. 
São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 176/177). 
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administração. Valores como lealdade, boa-fé, ética e honestidade, de modo a 

impedir atos maculados pela má-fé, deslealdade, perseguição, fraude.64 

Registra Marcelo Figueiredo que:  

O intérprete constitucional deve estar atento a fim de aplicar o Direito 
ao caso concreto a partir dos standards morais vigentes no sistema 
constitucional, afastando, o quanto possível, a sua personalíssima 
concepção a propósito do tema enfocado”.65 

 Os princípios da Administração Pública estão diretamente relacionados com o 

Direito Processual Penal, vez que toda a persecução penal desenvolve-se na esfera 

pública.  

 

1.4.1 A moralidade administrativa como princípio processual penal  

 

As normas de todo o ordenamento jurídico refletem os valores morais da 

sociedade que a regem. A eleição dos valores que serão protegidos revela esta 

moral. No plano legal, é a Constituição Federal que reflete o catálogo de valores 

eleitos pela sociedade. Ao enunciar os princípios, direitos e garantias a sociedade, 

por intermédio do legislador, elege os valores fundantes da nação.  

No Brasil, algumas destas regras estão expostas neste capítulo: a negativa da 

exigência da produção de prova contra si mesmo, a inviolabilidade de domicílio, o 

princípio da inocência, o direito à intimidade e à vida privada, só para citar alguns, 

são os valores ético-morais convertidos em norma.  

E serão as regras morais que limitarão, ainda que implicitamente, os direitos 

assegurados na Constituição.66 Nesse sentido, são as regras morais que 

dimensionarão os direitos assegurados. Tomemos como exemplo a inviolabilidade 

do domicílio: a própria norma, neste caso explicitamente, limita esta inviolabilidade 

ao determinar as hipóteses em que será autorizado o ingresso no domicílio ainda 

que contra a vontade do morador: por determinação judicial, em caso de desastre, 

para prestar socorro, entre outras.67 Nesta hipótese, fica clara a dimensão do valor 

                                            
64. CAMMAROSANO, Marcio. O princípio constitucional da moralidade e o exercício da função 
administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p 72.  
65 FIGUEIREDO, Marcelo. Controle da moralidade na Constituição, São Paulo: Malheiros, 1999, p. 22. 
66 Id. Ibid., p. 19. 
67 Artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 
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da preservação do domicílio.68 Assim, o lar é constitucionalmente protegido, desde 

que a vida de outrem não esteja em risco, não se cometa crime no recesso do lar ou 

não haja uma determinação legal para que seja violado durante o dia. 

O processo penal diz com a compressão máxima dos direitos fundamentais, 

em decorrência da persecução penal. Ao longo da investigação penal e do processo 

penal o investigado e o réu terão seus direitos e garantias individuais comprimidos. A 

gradação da compressão dar-se-á em decorrência da gravidade do crime cometido. 

Crimes mais graves autorizam emprego de técnicas de investigação mais restritivas, 

como as interceptações telefônicas e a infiltração de agentes.  

No campo da restrição de direitos deve o juiz, a autoridade policial ou o 

Parquet interpretar o direito em estrita atenção à legalidade. Neste sentido, o 

princípio da legalidade é condição sine qua non para que se lance mão de uma 

medida restritiva de direitos fundamentais no processo penal. Entretanto, superada a 

questão da legalidade, na análise do caso concreto, poderá se perquirir da 

moralidade da medida.  

A colaboração premiada, prevista no artigo 3º, inciso I, 4º, 5º e 6º da Lei 

12.850/13, traz a discussão acerca da moral. Este instituto prevê perdão judicial, 

redução ou substituição da pena para aquele que tenha colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação criminal e com o processo penal, desde que sua 

colaboração preencha os requisitos legais. Várias são as críticas que sofre a 

colaboração premiada, mas a que interessa a este estudo são as críticas que 

apontam a imoralidade da colaboração vez que o Estado estaria incentivando a 

traição. Em um Estado democrático, não se pode aceitar que o incentivo, a 

premiação de condutas que firam a ética e/ou moral, ainda que, no final, a sociedade 

venha se beneficiar dessa violação. Isto significa que “num Estado que se paute 

pelos ideais democráticos, em que prevaleça o respeito aos direitos humanos e que 

                                            
68 Acerca do crime de inviolabilidade de domicílio que além de garantia constitucional é crime discorre 
Cezar Roberto Bitencourt,: “O bem jurídico protegido, nesse tipo penal, continua sendo a liberdade 
individual, ou seja o status libertatis na sua expressão mais elementar, que é a inviolabilidade 
domiciliar, a invulnerabilidade do lar, que é o lugar mais recôndito que todo ser humano deve possuir, 
para encontrar a paz, tranquilidade e segurança junto a seus familiares. A intimidade e a privacidade, 
que são aspectos da liberdade individual, assumem dimensão superior no recesso do lar e aí, mais 
que em qualquer outro lugar necessitam de irrestrita tutela legal, justificando-se, inclusive proteção 
constitucional (art. 5º, X).” grifos no original. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 
2: parte especial: dos crimes contra a pessoa. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 441) 
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se leve pelos vetores do garantismo penal, os fins jamais justificam os meios, mas 

estes é que emprestam legitimidade àqueles.”69 

O Estado tem a primazia de processar e punir e não pode abrir mão da 

correção e da ética. Os fins não justificam os meios. A moral e a ética precisam 

caminhar atreladas à legalidade.  

 

1.5 Garantias constitucionais da investigação criminal  

 

O Código de Processo Penal,70 que disciplina a investigação criminal, foi 

concebido na primeira metade do século passado. Inspirado na legislação 

processual penal italiana, no Código de Rocco, produzida na década de 30, durante 

o regime fascista. Por esta razão, a legislação em vigor tem feição autoritária.71 A 

promulgação da Constituição Federal da República, em 1988, foi uma ruptura à 

lógica do processo penal como política de segurança pública.72 O texto 

constitucional introduziu um feixe de garantias individuais. A mudança mais 

impactante no sistema jurídico foi, certamente, a introdução do princípio da 

dignidade da pessoa humana como vetor fundante do Estado Democrático de 

Direito.  

Se a persecução deve se desenvolver em um contexto democrático, sob a 

égide da dignidade da pessoa humana, é certo que o inquérito policial deve ser 

assim concebido. As garantias do devido processo legal não são meras 

formalidades, devendo ser efetivamente concretizadas.73  

O processo penal, na sua dupla função, deve viabilizar um processo justo, 

com a consequente aplicação da pena e servir de efetivo instrumento de garantias, 

                                            
69 GARCIA, Roberto Soares. Delação premiada: ética e moral, às favas. Boletim IBCCRIM, São 
Paulo, v. 13, n. 159, p.2-3, fev. 2006. 
70 Instituído pelo Decreto-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. 
71. Na década de 70, nos anos de 1973 e 1977 houve alterações substanciais no Código, sendo que 
algumas regras foram flexibilizadas. Recentemente, o Código vem sofrendo novas alterações dadas 
pelas Leis 11.689, de 9 de junho de 2008, que alterou o procedimento relativo aos processos da 
competência do tribunal do júri; 11.690, de 9 de junho de 2008, modifica o regime das provas; 11.719, 
de 20 de junho de 2008, que introduziu alterações relativas à suspensão do processo, emendatio 
libelli, mutatio libelli e aos procedimentos; e 12.403, de 4 de maio de 2013 que modificou a prisão 
processual, fiança, liberdade provisória.  
72 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 8.  
73 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 4 ed. rev. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 67. 
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protegendo o indivíduo contra os excessos do Estado. Neste contexto, o processo 

penal deve servir como instrumento para efetivar os direitos e garantias individuais e 

limitar a atividade Estatal.74 Deve se desenvolver da forma menos custosa para os 

indivíduos, limitando-lhes as peias da persecução penal apenas ao necessário. 

Uma constituição democrática deve inarredavelmente conduzir a um processo 

penal democrático, em que sejam assegurados aos investigados e acusados aos 

direitos fundamentais. Desde o princípio. 

Se a finalidade última do Estado é a dignidade da pessoa humana, é preciso 

conceber que este valor se irradie, desde o inicio da persecução penal, isto é, desde 

o início da investigação policial.   

 

1.5.1 Direito à intimidade e à vida privada 

  

A singularidade do indivíduo está ligada aos seus segredos, que devem ser 

protegidos. Os segredos dizem com a essência do indivíduo, com suas 

particularidades e incluem aqueles que não são divididos com ninguém, guardados 

no seu íntimo: “é do homem consigo mesmo”.75 Visando a preservação do segredo 

de cada um, são censuráveis os meios empregados, violentos ou ardilosos que 

procurem ter acesso aos segredos.  

Neste núcleo do segredo, podem participar as pessoas íntimas, caso o 

indivíduo espontaneamente queira compartilhar. Além da esfera íntima, há outras 

duas esferas: a da vida privada e da vida social.76 A esfera da vida privada 

compreende um grupo maior de pessoas com quem o indivíduo se relaciona. 

Integram este grupo a família, os amigos, os conhecidos. A esfera social tem ainda 

maior amplitude, vez que os integrantes deste grupo são em um número bem maior. 

                                            
74 LOPES JR., Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal. 5ª 
edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 84. 
75 FERNANDES, Antonio Scarance. O sigilo financeiro e a prova criminal. In: COSTA, José de Faria; 
SILVA, Marco Antonio Marques da. Direito penal especial, processo penal e direitos fundamentais: 
visão luso-brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.458. 
76 Id. Ibid., p.458. 
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Os segredos desta esfera também são protegidos, mas a preocupação com eles é 

cada vez menor.77  

O direito à intimidade e à vida privada estão previstos na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948, conforme dispõe o artigo XII: “Ninguém 

será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 

correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito 

à proteção da lei contra tais interferências ou ataques” E têm guarida constitucional, 

conforme prevê o artigo 5º, incisos X, XI e XII da Constituição Federal.78 

Entre os direitos protegidos sob a égide da inviolabilidade estão a intimidade; 

a vida privada; a honra e a imagem das pessoas; o domicílio; a casa; o sigilo da 

correspondência; o sigilo das comunicações telegráficas; o sigilo de dados; e o sigilo 

das comunicações telefônicas.  

Neste sentido, a intimidade do indivíduo não pode ser devassada 

desnecessariamente. O sacrifício ao direito de resguardar a intimidade só pode ser 

aceito em casos graves, desde que não exista outra forma de investigar e produzir 

provas. Por esta razão, a sua restrição para fins de prova no processo penal precisa 

ser sopesada por um juiz de direito.  

Durante a operação da infiltração de agentes, os bens jurídicos como a 

intimidade, a vida privada, a imagem, o domicílio serão sacrificados duramente. E se 

o investigado autorizou que o policial adentrasse sua residência, ouvisse suas 

conversas e desfrutasse de sua convivência foi por acreditar estar se relacionando 

com um par. Na realidade, o investigado apenas assente em relacionar-se com o 

policial, pois desconhece esta condição e não podia prever que estava sendo alvo 

de investigação. Nada disso seria possível se o investigado soubesse tratar-se de 

uma investigação.  
                                            
77 ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. A interceptação de comunicação entre pessoas 
presentes. Coordenação Gustavo Henrique Badaró, Petronio Calmon. 1ª edição Brasília DF: Gazeta 
Jurídica, 2013, p. 109. 
78 Artigo 5º, da Constituição Federal:  
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial; 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;  
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1.5.2 Presunção de inocência 

 

O princípio da presunção de inocência é assegurado no artigo 5º, inciso XVII, 

da Constituição Federal: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado da sentença condenatória” A finalidade do princípio é estabelecer um 

equilíbrio na persecução penal. O início e o desenvolvimento da investigação e da 

ação penal já foram autorizados pelo ordenamento jurídico. Desta forma, já há um 

desequilíbrio em desfavor do suspeito, e a Constituição pretende compensá-lo, 

presumindo sua inocência. Assim, o constituinte pretendeu reequilibrar a relação 

Estado-cidadão, com a instituição da presunção de inocência.79 

Este princípio está previsto em documentos internacionais como na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, artigo XI: 

I. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada 
de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.  

 

E no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos em seu Artigo 14, 2, 

2. ”Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência 

enquanto não for legalmente comprovada sua culpa”. E ainda, a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), artigo 8º,: 

“2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, 

enquanto não for legalmente comprovada sua culpa”. 

A presunção de inocência pretende evitar que seja dado tratamento de 

condenado antes do reconhecimento definitivo da culpa do acusado. Pretende, 

ainda, tornar mais equilibrada a relação entre os órgãos persecutórios e o suspeito 

ou acusado, não permitindo que o poder público vá além do necessário na 

persecução penal.80 Em matéria probatória, o princípio da inocência determina que o 

ônus da prova deve recair sobre a acusação de modo que não é função do acusado 

                                            
79 MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de 
sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 348. 
80 Id. Ibid., p. 347 
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demonstrar a sua inocência, mas do órgão da acusação, produzir provas e 

convencer o magistrado da culpa do imputado. E, para a condenação, o juiz deve 

estar convicto de que é o réu responsável pela prática criminosa e, caso haja dúvida, 

o magistrado é obrigado a absolver o réu.  

O postulado da presunção da inocência deve ser compreendido em todos os 

seus aspectos e desdobramentos. Anota Marco Antonio Marques da Silva seus três 

significados. O primeiro refere-se a como o conceito fundamental ao redor do qual se 

constrói o modelo liberal de processo penal que tem como desígnio estabelecer 

garantias para o acusado em face do poder punitivo do Estado. O segundo 

significado diz com o tratamento que o imputado terá ao longo da persecução penal, 

partindo da premissa que ele é inocente. E o terceiro diz com a regra voltada ao 

magistrado que julgará o acusado, sendo que caberá à acusação a demonstração 

da culpa do acusado e a absolvição caso reste demonstrada a inocência do réu ou 

haja dúvida sobre a sua culpabilidade.81 

Entre as consequências da presunção de inocência apontamos: a exigência 

da prova da culpabilidade do autor, devendo ser individualizada e particularizada, 

caso haja mais de um acusado ou haja mais de um crime; a prisão processual deve 

ser concebida como uma medida excepcional; a ciência ao acusado de todas as 

provas produzidas contra ele; a obrigação da polícia e do Ministério Público 

apresentarem em juízo todas as provas produzidas, inclusive as provas que 

beneficiam o imputado; e a estrita legalidade da atuação da polícia na investigação e 

do órgão ministerial. 82 

Trata-se de uma opção político-ideológica que demonstra uma escolha clara 

do constituinte: a persecução penal, deve transcorrer em um ambiente de natureza 

garantista e igualitária ao imputado, não se admitindo em um Estado Democrático de 

Direito, um sistema autoritário e antidemocrático.83 E como decorrência do princípio 

da inocência só será possível considerar uma pessoa culpada, após a condenação 

definitiva, em um processo justo, em que foram observados os direitos e garantias 

                                            
81 SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e Estado democrático de direito. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.p. 30/31. 
82 Id. Ibid.,  p. 31 
83 MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de 
sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010.p. 355. 
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constitucionais, com provas lícitas e defesa ampla. Antes disso, o acusado é 

considerado inocente para todos os efeitos.  

Finalmente, cumpre ressaltar que o princípio da presunção de inocência, 

assim como toda a proteção constitucional, vigora desde o começo da investigação, 

a fim de se evitar abusos e excessos por parte dos órgãos estatais.84 

A infiltração de agentes importa em restrição à presunção de inocência, vez 

que se trata de medida restritiva de direitos em face do investigado suspeito da 

prática de crimes perpetrados por organização criminosa. Portanto, este princípio 

deve ser seriamente considerado quando da autorização da infiltração e deve 

nortear a conduta do infiltrado.  

 

1.5.3 Direito ao silêncio  

 

O direito ao silêncio tem assento na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 

LXIII que determina que o “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o 

de permanecer calado” e na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 8º, 

n. 2, alínea ‘g’ que prevê que a pessoa tem o “direito de não ser obrigada a depor 

contra si mesma, nem a confessar-se culpada”.  

Embora a Constituição refira-se expressamente ao preso, este direito é 

reconhecido a todos os investigados ou acusados, ainda que estejam soltos, 85  

A cláusula do direito ao silêncio teve origem na Inglaterra, no final do século 

XVI, nos tribunais eclesiásticos que excediam nos métodos inquisitoriais.86  

O direito ao silêncio diz com o direito de não responder às perguntas 

formuladas pela autoridade. E este direito é decorrente do direito à intimidade.87 O 

                                            
84 MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de 
sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010.p. 492. 
85 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 4ed. rev. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 311 
86 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 167. 
87 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio 'nemo 
tenetur se detegere' e suas decorrências no processo penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 233. 
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indivíduo tem o direito de calar-se, de não se manifestar acerca da imputação que 

lhe é formulada, sem precisar declinar seus motivos.  

O Código de Processo Penal, de matriz autoritária, previa que o silêncio do 

preso poderia ser interpretado em seu desfavor. Ocorre que este dispositivo não foi 

recepcionado pela Constituição Federal que garantiu o direito ao silêncio ao 

investigado. Assim, a nova redação do artigo 186, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal88 expressa que “O silêncio, que não importará em confissão, não 

poderá ser interpretado em prejuízo da defesa”. 

Durante muito tempo acreditou-se que “quem cala, consente”. Entendia-se 

que seria natural um inocente ao ser interrogado, pretendesse desde logo, 

demonstrar sua inocência. E se não o fez, foi porque era “culpado”. Acreditava-se 

que apenas o culpado se interessaria em manter-se silente. No entanto, é certo que 

são muitas as razões que levam uma pessoa a calar-se. O silêncio do investigado 

não é sinônimo de confissão ou de falta de defesa.89 No atual estágio dos direitos 

fundamentais que prevê que o processo penal ético, em que se priorize a dignidade 

da pessoa humana, o silêncio do investigado deve ser compreendido como uma 

conduta neutra. 

Em todos os interrogatórios deverá ser respeitado o direito ao silêncio, tanto 

nos interrogatórios realizados na esfera policial, quanto em juízo. Na esfera policial, 

o indivíduo está mais vulnerável, seja pelo ambiente, seja pela circunstância da 

prisão em flagrante recente, seja pela surpresa da prisão, seja pela ausência de 

defensor.  

O interrogatório é um ato formal, em que o indivíduo sabe que está sendo 

investigado, na polícia, ou processado em juízo, e conhece as acusações das quais 

deve se defender. É informado de seus direitos, inclusive o de permanecer calado.  

Diferente é a situação do investigado que, desconhecendo a qualidade de 

policial de seu comparsa, lhe confidencia fatos, dá informações e expressa opiniões.  

                                            
88 O artigo 186 do Código de Processo Penal foi alterado pela Lei 10.792, de 1/12/2003, que dispôs: 
“Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado 
será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de 
não responder perguntas que lhe forem formuladas.  
“Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em 
prejuízo da defesa”.  
89 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio 'nemo 
tenetur se detegere' e suas decorrências no processo penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 235 
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Em razão do princípio do direito ao silêncio, as palavras do investigado devem 

ser analisadas com muita cautela, vez que quando se relacionava com o policial não 

foi alertado de que estava sendo investigado e poderia manter-se em silêncio. 

 

1.5.4 Direito de não produzir provas contra si mesmo  

 

O direito de não produzir provas contra si mesmo é decorrente do artigo 5º, 

inciso LXIII, da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direito 

Humanos, artigo 8º, n. 2, alínea ‘g’. Embora o fundamento seja o mesmo do direito 

ao silêncio, o princípio nemo tenetur se detegere não é sinônimo daquele.90 Na 

realidade, o direito ao silêncio é decorrente do princípio de não produzir provas 

contra si mesmo. No entanto, foi depois que o direito ao silêncio ganhou status 

constitucional que o direito a não produzir provas contra si mesmo ganhou prestígio 

e se desenvolveu entre nós.  

O princípio do nemo tenetur se detegere não se limita a autorizar que o 

indivíduo permaneça em silêncio sem que nenhum prejuízo advenha desta conduta. 

Ele tutela sua a integridade física e moral e proíbe a tortura e outros tratamentos 

desumanos e degradantes.91 Este princípio é mais um impedimento à atividade 

probatória ilimitada do Estado.  

Foi durante o Iluminismo que o princípio ganhou força, impondo-se contra as 

torturas e as declarações autoincriminatórias, período em que era comum o emprego 

de violência para se extorquir confissões. Reconhecer o princípio do nemo tenetur se 

detegere significa reconhecer que o ônus da prova é da acusação.  

O princípio diz com o direito à ampla defesa, com o princípio da inocência, 

direito à liberdade, à intimidade, relacionando-se com outras garantias cruciais para 

que o processo atinja seu fim.  

Como direito fundamental, diz com toda a persecução penal, incidindo desde 

o inquérito policial. É com base neste princípio que investigado ou acusado pode se 

recusar a cooperar com a produção da prova contra si.  

                                            
90 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio 'nemo 
tenetur se detegere' e suas decorrências no processo penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 93. 
91 Id. Ibid., p. 97. 
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A prova produzida durante a infiltração policial irá contar a colaboração do 

investigado, que sem saber que seu comparsa é policial e o investiga, produz a 

prova que irá condená-lo. No confronto entre o direito a não produzir provas contra si 

mesmo e o direito à investigação, por meio invasivo, como é a infiltração de agentes, 

este precede aquele.  

 

1.6 Princípio da proporcionalidade  

 

O princípio da proporcionalidade92 está diretamente vinculado aos direitos 

fundamentais, como critério valorativo constitucional que determina as máximas 

compressões que podem ser impostas aos cidadãos pelo Estado.93 Os atos estatais 

carecem de moderação e contenção em favor da proteção dos direitos do cidadão. 

O princípio da proporcionalidade nasce como instrumento de controle ao excesso de 

poder.94  

Atualmente, não mais se questiona se o Estado pode ou não restringir direitos 

fundamentais. Pergunta-se, na verdade, em que medida esta restrição deve ocorrer. 

E a proporcionalidade dá a medida desta restrição, vez que traz subjacente a ideia 

de: justiça, racionalidade, medida adequada, senso comum, e a rejeição ao 

arbítrio.95  

O princípio da proporcionalidade no Brasil teve sua origem em dois sistemas 

distintos: no princípio da proporcionalidade de índole constitucional do direito alemão 

                                            
92 No presente trabalho, empregaremos a locução “princípio da proporcionalidade” querendo significar 
o princípio de garantia do indivíduo contra os abusos do exercício do poder. Não se desconhece a 
discussão acerca dos significados de razoabilidade e proporcionalidade. Afirma Luís Roberto Barroso 
que os conceitos de proporcionalidade e razoabilidade são tão próximos que podem ser empregados 
um pelo outro, “não havendo maior proveito metodológico ou prático na distinção”. Mas o próprio 
autor ressalva que esta opinião não é pacífica. (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito 
constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª edição, 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 280). No mesmo sentido é a opinião de Suzana de Toledo Barros: “O 
princípio da proporcionalidade, a que se faz alusão neste trabalho, como uma construção dogmática 
dos alemães, corresponde a nada mais do que o princípio da razoabilidade dos norte-americanos, 
desenvolvido mais de meio século antes, sob o clima de maior liberdade dos juízes na criação do 
direito”  p. 57. 
93 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.35. 
94 BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade 
das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. 2 ªed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 35 
95 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 280. 
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e no princípio da razoabilidade desenvolvida pela jurisprudência dos Estados Unidos 

da América. 

Na Alemanha, referido princípio teve sua origem no âmbito do direito 

administrativo, especialmente no direito de polícia. E foi na Alemanha que o estudo 

do princípio da proporcionalidade ganhou a sua dimensão, tendo migrado do direito 

administrativo ao direito constitucional.96 E assim, vem sendo largamente utilizado 

pela Corte Constitucional alemã no controle das leis restritiva de direitos.97  

O princípio da razoabilidade, nos Estados Unidos da América vincula-se à 

cláusula do due process of law. Desenvolveu-se em duas fases distintas. Na 

primeira fase, tinha natureza processual, prevendo garantias ligadas ao processo 

penal, como por exemplo, a citação, ampla defesa, contraditório e aos recursos. Na 

segunda fase ganhou um alcance substantivo, e passou a desempenhar um controle 

de mérito acerca do exercício da discricionariedade do legislador.98 

O tema, apesar de profundo, complexo e controvertido vem, cada vez mais, 

ganhando relevância nos debates de direitos fundamentais. Tem sido recorrente a 

abordagem da proporcionalidade nos estudos acadêmicos, bem como sua aplicação 

pela jurisprudência.  

O princípio da proporcionalidade tem status de princípio constitucional 

extraído de outros princípios entre eles: a supremacia do Estado Democrático de 

Direito, a proteção dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. 99 

É fundamental compreender a essência do princípio da proporcionalidade, a 

fim de enfrentar as questões mais tormentosas do instituto da infiltração de agentes. 

A colidência de bens constitucionais no tema tratado é constante e profunda. De um 

lado está o princípio da moralidade administrativa e do outro a segurança social que 

representa os direitos da sociedade na investigação de crimes graves, praticados 

por organizações criminosas. E será preciso um juízo de ponderação a fim de 

determinar a precedência de um direito em face do outro. 

                                            
96 BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade 
das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. 2 ªed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p.45 
97 Id. Ibid., p.45/47 
98 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013, p.278. 
99 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 6ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 52. 
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 Mas há uma segunda colidência que diz com os direitos fundamentais do 

investigado, frente à segurança social. O indivíduo terá seus direitos e garantias 

constitucionais de privacidade, da presunção de inocência, direito ao silêncio, entre 

outros limitados por conta da infiltração e será o princípio da proporcionalidade que 

apontará a constitucionalidade da medida e encontrará a justa medida para sua 

aplicação.  

São questões distintas, mas imbricadas e interdependentes.  

No tema objeto desta tese, o princípio da proporcionalidade será chamado a 

resolver questões em ao menos três oportunidades:  

a) será considerado, para analisar a constitucionalidade da Lei 12.850/13, no 

tocante à infiltração de agentes no confronto entre a moralidade administrativa, 

notadamente no emprego de policiais infiltrados em organizações criminosas e o 

direito da sociedade à investigação de crimes graves. Nesse contexto, a 

proporcionalidade irá determinar o limite máximo da restrição que a moralidade 

administrativa pode sofrer em face do direito da sociedade a ter os crimes de 

extrema gravidade praticados por organização criminosa investigados por agentes 

infiltrados;  

 b) será considerado pelo juiz, no momento de decidir acerca da possiblidade 

da infiltração do agente policial em organização criminosa; 

c) e conduzirá a decisão justa acerca da atuação do agente, caso atue com 

excesso, não guardando a proporcionalidade com a finalidade da investigação.  

E para tanto deverá ser considerado o princípio da proporcionalidade nos 

seus três requisitos (elementos, subprincípios, dimensões): adequação, 

necessidade, e proporcionalidade em sentido estrito. Neste sentido, o juízo de 

proporcionalidade será alcançado por meio de um raciocínio trifásico que perpassará 

as três fases mencionadas.  

O primeiro requisito é o da adequação ou idoneidade e diz respeito à 

avaliação do meio empregado visando alcançar o fim pretendido. Isto é, é o liame 

entre o meio empregado e a medida que se pretende obter. É a verificação se a 

medida restritiva é apta a atingir o fim colimado. Nas palavras de Suzana Toledo de 
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Barros será preciso responder à pergunta: “o meio escolhido contribui para a 

obtenção do resultado pretendido?”100  

Referida autora alerta para o fato de que uma lei pode, no momento de sua 

edição considerar uma relação meio-fim adequada, e no transcorrer do tempo, 

mostre-se inapta a atingir o fim pretendido, seja porque os efeitos pretendidos não 

se implementaram, seja porque as condições sociais, políticas ou culturais 

modificaram-se,101 ou ainda porque o legislador avaliou mal a situação real a ser 

enfrentada. Ademais, é preciso considerar que o contexto social se altera, seja 

progredindo, seja regredindo.  

No caso da infiltração de agentes, que é o objeto desta tese, será preciso 

enfrentar a questão: A infiltração de agentes é o meio adequado para a investigação 

e obtenção de provas em crimes praticados por organização criminosa? A resposta 

negativa a esta pergunta já afasta a proporcionalidade da medida, sendo 

desnecessário passar à análise dos outros requisitos. No entanto, já se pode de 

antemão afirmar que é um meio adequado. Não é o único, mas certamente é um 

meio eficaz para a investigação de crimes graves de difícil elucidação. Cabe 

ressalvar que a infiltração não é único meio eficaz para a investigação criminal dos 

crimes praticados por organização criminosa, mas um meio eficaz. Para que o meio 

seja idôneo, ele não precisa ser o único meio idôneo, apenas um meio que sirva, em 

maior ou menor grau para atingir o fim visado.102  

De fato, o grande mérito da infiltração de agentes é sua eficácia. Na 

sequência, será necessário verificar, se é o menos gravoso. 

O segundo requisito é a necessidade ou exigibilidade, intervenção mínima, 

alternativa menos gravosa ou subsidiariedade, que impõe a verificação da 

inexistência de meio menos gravoso para que se produzam os fins pretendidos.103 A 

análise da necessidade só será realizada se a medida tiver passado no filtro da 

adequação.  

                                            
100 BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de 
Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. 2 ªed. Brasília: Brasília Jurídica, 
2000, p. 76 
101 Id. Ibid., p. 78. 
102 MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de 
sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 326. 
103 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 282.  
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O requisito da necessidade é a comparação entre os meios idôneos, a fim de 

verificar qual deles é menos gravoso. Para comparar medidas adequadas será 

preciso considerar as seguintes variáveis: a) o grau de eficiência da medida, em 

relação à finalidade pretendida; b) o grau da constrição da medida do direito 

fundamental a ser restringida.104 Isto porque uma medida poderá ser muito mais 

eficiente que a outra, mas restringir muitíssimo mais que a outra. Nesta avaliação, 

será necessário um raciocínio mais elaborado do que na avaliação do critério da 

adequação. Apenas o que é adequado pode ser necessário, mas uma medida pode 

ser necessária e não ser adequada. 105 

A infiltração, como já se afirmou, é seguramente eficiente. Assim, será preciso 

analisar se é necessária.  

Pretendendo investigar crimes praticados por organização criminosa, a Lei 

12.850/13 autorizou, além da infiltração de agentes, outros meios de obtenção de 

prova, entre eles a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou 

acústicos; a ação controlada; o acesso a registros de ligações telefônicas e 

telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou 

privados e a informações eleitorais ou comerciais; interceptação de comunicações 

telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica; afastamento dos 

sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica; cooperação 

entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de 

provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.106  

Na análise da proporcionalidade, no requisito necessidade, deverá o 

magistrado, ao autorizar ou não a infiltração, verificar se alguma das técnicas e 

meios de investigação mencionados não são suficientemente eficientes, de forma a 

tornar desnecessária a infiltração, uma vez que todas as medidas acima citadas são 

menos invasivas e restritivas de direitos do que a infiltração de agentes. Assim, se a 

captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, por exemplo, 

se mostrar satisfatória para a investigação, não deve ser autorizada a infiltração, em 

razão da desproporcionalidade do meio pretendido.  

                                            
104 MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de 
sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 326. 
105 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de 
direito constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, P. 75. 
106 Artigo 3º da Lei 12.850/13 
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A verificação da necessidade de uma restrição de direito fundamental deve se 

dar tanto no aspecto qualitativo, quanto no quantitativo. E esta ideia é 

importantíssima em sede de infiltração de agente, porque uma medida pode ser 

necessária, mas mostrar-se imprópria, ao se analisar a sua duração, por exemplo.107 

Com efeito, é relevante esta análise, vez que o juiz, ao conceder a autorização para 

a infiltração de agentes, irá fixar o prazo para a realização da diligência. De acordo 

com o artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 12.850/13, a infiltração será autorizada pelo 

prazo de até seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, caso seja 

necessário. Assim, será proporcional no requisito da necessidade uma infiltração 

que dure três anos com sucessivas renovações, se as provas produzidas o foram 

nos primeiros seis meses da diligência? Certamente que não, em evidente confronto 

ao princípio da proporcionalidade.  

 O terceiro requisito é a proporcionalidade em sentido estrito, que diz com a 

justa medida. É a ponderação entre o ônus imposto e o benefício atingido, para 

conferir se a medida é legítima.108 É a verificação se o meio utilizado se encontra em 

razoável proporção com o fim pretendido. Nesse sentido, algumas vezes uma 

medida que se mostra adequada e necessária, pode representar uma sobrecarga 

aos direitos individuais protegidos.109 O que se pretende evitar é uma medida que, 

apesar de idônea e necessária, seja exagerada em relação ao fim pretendido. Há 

casos em que há um desequilíbrio entre o meio e o fim, ferindo a proporcionalidade 

stricto sensu. Será proporcional a medida em que as vantagens superarem as 

desvantagens.  

 Portanto, a proporcionalidade deve ser constatada com o objetivo de verificar 

a relação racional e proporcional entre seus motivos, meios e fins e, ainda, de 

acordo com o texto constitucional, a fim de examinar a adequação aos fins e meios 

admitidos pela Constituição. 

 A aferição da proporcionalidade incide tanto na atividade legislativa, como na 

atividade de interpretação e aplicação da lei, especialmente em casos em que 

houver uma eventual colisão entre direitos fundamentais.  

                                            
107 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 2 ªed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 81/82. 
108 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 282. 
109 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 2ª ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 83. 



51 
 

 

Diante de tudo que se expôs, será proporcional a medida se:  

a) houver adequação entre o fim pretendido e o instrumento utilizado; 

b) não houver outro meio alternativo que atinja a mesma finalidade com o 

menor ônus;  

c) as vantagens no emprego da medida superem as suas desvantagens.  

E análise da proporcionalidade stricto sensu da infiltração de agente é a 

essência deste trabalho. Será a proporcionalidade em sentido estrito que irá fixar o 

limite da atuação do agente, questão fundamental para se verificar a 

constitucionalidade do instituto.  

 Há dois momentos específicos em que o juiz irá recorrer ao princípio da 

proporcionalidade: ao analisar o cabimento da infiltração, deferindo-o, ou não e ao 

analisar eventual excesso na conduta do policial infiltrado. São análises 

absolutamente distintas, sendo a primeira, a análise que antecederá á medida. 

Assim, caso entenda o juiz que a infiltração é medida idônea, necessária e 

proporcional em sentido estrito, ele autorizará que o policial seja introduzido na 

organização criminosa que se pretende investigar, fixando os limites desta atuação. 

Na outra situação, o juiz julgará a conduta do agente infiltrado que, não 

guardando a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá 

pelos excessos praticados.110 Aqui, a análise será a posteriori. O magistrado irá 

verificar se a conduta do agente estava dentro dos limites autorizados e de acordo 

com a lei.  

 Deste modo, em vários momentos deste trabalho, será utilizado o princípio da 

proporcionalidade para analisar os direitos fundamentais em conflito. 

Por tudo o que se expôs, diante da evidente importância do princípio da 

proporcionalidade, não se pode aceitar que ele sirva de justificativa para movimentos 

como o “lei e ordem” que, restringindo direitos e garantias individuais, pretenda 

aumentar o direito de punir do Estado.111  

                                            
110 Artigo 13, caput, da Lei 12.850/13. 
111 PRADO, Fabiana Lemes Zamalloa do. A ponderação dos interesses em matéria de prova no 
processo penal. São Paulo: IBCCRIM, 2006, p. 180. 
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Parte II  

CAPÍTULO 2 

A INFILTRAÇÃO DE AGENTES  

 

Paga-se um preço para se viver em uma democracia e ele é módico: 
o respeito irrestrito às regras estabelecidas principalmente na 
Constituição Federal.112 

 

Infiltração de agentes é uma técnica de investigação criminal ou obtenção de 

provas pela qual, um policial, simulando a condição de integrante, se insere em uma 

organização criminosa, mediante prévia autorização judicial, para coletar provas e 

obter informações que, de outra forma, não seria possível. É precisa a imagem 

proposta por Guilherme de Souza Nucci:  

A infiltração representa uma penetração, em algum lugar ou coisa, de 
maneira lenta, pouco a pouco, correndo pelos seus meandros. Tal 
como a infiltração de água, que segue seu caminho pelas pequenas 
rachaduras de uma laje ou parede, sem ser percebida, o objetivo 
deste meio de captação de prova tem idêntico perfil.113 (grifo no 
original) 

 

 Caracteriza-se pelo emprego da dissimulação compreendida na ocultação da 

condição de policial e de seu intuito de investigação e na interação114 consistente na 

relação pessoal entre o agente e o investigado.   

 A infiltração de agentes é uma técnica de investigação muito ampla, capaz de 

obter muitas informações sensíveis, relativas ao núcleo da organização, e à sua 

“área gerencial”, justificada assim, a sua eficiência. A investigação pode ser capaz 

de:115 

a) identificar os integrantes da organização, principalmente seus líderes; 

                                            
112 Marco Aurélio Mello Disponível em  http://www.conjur.com.br/2008-dez-
10/marco_aurelio_inviolabilidade_regra_nao_excecao acesso em  14.4.2014 
113 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa – Comentários à Lei 12.850/2013. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 75. 
114 SILVA, Eduardo Araújo da Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei n. 
12.850/13. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 92. 
115 CARLOS, André; FRIEDE, Reis. Aspectos jurídico-operacionais do agente infiltrado. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 16/17. 



53 
 

 

b) identificar terceiros que, sem integrar a organização, com ela se 

relacionam, inclusive funcionários públicos, participantes do “esquema criminoso”; 

c) identificar eventuais estruturas para a lavagem de dinheiro116; 

d) identificar pessoas jurídicas utilizadas para ocultar as atividades criminosas 

praticadas pela organização; e  

e) identificar bens provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes 

praticados pela organização.  

O estudo do instituto da infiltração de agentes sempre esteve relacionado com 

a discussão acerca da sua moralidade. O núcleo da discussão reside na opção entre 

dois valores: de um lado, a eficiência da investigação de crimes graves, e de outro, a 

moralidade e a licitude dos meios que o Estado emprega para enfrentar esta 

criminalidade. Esta discussão conduz à certeza de que o agente infiltrado se 

encontra na fronteira obnubilada da segurança e da liberdade.117  

Em razão da recente promulgação da Lei 12.850/13, que introduz a infiltração 

no sistema jurídico de forma que poderá ser empregada, pois satisfatoriamente 

prevista, a discussão referida vem em um momento em que a sociedade demanda 

por mais segurança. No entanto, o estudo da infiltração deve ser feito em um campo 

neutro, no campo da ciência. E não se trata de optar por um valor apenas –   

segurança ou liberdade. Será preciso atender aos dois. E esta é a dificuldade 

enfrentada neste tema: encontrar o equilíbrio que deve caracterizar a investigação 

criminal de todos os crimes, sejam crimes de bagatela, crimes graves, crimes 

violentos, crimes econômicos ou crime organizado. 

 

2.1. Antecedentes históricos  

 

 A infiltração de agentes tem sua origem no período do absolutismo francês, 

mais especificamente à época do monarca Luís XIV que, pretendendo fortalecer o 

                                            
116 Os crimes de lavagem de dinheiro estão previstos na Lei 9.613, de 3 de março de 1998, que 
dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 
utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  
117 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 13. 



54 
 

 

regime, criou a figura do “delator”. Cidadãos eram incentivados a apontar os inimigos 

políticos e em troca, eram recompensados com favores reais. Inicialmente, estes 

agentes se limitavam a observar e levar os fatos ao conhecimento das autoridades; 

contudo, com o passar do tempo, notou-se que a mera vigilância não era suficiente 

para neutralizar a oposição ao regime, evoluindo da atividade de espionagem para 

verdadeira provocação das condutas consideradas ilícitas.118 

 A prática do agente provocateur na mesma época foi empregada em outros 

países. Na Espanha, foi empregada durante a Inquisição, com o propósito de 

encontrar hereges. Também no Reino Unido era recorrente sua prática.119 

 Embora a origem do instituto tenha sido na Europa, foi nos Estados Unidos da 

América que a infiltração se desenvolveu atingindo hoje o patamar do principal 

método de investigação, sendo indispensáveis na apuração dos crimes de tráfico de 

entorpecente, praticados por organizações criminosas.120 

 

2.2 A infiltração de agentes em tratados e acordos internacionais  

 

 Os tratados e convenções internacionais integram o ordenamento jurídico 

nacional, conformando o direito processual penal, como dispõe o artigo 5º, parágrafo 

2º, da Constituição Federal. Com efeito, estes instrumentos são atualmente a 

principal fonte de obrigação do Direito internacional, e tem se tornado cada vez mais 

frequente sua utilização para regulamentar os mais diversos temas de interesse da 

comunidade internacional.  

O principal instrumento internacional de enfrentamento ao crime organizado é 

a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, mais 

conhecida como Convenção de Palermo. Esta convenção foi ratificada pelo Poder 

Legislativo Brasileiro, por meio do Decreto Legislativo 231, de 29 de maio de 2003, e 

incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, pelo Decreto 5.015, de 12 de março 

de 2004.  

                                            
118 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 
2009, p. 75. 
119 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p.24.  
120 Id. Ibid., p. 96 
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Referida Convenção teve como objetivo promover a cooperação para prevenir 

e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional. É o 

documento mais abrangente no combate ao crime organizado transnacional que no 

âmbito internacional, dispõe sobre as ações legais e as políticas institucionais 

praticadas nos países que o firmaram. Neste sentido, a Convenção de Palermo 

“contém os postulados básicos, as diretrizes fundamentais que inspiram e orientam a 

elaboração de leis e formulações políticas de prevenção e repressão ao crime 

organizado, adotados pelos 147 países que a subscreveram, sob a égide das 

Nações Unidas”.121 

Os acordos são firmados voluntariamente pelos Estados e eles se aplicam 

apenas àqueles que formalmente o adotam. Desta forma, a adesão a um acordo ou 

tratado internacional não é compulsória a nenhum Estado; no entanto, uma vez 

firmado, o Estado obriga-se a seu cumprimento, não lhe sendo permitido recusar-se 

a cumpri-lo. Neste sentido, aduz Eloisa de Sousa Arruda:  

Os Estados têm liberdade e autonomia para aderir ou não aos 
documentos internacionais no exercício de sua soberania. Mas, a 
partir do momento que manifestem sua adesão, assumem 
obrigações das quais não podem se furtar no plano internacional.122 

 

Dentre os instrumentos apontados na Convenção para o enfrentamento do 

crime organizado, destacam-se, entre outras, as técnicas especiais de investigação 

como a infiltração de agentes, ação controlada e a vigilância eletrônica; a 

responsabilidade penal, civil e administrativa das pessoas jurídicas; confisco de 

bens; extradição e assistência judicial recíproca. 

A infiltração de agentes, objeto deste trabalho, está prevista no artigo 20 da 

Convenção:  

Técnicas especiais de investigação 

1. Se os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico 
nacional o permitirem, cada Estado Parte, tendo em conta as suas 
possibilidades e em conformidade com as condições prescritas no 

                                            
121 GOMES, Rodrigo Carneiro. O crime organizado na visão da convenção de Palermo. 2ª. edição. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 25. 
122 ARRUDA, Eloisa de Sousa. O papel do Ministério Público na efetivação dos tratados 
internacionais de direitos humanos. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (Coord.). 
Tratado luso-brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p.371.  
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seu direito interno, adotará as medidas necessárias para permitir o 
recurso apropriado a entregas vigiadas e, quando o considere 
adequado, o recurso a outras técnicas especiais de investigação, 
como a vigilância eletrônica ou outras formas de vigilância e as 
operações de infiltração, por parte das autoridades competentes no 
seu território, a fim de combater eficazmente a criminalidade 
organizada. (grifamos) 

Deste modo, ao introduzir no ordenamento jurídico brasileiro a infiltração de 

agentes a fim de investigar o crime organizado, o Brasil atende a exigência que 

assumiu ao promulgar a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional. Anote-se, no entanto, que a Convenção, ressalva que será preciso 

conformar o instituto com os princípios fundamentais do ordenamento jurídico 

nacional, em consonância com as condições previstas no nosso direito interno. 

Neste sentido, os Estados-parte têm liberdade para adequar o instituto da 

infiltração, bem como as demais técnicas especiais de investigação ao seu 

ordenamento jurídico, alinhando esta medida aos valores, princípios e garantias do 

direito interno, notadamente à Constituição Federal. E não podia ser diferente.  

A Lei 9.034/95 que antecedeu a atual Lei 12.850/13, não definia organização 

criminosa, razão pela parte da doutrina defendia que o intérprete deveria se socorrer 

da definição prevista na Convenção de Palermo. De acordo com este documento, 

organização criminosa era todo  

grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum 
tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma 
ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, 
com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 
econômico ou outro benefício material” (artigo 2º, alínea ‘a’) 

 

No entanto, diante da promulgação da Lei 12.850/13 que conceituou 

“organização criminosa” a questão restou superada. A referida lei define organização 

criminosa e tipifica o crime de participação em organização criminosa.123  

 

2.3 O processo legislativo  

 Foi longo o caminho legislativo do instituto de infiltração de agentes no Brasil. 

Houve uma primeira tentativa com a Lei 9.034/95, que restou frustrada. Depois, 

quando instituída, pela Lei 10.217/01, não foi possível seu emprego em razão da sua 
                                            
123 Artigos 1º, parágrafo 1º e 2º, ambos da Lei 12.850/13.  
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laconicidade.124 Se por um lado a falta do detalhamento do instituto impediu a sua 

utilização, por outro lado, permitiu, por parte da doutrina, alguma atenção ao instituto 

e os primeiros estudos. Ainda que se critique a Lei 12.850/13 como se fará, é certo 

que ela é um avanço, vez que detalhou a infiltração, permitindo seu estudo mais 

profundo e futuro aperfeiçoamento. Ainda que se tenha conhecimento de se tratar de 

técnica empregada em outros países, é preciso analisar se a infiltração encontra 

guarida constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.3.1 A primeira tentativa: a Lei 9.034/95 

 

O Projeto de Lei 3.516/89 de autoria do então Deputado Federal Michel 

Temer, que viria a originar a Lei 9.034/95 foi a primeira tentativa de introduzir a 

infiltração de agentes como meio de prova e de investigação no direito brasileiro. 

Com efeito, havia a previsão da infiltração de “agentes da polícia especializada” que 

trazia a seguinte redação:  

Art 2º: Em qualquer fase de persecução criminal que verse sobre 
ação praticada por organizações criminosas são permitidos, além 
dos já previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigação e 
formação de prova: (...) infiltração de agentes da polícia 
especializada em quadrilhas ou bandos, vedada qualquer co-
participação delituosa, exceção feita ao disposto no artigo 288 do 
Decreto-lei n. 2848, de 7 de dezembro de 1940,- Código Penal, de 
cuja ação se preexclui, no caso, a antijuridicidade. 

 

O referido inciso foi vetado pois, de acordo com a mensagem da Presidência 

da República, i) seria necessária a autorização legal para a infiltração, o que não 

estava previsto na lei; e ii) não se podia admitir a expressa autorização legal para 

que o agente infiltrado cometesse crime, preexcluída a antijuridicidade, o que 

afrontava os princípios adotados pela sistemática do Código Penal. Assim, em razão 

do veto presidencial naquela oportunidade, a infiltração de agentes passou a integrar 

o ordenamento jurídico apenas no ano de 2001, com o advento da Lei 10.217, que 
                                            
124 Aduzem Eduardo Luiz Santos Cabette e Marcius Tadeu Maciel Nahur que a Lei 12.850/13 satisfaz 
uma “lacuna incômoda” vez que, “a Lei 9.034/95 era muito mais um empecilho à repressão às 
organizações criminosas do que um verdadeiro instrumento do Estado, dado sua falta de técnica e 
excesso de lacunas”. (CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. 
Criminalidade organizada & globalização desorganizada: curso completo de acordo com a lei 
12.850/13. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 111).  
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reformou a Lei 9.034/95.  

 

2.3.2 A Lei 10.217/01 

 

Contudo, a Lei 10.217/01 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o 

instituto da infiltração de agentes, com a seguinte redação:  

 

"Artigo 2o Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, 
sem prejuízo dos já previstos em lei, os seguintes procedimentos de 
investigação e formação de provas: (...) 
V – infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em tarefas de 
investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, 
mediante circunstanciada autorização judicial. 
Parágrafo único. A autorização judicial será estritamente sigilosa e 
permanecerá nesta condição enquanto perdurar a infiltração." 

 

Ocorreu que apenas um inciso e um parágrafo determinaram que agentes 

policiais e de inteligência poderiam se infiltrar em organizações criminosas e que 

esta infiltração dependeria de autorização judicial sigilosa. Uma dura restrição à 

liberdade do cidadão, que teria sua vida vigiada, observada, investigada pelo 

Estado, deveria ter sido melhor delineada. Na realidade, minimamente delineada. Da 

forma como foi prevista, a medida foi justamente criticada. Afirmava-se que não era 

possível seu emprego devido à falta de descrição legal. 125 Seria necessário que a lei 

tivesse determinado seus requisitos; o prazo para infiltração; o procedimento a ser 

adotado; a necessidade de relatórios à autoridade; os direitos do infiltrado, o sigilo 

da medida; e sua imprescindibilidade. 126-127 Diante daquela realidade, quase não se 

                                            
125. Ronaldo Batista Pinto comentando a infiltração de agentes na Lei 12.850/13 assenta que: “Mas se 
trata[va]m de iniciativas marcadas pela timidez, lançadas no texto legal sem maior detalhamento ou 
regulamentação e que, talvez por isso, não tenham atingido, em termos práticos, a eficácia que o 
instituto proporciona.” (CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado: 
comentários à nova lei sobre o crime organizado lei n. 12850/2013. Salvador: Editora Jus Podivm. 
2013, p.96).  
126. No mesmo sentido é a opinião de Antonio Scarance Fernandes: “Em síntese, embora haja 
razoável aceitação da infiltração para melhor eficiência no combate ao crime organizado, em virtude 
da invasão inerente às vidas privadas de outras pessoas e também em razão das dificuldades e 
riscos que a acompanham, deve ela ser melhor regulada, sendo preferível que, a exemplo da 
Espanha, Argentina, produza-se legislação específica a respeito da matéria” O equilíbrio entre a 
eficiência e o garantismo e o crime organizado. In TOLEDO, Otávio Augusto de Almeida et al 
(Coord.). Repressão penal e crime organizado: os novos rumos da política criminal após o 11 de 
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teve notícias da utilização da infiltração como meio de investigação e colheita de 

prova.  

As Leis 10.409, de 11 de janeiro de 2002, e a 11.343, de 23 de agosto de 

2006, também dispuseram sobre infiltração de agentes. Todavia, incidiram nos 

mesmos equívocos, não suprimindo as lacunas referidas. 

De fato, a Lei 10.409, de 11 de fevereiro de 2002, a ora revogada “Lei de 

Drogas”128, que previa um procedimento especial para a apuração dos crimes de 

tóxico, tratava da infiltração de agentes em seu artigo 33, inciso I. Determinava que, 

em qualquer fase da persecução criminal relativa àqueles crimes, era permitida a 

“infiltração de policiais em quadrilhas, grupos, organizações ou bandos, com o 

objetivo de colher informações sobre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito 

dessas associações”. Por sua vez, a Lei 11.343/06, atual Lei de Drogas, também 

previu a possibilidade da infiltração de agentes, dispondo que, em qualquer fase da 

persecução criminal, mediante autorização judicial e, após a oitiva do Ministério 

Público, é permitida a infiltração de agentes de polícia, em tarefas de investigação, 

conforme dispõe o artigo 53, inciso I, da referida lei. 

A Lei 12.850/13, objeto de estudo desta pesquisa, pretendeu resolver os 

problemas apontados. E, em um primeiro momento, o fez. Ainda que a atual lei 

sobre o crime organizado apresente um ou outro problema, ela corrige vários 

equívocos da legislação anterior, bem como integra lacunas irremediáveis. 129 

                                                                                                                                        
setembro. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 250.) Esta também é a opinião de Vicente Greco Filho 
na obra Comentários à lei de organização criminosa: Lei n. 12850/13. São Paulo: Saraiva,2014, p. 58. 
127. Em sentido contrário são as opiniões de Damásio de Jesus e Fabio Ramazzini Bechara, em 2005: 
“Apesar da redação lacunosa da lei que introduziu a figura do agente infiltrado, não há necessidade 
de regulamentação dela por meio de outra espécie normativa. A principal exigência para sua 
aplicação, que constitui o standard mínimo para o deferimento da medida, está expressamente 
reconhecida. Assim, há as exigências de se tratar de associação criminosa e de decisão judicial 
fundamentada. Não se fez qualquer alusão quanto ao procedimento ou ao prazo da medida. É 
possível, contudo, afirmar a intencionalidade dessa omissão legislativa, uma vez que a determinação 
do prazo deve se orientar pela necessidade do caso concreto e pelo bom senso e responsabilidade 
do juiz. Por outro lado, a iniciativa de provocação é do Ministério Público e da autoridade policial. Por 
se tratar de uma providência indiscutivelmente de caráter cautelar, o pedido deve ser autuado em 
apartado, mantido o absoluto e irrestrito sigilo ao longo da infiltração. É razoável admitir, ainda, que 
essas omissões legais possam ser perfeitamente supridas por meio do emprego da analogia da Lei n. 
9.296/96, que regulamenta o procedimento das interceptações telefônicas”( Agente infiltrado: reflexos 
penais e processuais. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, mar. 2005. Disponível em: 
www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm acesso em 27/1/2014).  
128 Esta lei dispôs “sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à 
produção, ao uso e ao tráfico ilícito de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem 
dependência física ou psíquica, foi expressamente revogada pela Lei 11.343/06, a atual lei de drogas. 
129 Guilherme de Souza Nucci afirma que a Lei 12.850 é “inequivocamente positiva, pois corrige 
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De fato, o novo diploma legal é uma tentativa de evolução em relação às 

legislações anteriores e procura atender as recomendações relativas à Convenção 

de Palermo.  

 

2.4. A Lei 12.850/13.  

2.4.1. O Projeto de Lei do Senado 150/06 

 

Foi o Projeto de Lei do Senado 150, de autoria da Senadora Serys 

Slhessarenko, apresentado em 23 de maio de 2006, naquela casa, que deu origem 

à Lei 12.850/13. Referido projeto pretendia substituir a Lei 9.034/95, atualizando-a e 

criando novos institutos, bem como buscava adequá-la aos ditames da Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional - Convenção de 

Palermo. 

Entre outros meios de obtenção de prova para a persecução do crime 

organizado, a proposta dispôs sobre a colaboração premiada; a ação controlada; a 

interceptação ambiental; e a infiltração de agentes.  

A constitucionalidade da infiltração de agentes foi uma das preocupações da 

Comissão. Cumpre registrar que a constitucionalidade da infiltração de agentes foi 

discutida durante o trâmite do Projeto de Lei do Senado 150/06. Em 23 de maio de 

2006, a senadora Serys Slhessarenko que propôs a supressão da figura do agente 

infiltrado, alegando a sua inconstitucionalidade:  

A proposta não hesita, ainda, em suprimir o instituto da “infiltração 
policial” do direito brasileiro (artigo 2º, V, da Lei nº 9.034, de 3 de 
maio de 1995), porque viola o patamar ético-legal do Estado 
Democrático de Direito, sendo inconcebível que o Estado-
Administração, regido que é pelos princípios da legalidade e da 
moralidade (artigo 37, caput, da CF), admita e determine que seus 
membros (agentes policiais) pratiquem, como co-autores ou 

                                                                                                                                        
vários defeitos da legislação anterior” em (NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa – 
Comentários à Lei 12.850/2013, p.5). Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto afirmam que 
“A Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, a despeito de um outro deslize que é mesmo 
compreensível, trouxe relevante contribuição a nosso ordenamento jurídico.” (Crime organizado: 
comentários à nova lei sobre o crime organizado lei n. 12850/2013. Salvador: Editora Jus Podivm. 
2013 p. 7). Para Eugênio Pacelli de Oliveira a lei “dá uma no cravo e outra na ferradura”: “a Lei 
12.850/13, se não é propriamente um show de horrores, mantém uma grande afinidade com a 
bizarrice. E, sim, há pontos positivos.”. <http://eugeniopacelli.com.br/atualizacoes/curso-de-processo-
penal-17a-edicao-comentarios-ao-cpp-5a-edicao-lei-12-85013-2/> acesso em 20 de agosto de 2013.  
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partícipes, atos criminosos, sob o pretexto da formação da prova. Se 
assim fosse, estaríamos admitindo que o próprio Estado colaborasse, 
por um momento que seja, com a organização criminosa na 
execução de suas tarefas, o que inclui até mesmo a prática de 
crimes hediondos. Muito melhor será que o Estado-Administração, 
localizando uma organização criminosa, ao invés de infiltrar nela 
seus agentes, debele essa organização, seja de forma imediata ou 
retardada (através de ação controlada).  
Não bastassem as razões constitucionais, éticas, legais e lógicas já 
destacadas, ainda é possível opor outros argumentos de ordem 
prática contra a ‘infiltração de agentes’. A situação mais grave será o 
desrespeito a qualquer limite jurisdicional imposto à atuação dos 
agentes infiltrados. Imagine-se, por exemplo, quando o agente 
infiltrado estiver na presença de criminosos e lhe for ordenada a 
prática de um crime (v. g., o homicídio de um traficante preso pela 
organização rival). Nessa situação, o agente não terá como escolher 
entre cometer e não cometer o crime (limite imposto judicialmente), 
pois, se não obedecer aos integrantes da organização, poderá 
simplesmente ser executado. É isso que o Estado pretende de seus 
agentes? É isso que podemos esperar de um Estado Democrático de 
Direito? É isso que podemos denominar por ‘moralidade pública’? 
Resta destacar que os mais experientes policiais já são conhecidos 
dos criminosos, logo, as pessoas escolhidas para essa difícil missão, 
de escolher entre a própria “ida” ou o desrespeito aos limites judiciais 
definidos para a sua atuação, serão policiais recém ingressos na 
carreira, sem qualquer experiência e ainda com bases ético-
profissionais não solidificadas, o que, não resta dúvida, poderá 
propiciar o surgimento de ‘agentes duplos’.130 

 

O parecer do Relator, Senador Aloisio Mercadante apresentado em 25 de 

novembro de 2009, trazia as seguintes ponderações:  

Ratifico, após muito refletir, minha posição favorável à manutenção 
do instituto da “infiltração policial”. Durante os debates, tornaram-se 
evidentes as resistências a esse recurso de investigação. A própria 
autora, Senadora Serys Slhessarenko, ao justificar a proposição, 
defendera a supressão do inciso V do artigo 2º, da Lei nº 9.034, de 3 
de maio de 1995, acrescentado pela Lei nº 10.217, de 2001, (...) 
Mais ainda tenho a mencionar como motivo de preocupação em 
torno dessa questão. A Senadora Serys Slhessarenko e o Senador 
Romeu Tuma chamaram a atenção, em especial, para o problema da 
segurança pessoal do agente policial infiltrado que se apresente 
recalcitrante quando instado a praticar determinada ação delituosa 
por membros da organização criminosa. 
Observo, inicialmente, em face das alegações de 
inconstitucionalidade, que o inciso V do artigo 2º da Lei nº 9.034, de 
1995, não foi, até o presente momento, objeto de qualquer 
impugnação, em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, mesmo já 
tendo sido o referido diploma legal submetido ao crivo da revisão 

                                            
130 Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=77859, 
acesso em 14/2/2014 



62 
 

 

judicial pela Suprema Corte (v. ADI nº 1.570, de 2004). A infiltração 
policial também está prevista no artigo 53, inciso I, da Lei nº 11.343, 
de 2006, cuja constitucionalidade segue irretocável. 
Estamos aqui naquela situação em que, valendo-me de metáfora, se 
torna necessária a inoculação de uma vacina produzida a partir de 
veneno para sanar um mal maior. Sem dúvida alguma, esta será 
uma decisão difícil a ser tomada, cum granum salis, no curso de uma 
investigação. Deve ser evitada a todo custo, mas não há de ser 
descartada. A infiltração pode ser, de acordo com a situação se 
apresente, inevitável, levando a que o juiz tenha de decidir por 
autorizá-la, de forma “circunstanciada, motivada e sigilosa”. Repito: a 
autorização judicial deverá ser pormenorizada, o que, certamente, 
implicará estipulação dos limites, na atuação do agente infiltrado, do 
que venha a ser estrito cumprimento de dever legal, para efeito de 
consideração de exclusão de antijuridicidade, nos termos da 
legislação penal. Ademais, não é crível que se venha a encetar a 
infiltração sem liame com a ação controlada, o que, com efeito, 
permitiria obstar movimentos do agente infiltrado se constrangido 
pelos membros da organização criminosa. Todavia, por cautela, julgo 
conveniente introduzir neste capítulo toda uma seção que venha a 
dispor sobre um rito a ser rigorosamente observado, se necessária a 
infiltração.131 

 

No parecer aprovado na Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania do 

Senado, em 4 de dezembro de 2009, os artigos 11 a 15 do Projeto de Lei 

disciplinariam a infiltração de agentes da polícia de inteligência em tarefas de 

investigação. E o artigo 14 dispunha acerca dos limites da infração, determinando a 

responsabilização criminal, administrativa e civil do agente que violasse a 

proporcionalidade da medida:  

Artigo 14 – O agente que não guardar, na sua atuação, a devida 
proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos 
excessos praticados. 
§1º O agente infiltrado responderá em caso de prática de crimes 
dolosos contra a vida, a liberdade sexual e de tortura.  
§ 2º Se o agente infiltrado praticar infrações penais ao abrigo de 
excludente de ilicitude ou a fim de não prejudicar as investigações, 
tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao magistrado, o qual 
decidirá, ouvido o Ministério Público, sobre a continuidade ou não da 
infiltração.  

 

Com efeito, o Parecer previa a proibição categórica da prática dos crimes 

dolosos contra a vida, os crimes contra a liberdade sexual e a tortura. Caso 

                                            
131 Disponível em <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=77859>, 
acesso em 2/2/2014. 
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ocorresse a prática de alguma infração ao longo da infiltração, este fato deveria ser 

imediatamente comunicado ao magistrado, para que decidisse acerca da 

continuidade ou não da medida. No entanto, este texto não foi aprovado.132  

Em 2 de agosto de 2013, foi promulgada a Lei 12.850, que é composta por 

rês capítulos: no Capítulo I - “Da organização criminosa” conceitua organização 

criminosa e tipifica sua conduta (artigos 1º e 2º), no Capítulo II, - “Da investigação e 

dos meios de obtenção de prova”, trata das atividades que objetivam a obtenção de 

prova na persecução penal e enumera os meios de provas admitidos, a saber: 

colaboração premiada (artigos 4º a 7º); ação controlada (artigo 8º); captação 

ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos (artigo 9º); infiltração de 

agentes (artigos 10 a 14); acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a 

dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a 

informações eleitorais ou comerciais (artigo 15); interceptação de comunicações 

telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica; afastamento dos 

sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica; cooperação 

entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de 

provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal (artigo 

3º, inciso VIII).133 E ainda no Capítulo II há previsão de crimes ocorridos na 

investigação e na obtenção de prova (artigo 18). 

O Capítulo III traz as disposições finais. O mais significativo neste capítulo foi 

a alteração do crime de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal, 

para o novo crime de Associação Criminosa, cuja redação é a seguinte: 

 Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer 
crimes: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é 
armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.” 
e no tocante à responsabilidade do agente policial determinou que:  

 

 
 

                                            
132 Este tema será tratado no item 5.7 O limite do limite: homicídio, estupro e tortura. 
133 Entre os meios de investigação e de prova dispostos na Lei 12.850/13, a interceptação de 
comunicações telefônicas e telemáticas e o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal estão 
previstos em legislação específica, Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e Lei Complementar 105 de 10 
de janeiro de 2001, respectivamente.  
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Relevante mencionar, que no tocante à punibilidade do agente policial, a lei 

não dispôs tal qual previsto no artigo 14. Não impôs limites materiais à atuação do 

agente. Determinou que:  

Artigo 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida 
proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá 
pelos excessos praticados. 
Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de 
crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando 
inexigível conduta diversa. 
 

 Melhor seria se o artigo 14 tivesse sido promulgado como previsto no Projeto 

de Lei.134  

 

2.4.2 A definição de organização criminosa  

 

Se a Lei 12.850/13 tem um mérito, este mérito é a definição de organização 

criminosa. Como já afirmado, durante muito tempo discutiu-se o conceito de 

organização criminosa, bem como a necessidade da conceituação ou a 

impossibilidade de se elaborar uma definição. Toda esta discussão agora resta 

superada.  

A partir da promulgação da Lei 12.850/13, existe um conceito de organização 

criminosa no Brasil, que é o seguinte:  

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou 
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, 
ou que sejam de caráter transnacional. 

 

Finalmente o legislador entendeu por bem definir ordenação criminosa, 

colocando um fim na discussão acerca de seu conteúdo. 

Os requisitos para que se caracterize a organização criminosa são os 

seguintes: a) associação, isto é, a reunião de quatro ou mais pessoas com ânimo 

associativo, b) de caráter estável ou duradouro; c) estrutura ordenada, que se 

                                            
134 Esta questão será abordada no item 5.7 O limite do limite: homicídio, estupro e tortura.  
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caracterize pela divisão de tarefas, ainda que de maneira informal; d) finalidade de 

obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações; e e) 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou mais, ou 

crimes que tenham caráter transnacional, independente da quantidade de pena.  

E o parágrafo 2º da Lei também se aplica: a) às infrações penais previstas em 

tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado 

tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; e b) às 

organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito 

internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao 

terrorismo, bem como os atos preparatórios ou de execução de atos terroristas, 

ocorram ou possam ocorrer em território nacional. 

Deste modo, autoriza-se a infiltração de agentes, bem como os demais 

métodos de investigação e obtenção de prova para investigar: a) crimes praticados 

por organizações criminosas; b) às infrações penais previstas em tratado ou 

convenção internacional135 quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha 

ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; e c) organizações 

terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, 

ainda que as duas últimas hipóteses não caracterizem organização criminosa.  

Assim, um grupo de duas pessoas que pratique tráfico internacional de 

pessoas, para fins de exploração sexual (artigo 231 do Código Penal) ou tráfico de 

drogas de caráter transnacional (artigo 33, da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006), 

autoriza o emprego de técnicas especiais de investigação136, independentemente 

dos requisitos da definição de crime organizado Na hipótese de crimes 

transnacionais, aqui tratados, e de terrorismo, a quantidade da pena também não é 

relevante para o emprego da infiltração e das outras técnicas previstas.  

 

 

                                            
135 Oportuna a ressalva de Vicente Greco Filho ao afirmar que tratado ou convenção internacional não 
prevê crime. Apenas as leis de direito interno o fazem. “Deve-se entender, então, que se trata de 
crimes que o Brasil se comprometeu a definir como tal em virtude de compromisso assumido em 
convenção ou tratado internacional e o fez por forma de lei interna”. (GRECO FILHO, Vicente. 
Comentários à lei de organização criminosa: Lei n. 12850/13. São Paulo: Saraiva,  2014, p. 25).. 
136 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa – Comentários à Lei 12.850/2013. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 17/18. 
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2.5 Distinção entre outras figuras  

 

É preciso distinguir, contudo, figuras que se assemelham à figura do agente 

infiltrado, que têm traços característicos da infiltração, pretendem colher informações 

acerca de pessoas ou grupo de pessoas, desempenhando papel muito semelhante 

ao do agente encoberto, no entanto, não estão contempladas na Lei 12.850/13. 

 

2.5.1 O informante  

 

O informante é aquela pessoa conhecida dos policiais que, transitando pelo 

mundo do crime, traz informações sobre delitos, seus autores, a localização dos 

objetos produtos do crime e as relações entre os criminosos. Muitas vezes é ele que 

informa a prática de crime que ainda não foi noticiado à autoridade. Pode vir a 

desempenhar um papel de “interface” entre a investigação “não oficial” e os 

criminosos. Nesta hipótese, serve como uma espécie de intermediário entre a 

polícia, ou a vítima e os criminosos, levando recados ou providenciando a devolução 

de produtos de crimes. Os informantes podem providenciar informações 

ocasionalmente, ou frequentemente. 

Este informante age em troca de alguma vantagem, como por exemplo, vir a 

ser beneficiado em algum procedimento futuro em que se veja envolvido, ou mesmo 

dividir o produto criminoso com policiais corruptos. Assim, é preciso que se analise 

com cautela as informações advindas deste “ajudante informal”, vez que ele age de 

forma interesseira, sempre em troca de alguma vantagem.  

Esclarece Guaracy Mingardi 

Geralmente o ganso [informante] exerce essa função devido às 
relações que mantém com um ou mais policiais civis. Mistura-se ao 
meio motivado pela vontade de ser policial, quase sempre 
investigador. Já que a baixa escolaridade, a ficha suja ou qualquer 
outro fator o impedem de passar no concurso público necessário, ele 
se liga a um policial e ajuda-o como pode.137 

  

                                            
137 MINGARDI, Guaracy. Tiras, gansos e trutas. São Paulo: Editora Scritta, 1992, p. 25 



67 
 

 

O informante não chega a participar de uma organização criminosa, apenas 

traz informações complementares ou isoladas, vez que frequenta o ambiente da 

criminalidade e eventualmente conhece um ou outro criminoso. Se em um primeiro 

momento, a relação da polícia com pessoas que frequentam esta realidade não 

parece salutar, é preciso considerar que um sujeito correto, que não transita em 

ambiente criminoso, não obteria as informações que o informante obtém.138 

No mesmo sentido, é preciso ressaltar que apesar desta obscura relação 

entre os policiais e os informantes, estes trazem informações importantes, que 

provavelmente não seriam obtidas por uma pessoa que se apresentasse como 

policial. Obviamente, estas informações precisam ser verificadas cuidadosamente, 

mas é certo que a polícia não pode prescindir deste auxílio.  

Ressalta-se que esta forma de obtenção de prova não tem nenhum respaldo 

legal, resvalando, eventualmente na ilegalidade.139 Verifica-se, no entanto, que a 

validade da prova obtida pelo informante dificilmente será discutida em um processo 

judicial, vez que não é registrado nos autos do inquérito de que forma a prova 

eventualmente de ilícita ou ilegal foi obtida. 

 

2.5.2. O agente provocador 

 

 O policial, uma vez infiltrado na organização criminosa deve limitar-se a 

observar as atividades desenvolvidas, atuando passivamente. Deve envolver-se o 

menos possível nas atividades criminosas que já se desenvolviam antes de seu 

ingresso, realizando apenas as atividades que lhe forem solicitadas. É preciso 

insistir, o agente infiltrado tem por objetivo observar a organização, sem tomar parte 

nas decisões da organização. Não pode sugerir a prática de crimes, não pode 

participar das decisões “negociais” da organização e deve, se possível, dissuadir 

seus comparsas a condutas criminosas. A atuação do agente não pode ser nem 

essencial, nem determinante para a prática do crime.140 Ainda que esteja se fazendo 

                                            
138 PEREIRA, FLÁVIO CARDOSO. Agente encubierto y proceso penal garantista: límites y desafios. 
2012. 551 f. Tese (Doutorado em Direito)-Universidad de Salamanca, Espanha, 2012, p. 256/260  
139 Considera-se neste contexto que a informação obtida não foi obtida ilicitamente, logo se a prova 
foi obtida mediante tortura, ou mediante paga, obviamente esta prova é imprestável.  
140 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 27. 
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passar por um criminoso, o policial é um homem da lei e não pode, em nenhum 

momento, se afastar deste fato. De outra forma, ainda que o agente esteja 

simulando integrar a organização criminosa, o seu objetivo é investigar infrações 

penais, colher provas para eventual ação penal.  

A diferença entre o “agente infiltrado” do “agente provocador” é fundamental 

para a aceitação da infiltração como prova válida no processo penal. O primeiro age 

sob ordens e com autorização para infiltrar-se na organização criminosa, mantém 

uma atitude passiva, atua em conjunto ou com apoio dos demais investigados ou, 

quando inevitável, atua para manter oculta sua qualidade de policial. O segundo age 

ofensivamente, induzindo, instigando, ou criando a situação de forma a facilitar a 

prática criminosa. 141  

Caso o agente infiltrado atue de forma ativa, sugerindo, instigando, facilitando, 

ou de qualquer forma, influenciando a conduta dos investigados a fim de que 

cometam crimes não mais se pode falar em infiltração policial, mas em provocação 

por parte do policial, o que é ilegal.  

A validade da prova dirá respeito à forma como ela foi obtida, assim a prova 

obtida pelo agente infiltrado pode ser válida, mas a do agente provocador, 

certamente, será ilícita.  

Se, no plano teórico, a distinção entre o agente infiltrado e o provocador é 

clara na prática, esta distinção se mostra tênue e delicada. Por esta razão, a prova a 

ser produzida durante a infiltração deve ser analisada com muito cuidado. 

 

2.5.3 O denunciante anônimo  

 

 O denunciante anônimo é o indivíduo que, de forma incógnita, leva aos 

órgãos oficiais notícia de prática de crime, muitas vezes indicando detalhes que 

contribuam para a apuração de investigação em andamento.142 

                                            
141 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 3ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2009, p.116. 
142. SOUZA, Luiz Roberto Salles. A infiltração de agente como técnica de investigação criminal. In: 
MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães (Coord.). Crime organizado. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.245. 
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 Geralmente são pessoas que vivem em regiões muito violentas, cercadas por 

ameaças de criminosos e colocam-se em risco, caso pretendam denunciar algum 

crime. Assim, encontram na denúncia anônima uma forma de levar às autoridades 

notícias de crimes, sem colocar em risco sua vida.  

O denunciante age com o propósito de desmantelar o grupo criminoso, 

responsabilizando criminalmente seus integrantes.  

As informações oferecidas pelo denunciante anônimo devem ser o início da 

investigação, orientando as primeiras diligências que irão conferi-la, enriquecê-la e 

amadurecê-la. Razão pela qual não se pode, a partir de uma denúncia anônima 

decretar medidas restritivas de garantias individuais.143 

 

2.5.4  O agente secreto  

 

O agente secreto é aquele indivíduo que investiga e apura fatos relevantes 

aos interesses de Estado. É membro dos serviços de inteligência do Estado que tem 
                                            
143. Neste sentido a decisão do STJ HC nº 137.349/SP. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura 6ª T., 
DJE 30/5/2011. 
HABEAS CORPUS . “OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA”. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO SUBMETIDA 
À INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. DESCONEXÃO DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA MEDIDA 
CAUTELAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. 
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO FORMAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE 
MOTIVOS IDÔNEOS. BUSCA GENÉRICA DE DADOS. 
As garantias do processo penal albergadas na Constituição Federal não toleram o vício da ilegalidade 
mesmo que produzido em fase embrionária da persecução penal. A denúncia anônima, como bem 
definida pelo pensamento desta Corte, pode originar procedimentos de apuração de crime, desde que 
empreendida investigações preliminares e respeitados os limites impostos pelos direitos fundamentais 
do cidadão, o que leva a considerar imprópria a realização de medidas coercitivas absolutamente 
genéricas e invasivas à intimidade tendo por fundamento somente este elemento de indicação da 
prática delituosa.  
A exigência de fundamentação das decisões judiciais, contida no art. 93, IX,da CR, não se 
compadece com justificação transversa, utilizada apenas como forma de tangenciar a verdade real e 
confundir a defesa dos investigados, mesmo que, ao depois, supunha-se estar imbuída dos melhores 
sentimentos de proteção social. Verificada a incongruência de motivação do ato judicial de 
deferimento de medida cautelar, in casu, de quebra de sigilo de dados, afigura-se inoportuno o juízo 
de proporcionalidade nele previsto como garantia de prevalência da segurança social frente ao 
primado da proteção do direito individual. 
Ordem concedida em parte, para anular o recebimento da denúncia da Ação Penal n.º 
2009.61.81.006881-7. Destaca-se do voto da Relatora o seguinte entendimento: A denúncia anônima 
não pode sustentar medidas coercitivas sem haver um mínimo de outros elementos indiciários 
primeiro, “deve-se colher elementos de confirmação da notícia anônima, para, a partir daí, se 
embrenhar nos meandros de comprovação do fato alegado. Uma coisa é dar-se início à investigação 
preliminar para se comprovar a lisura da denúncia anônima, outra, totalmente diversa, é cercar-se 
desta para arregimentar mecanismos cautelares excepcionais de colheita de provas e de 
comprovação de fatos supostamente delituosos, que somente seriam possíveis diante da abertura do 
inquérito policial”. (fls.24 e 25 do voto) 
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por objetivo recolher informações acerca de assuntos relevantes ao Governo. Deste 

modo, o agente secreto infiltra-se em organizações sindicais, movimentos sociais, 

monitora países estrangeiros a fim de evitar crises e antecipar-se às ameaças e à 

segurança do Estado. As informações obtidas pelo agente secreto irão auxiliar os 

integrantes do Governo nas suas decisões.  

 Enquanto o agente secreto investiga fatos de interesse do Estado, o agente 

infiltrado, investiga pessoas certas acerca de crimes determinados e já praticados.  

 São figuras absolutamente distintas em seus objetivos e não podem ser 

confundidas. É preciso ressaltar que não se admite a infiltração de agentes policiais, 

nos termos da Lei 12.850/13 para o amplo monitoramento de grupos criminosos, 

sem individualizar os suspeitos e delimitar os crimes investigados.  

 

2.5.5 O undercover agent 

 

O undercover agent tem sua origem no direito norte-americano e trata-se de 

um policial que, desenvolvendo uma atividade semelhante a do agente encoberto, 

se infiltra em grupos criminosos a fim de monitorar suas atividades, descobrir seus 

líderes, promovendo uma investigação genérica. A grande diferença reside no fato 

de o undercover agent não estar relacionado a nenhuma investigação específica ou 

a pessoas determinadas. Sai a campo à procura de informações para planejar ações 

policiais ou monitorar grupos criminosos. O undecover agent busca informações, e 

não necessariamente provas para servirem em um processo criminal.  

 

2.6 A infiltração de agentes na legislação estrangeira 

 

A infiltração de agentes é uma realidade mundo afora. No plano internacional, 

os países signatários das Convenções de Palermo comprometeram-se a adotar a 

infiltração de agentes em suas legislações nacionais, respeitando os princípios 

fundamentais do ordenamento jurídico nacional. 

Neste sentido, em razão da complexidade do tema e de suas consequências, 
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principalmente em relação à restrição de direitos e garantias, cabe ao legislador 

nacional dispor sobre a matéria.  

Todas as legislações que dispuseram acerca do tema, cada uma a seu modo, 

foram encontrando soluções para problemas recorrentes. Os Tribunais foram 

apontando os limites da medida, suas possibilidades e aperfeiçoando a técnica de 

investigação. Alguns países priorizaram a medida no trato do tráfico de drogas e 

crimes correlatos, enquanto outros admitem para outros delitos, principalmente para 

os crimes praticados por organizações criminosas.  

A infiltração de agentes é uma realidade nos Estados Unidos da América, no 

Canadá, na maioria dos países europeus, entre eles, Alemanha, Espanha, França, 

Reino Unido, Itália, Portugal, Lituânia, e em muitos países latino-americanos: 

Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Chile. 

Nos Estados Unidos, a infiltração de agentes é considerada um dos principais 

métodos de investigação das organizações criminosas. É lá que “esta figura atinge 

maior dimensão como técnica de investigação”.144 Acreditam os representantes da 

Agência de Drogas norte-americana que esta é a técnica mais utilizada pela polícia 

para investigar as sofisticadas organizações criminosas.145 Além dos policiais, os 

particulares podem infiltrar-se nas organizações. As práticas criminosas são 

admitidas, desde que autorizadas pelo seu superior. No entanto, os infiltrados 

deverão obedecer aos seguintes limites: a) não obter benefício pessoal dos crime 

que irá praticar; b) não atingir direitos constitucionais, salvo mediante prévia 

autorização; c) não oferecer nem receber favores sexuais; d) não intimidar ou 

ameaçar os investigados; não provocar ou instigar a prática de crimes pelos 

investigados. Deverá o infiltrado obter autorização para utilizar outra identidade ou 

utilizar equipamentos eletrônicos de vigilância. 146 

A Alemanha admite a infiltração de agentes para investigar os crimes graves, 

como os relativos ao tráfico de drogas ou de armas; à falsificação de moeda; a 

                                            
144 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 79. 
145 EDWARDS, Carlos Enrique. El arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada: modificación 
a la ley de estupefacientes análisis de la lei 24.424. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996, p. 56. 
146 BECHARA, Fábio Ramazzini, MANZANO, Luís Fernando de Moraes. Crime organizado e 
terrorismo nos Estados Unidos da América. In FERNANDES, Antonio Scarance. ALMEIDA, José Raul 
Gavião e MORAES, Maurício Zanoide de. Crime organizado – aspectos processuais (coord.) São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 153-184, 2009 



72 
 

 

crimes contra a segurança nacional; e aqueles praticados por organizações 

criminosas.147 Também pode ser deferida a infiltração em situação em que, com 

base em provas, haja risco de reiteração criminosa. É preciso sublinhar que para 

que seja autorizada a medida, ela deve atender ao princípio da subsidiariedade, isto 

é, a prova a ser produzida seja fundamental e não possa ser obtida de outra forma.  

Ademais, deverá ser determinada por um promotor de justiça, que é órgão 

responsável pela investigação penal. A autorização será concedida por escrito e por 

um prazo determinado,148 podendo ser prorrogada. Contudo, em caso de perigo de 

demora, caso a infiltração seja urgente, poderá ter início sem a autorização que 

deverá ser obtida no prazo de três dias, devendo ser extinta caso não seja obtida. 

Será preciso autorização judicial para a entrada em um domicílio particular. 

Os agentes infiltrados serão policiais e terão sua identidade alterada até 

depois do final da operação.  

A legislação alemã não autoriza o agente infiltrado a praticar crimes no âmbito 

da infiltração, exceto quanto ao uso de papéis ou documentos falsos. Assim sendo, 

caso o policial veja-se obrigado a cometer um crime, deverá invocar uma causa 

justificadora ou uma excludente de ilicitude.149 150 

                                            
147 Conforme os §§110a e 110b, do Código de Processo Penal Alemão – o StPO 
(StrafprozessOrdnung), alteração ocorrida em 22 de setembro de 1992 
148 A legislação alemã não determina um prazo para a infiltração. 
149 É discutível se o agente infiltrado poderá valer-se da excludente, vez que o § 35 do StGB (Código 
Penal Alemão) dispõe expressamente que o preceito não se aplica caso o autor seja obrigado a 
aceitar o perigo caso tenha dado causa, ou porque se encontrava em uma posição de garante. 
Conferir: Section 35 
Duress 
(1) A person who, faced with an imminent danger to life, limb or freedom which cannot otherwise be 
averted, commits an unlawful act to avert the danger from himself, a relative or person close to him, 
acts without guilt. This shall not apply if and to the extent that the offender could be expected under 
the circumstances to accept the danger, in particular, because he himself had caused the danger, or 
was under a special legal obligation to do so; the sentence may be mitigated pursuant to section 49(1) 
unless the offender was required to accept the danger because of a special legal obligation to do so. 
(2) If at the time of the commission of the act a person mistakenly assumes that circumstances exist 
which would excuse him under subsection (1) above, he will only be liable if the mistake was 
avoidable. The sentence shall be mitigated pursuant to section 49(1). 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p0734 
150 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 98 
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No Direito espanhol, a infiltração de agentes está prevista no artigo 282 bis da 

Ley de Enjuiciamiento Criminal,151 que foi significativamente influenciado pelo 

modelo alemão.  

A infiltração deverá ser realizada por agentes da polícia judiciária, em crimes 

relativos a organizações criminosas, cuja definição se encontra no artigo 282 bis, nº 

4, da Ley de Enjuiciamiento Criminal. E dependerá de autorização judicial ou do 

órgão ministerial. E assim, como na legislação alemã, a autorização pode ser obtida 

posteriormente. Os policiais estão autorizados a adquirir, transportar o produto e os 

instrumentos do crime, bem como podem adiar sua apreensão.152 

A medida investigativa terá a duração de até seis meses, podendo ser 

prorrogada por igual período.  

O agente encoberto estará isento de responsabilidade criminal quando vier a 

praticar crimes em consequência necessária do desenvolvimento da investigação, 

sempre que esta atuação esteja relacionada à finalidade da investigação. Deverá o 

agente observar o critério da proporcionalidade. E, é preciso que a infração penal 

cometida não tenha sido provocada pelo agente.153 

                                            
151 De acordo com o artigo 282 bis do Real decreto de 14 de septiembre de 1882 Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036 em 17/4/2014  
152 Sobre este tema confira LOPES, Mariângela Tomé. A infiltração de agentes no Brasil e na 
Espanha. Possibilidade de reformulação do sistema brasileiro com base no direito espanhol. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 19, n. 89, p.495-532, mar./abr. 2011.  
153 Álvaro Rodondo Hermida acerca do tema aduz que “Las atividades de colaboración simuladas, 
por medio de las cuales el agente encubierto lleva a engano a la organización criminal, están exentas 
de perseguidad penal, previa autorización judicial de dichas actuaciones, em la medida em que 
consistam en operaciones solo aparentemente delictivas, las cuales en todo caso tienen como límite 
infranqueable la necesidad de las mismas, la proporcionalidad respecto de la gravedad del delito 
perseguido y el respeto irrestrito de los derechos fundamentales de los investigados.  
Según Rifá Soler, en opinión expresada en su Monografía sobre este tema, los actos destinados a 
‘ganar confianza’ del entorno delictivo estarían justificados penalmente, respetando el principio de 
proporcionalidad.  
‘Este autor sostiene, asimismo, que delitos como una muerte ocasionada por el agente infiltrado, o un 
atraco en que éste participe no se encuentran amparados por la exclusión de antijuridicidad, la 
quebrar dicha proporcionalidad.  
‘Gascón Inchausti, en su monografía sobre este tema, sostiene que sin la ‘permisión’ legal en la 
participación en algunos delitos el agente no podría ganar la confianza del entorno delictual en que se 
infiltra, aunque es de esperar que dichos delitos sean de ‘índole menor’ 
‘A mi modo de ver, no obstante estas autorizadas opiniones, los tipos penales que protegen bienes 
jurídicos relativos a los derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad, la indemnidad 
sexual, la libertad, el secreto de las comunicaciones, son tipos excluidos absolutamente de la 
posibilidad de su compromiso por parte de la actuación del agente encubierto. 
‘Em todo caso, el posible compromiso de los derechos fundamentales del investigado necesita 
situarse en el marco de la autorización judicial, que opera así como auténtico mandamiento judicial. 
(HERMIDA, Álvaro Rodondo. El "agente encubierto" en la jurisprudencia española y en la doctrina del 
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O agente infiltrado deverá solicitar autorização judicial quanto tiver que atuar 

ou tomar medidas que ofendam direitos fundamentais.154 

Ainda, o juiz que tiver conhecimento de algum ato ilícito cometido pelo 

infiltrado deverá requerer informações sobre sua atuação à autoridade competente.  

Na França, é autorizada a infiltração de agentes para a investigação de 

crimes graves, legalmente previstos em um rol.155 Entre estes crimes, há a previsão 

de tortura, tráfico de drogas, extorsão, terrorismo, lavagem de dinheiro. A medida 

deverá ser autorizada pelo Procurador da República ou pelo magistrado. Sob pena 

de nulidade, esta autorização deverá ser “especialmente fundamentada” e proferida 

por escrito. Deverá mencionar os crimes que justifiquem o recurso à infiltração, bem 

como deverá apontar a identidade do oficial de polícia judiciária responsável pelo 

desenvolvimento da operação. Diferentemente das outras legislações cujo prazo foi 

previsto é de seis meses, na França a infiltração não poderá exceder quatro meses, 

prazo que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, desde que mantidas as 

mesmas condições. O juiz que autorizou a medida poderá, a qualquer tempo 

determinar sua interrupção. 

O policial infiltrado poderá fazer uso de uma identidade falsa e a verdadeira 

identidade não poderá, ao longo de todo o procedimento, ser revelada.  

O agente infiltrado poderá, excepcionalmente adquirir, ter consigo, 

transportar, entregar ou fornecer substâncias, bens, produtos, documentos ou 

informações provenientes da prática das infrações ou para a prática de tais delitos. 

Sob pena de nulidade da infiltração, o agente não poderá induzir ou instigar 

pessoas investigadas a praticar infrações. 

Ao final de medida, a autoridade de polícia judiciária responsável pela 

coordenação da operação deverá elaborar um relatório da infiltração policial, no qual 

deverão constar apenas os elementos necessários para a constatação das infrações 

penais investigadas. 

                                                                                                                                        
Tribunal Europeo de derechos humanos.La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario, Madrid, v. 4, n. 45, p.94-105, jan. 2008).  
154 Conforme artigo 282 bis item 3 da Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
155 De acordo com o Article 706-73, modificada pela LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 32. 
Confira fls. 199.  
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E, finalmente, a sentença condenatória não poderá ser prolatada, 

exclusivamente, tendo por fundamento o testemunho do policial infiltrado, salvo se o 

policial testemunhar sob sua verdadeira identidade.  

A infiltração de agentes na Argentina está prevista na Lei n. 24.424, de janeiro 

de 1995, que alterou a Ley de Estupefacientes, Lei n. 23.737. De acordo com o 

artigo 6º, a infiltração deve ocorrer ao longo de uma investigação acerca de um dos 

crimes previstos na própria lei, ou no artigo 866 do Código Aduaneiro. A operação 

pode, ainda, visar impedir a consumação de algum dos delitos relacionados; 

identificar ou prender seus autores, partícipes ou quem ajude a acobertá-lo, ou ainda 

obter os meios de prova necessários à sua persecução. 

A infiltração deve ser autorizada por um Juiz e será para este juiz que o 

agente irá se reportar ao longo da infiltração.156 

Assim como no Brasil, a infiltração será realizada por um policial e deverá 

ocorrer em uma investigação que já esteja em curso, de forma que a investigação 

não poderá ser iniciada com a infiltração.157 

De acordo com Carlos Enrique Edwards  

Además, la ley 24.424 requiere de otros presupuestos para la 
designación de un agente encubierto. Así es preciso que sea 
necesario: a) la comprobación de un delito; b) impedir la 
consumación de un delito; c) la individualización de los autores, 
participes o encubridores; d) la detención de los mismos, y e) la 
obtención y aseguramiento dos medios de prueba158 

No tocante à prática de crimes pelo agente durante o procedimento da 

infiltração, a legislação argentina criou uma hipótese de escusa absolutória, o que 

significa dizer que se trata de fato típico, antijurídico e culpável, entretanto, não se 

lhe aplica a pena por uma questão de política criminal.159 

                                            
156 EDWARDS, Carlos Enrique. El arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada: modificación 
a la ley de estupefacientes análisis de la ley 24.424. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996. p. 80. 
157 MONTOYA, Mario Daniel afirma que “Si no existe una investigación en curso sobre la referida 
materia no podrá utilizarse la técnica. Se ha querido así evitar las operaciones de pesca” El agente 
encubierto en la lucha contra el crimen organizado en la Argentina. Ciencias Penales 
Contemporáneas: Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, Mendoza, v. 1, n. 2, 
p.291-337, 2001, p 311.  
158 EDWARDS, Carlos Enrique. El arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada: modificación 
a la ley de estupefacientes análisis de la lei 24.424. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996. p. 59. 
159 MONTOYA, Mario Daniel. El agente encubierto en la lucha contra el crimen organizado en la 
Argentina. Ciencias Penales Contemporáneas: Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y 
Criminología, Mendoza, v. 1, n. 2, p.291-337, 2001, p. 319 e EDWARDS, Carlos Enrique. El 
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A lei, no entanto, estabelece um princípio e uma exceção. O princípio é a 

impunidade dos crimes cometidos pelo agente no transcurso da infiltração, a 

exceção exclui certos crimes da escusa absolutória.160 Para que o crime esteja 

acobertado pela escusa absolutória, é preciso que seja consequência necessária da 

atuação do agente o qual não poderia, de qualquer modo, evitar a sua prática. Estão 

excluídos da escusa absolutória os crimes que coloquem em perigo a vida ou a 

integridade física de outrem, ou o submeta a um grave sofrimento físico ou moral.161 

Pode-se afirmar que estão excluídos da escusa absolutória os crimes de homicídio e 

tortura, por exemplo. No entanto, caso o agente cometa um crime expressamente 

vedado, poderá lançar mão de uma excludente de ilicitude, aplicando-se os 

princípios gerais da teoria do delito.162 

 

                                                                                                                                        
arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada: modificación a la ley de estupefacientes 
análisis de la lei 24.424. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996. p. 88 
160 EDWARDS, Carlos Enrique. El arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada: modificación 
a la ley de estupefacientes análisis de la lei 24.424. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996. p. 89. 
161 Artigo 31  da Ley 23.737. 
162 MONTOYA, Mario Daniel. El agente encubierto en la lucha contra el crimen organizado en la 
Argentina. Ciencias Penales Contemporáneas: Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y 
Criminología, Mendoza, v. 1, n. 2, p.291-337, 2001, p. 320. EDWARDS, Carlos Enrique. El 
arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada: modificación a la ley de estupefacientes 
análisis de la lei 24.424.Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996. p. 91. 
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CAPÍTULO 3 

A INFILTRAÇÃO DE AGENTES E A LEI 12.850/13  

 

Um Estado de Direito não se define pelos direitos que proclama, mas 

pelos direitos que está disposto a sacrificar.163 

 

3.1 A infiltração por agente policial  

 

A infiltração de agentes será realizada por “agentes de polícia”,164 que podem 

ser integrantes dos quadros da polícia federal ou da polícia civil, que por expressa 

determinação constitucional são responsáveis pela apuração de infração penal, 

tanto na esfera federal, quanto na estadual.165 

Assim, resta superada a discussão acerca da possibilidade da infiltração de 

agentes de inteligência. Com efeito, a revogada Lei 9.034/95 autorizava que a 

infiltração se desse por agentes da polícia ou de inteligência.166 Desta forma, caso 

fosse levada a efeito uma infiltração em uma organização criminosa, agentes de 

inteligência, como os integrantes da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), 

poderiam imiscuir-se na organização criminosa. Argumentava-se, no entanto, que a 

infiltração de agentes de inteligência era “constitucionalidade duvidosa”.167 Tinham 

                                            
163 TERRADILLOS BASOCO,  Juan María. Palestra proferida no 17.º Seminário Internacional do 
IBCCrim, no dia 26 de agosto de 2011, em São Paulo. 
164 Artigo 10, da Lei 12.850/13: “A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, 
representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação 
técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de 
circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. 
165. Art. 144, § 1º, inciso I, e § 4º, da Constituição Federal. 
166. Art. 2º, inciso V da Lei 9.034/95. 
167. Assente Ronaldo Batista Pinto que “Ao afastar a possibilidade de infiltração por ‘agentes de 
inteligência’ (como constava da revogada lei de combate ao crime organizado) proíbe o dispositivo 
em exame a participação de agentes outros que não os componentes das polícias ‘lato sensu’. Aliás, 
era de constitucionalidade bastante discutível o disposto na revogada Lei n. 9.034/95, posto que 
funções policiais, em virtude de comando constitucional (art. 144 da CF), são privativas da Polícia 
Federal e Polícia Civil” Crime organizado: comentários à nova lei sobre o crime organizado lei n. 
12850/2013. Salvador: Editora Jus Podivm. 2013,p. 98. Em apoio a este entendimento, Flavio 
Cardoso Pereira afirma que “Discordamos do legislador pátrio, ao permitir que agentes de inteligência 
possam se infiltrar em organizações criminosas para os fins previstos na Lei n. 10.217/01, vez que 
estaria sendo desvirtuado o labor daqueles, cujo objetivo precípuo é o de busca de informações 
tendentes a manutenção da ordem e da segurança nacional e não de informações e provas a ser 
úteis à eventual persecução penal. Não se pode confundir inteligência de Estado com inteligência 
criminal, vez que os objetivos destes métodos de obtenção de dados e informações são 
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razão os que defendiam a inconstitucionalidade da infiltração de agentes de 

inteligência. Agentes de inteligência têm por objetivo colher informações para 

assessorar a Presidência da República na tomada de decisões nas questões de 

Estado e não trazer informações e coletar provas para a persecução penal.168 Não 

se pode confundir inteligência de Estado com investigação criminal.169 

 Pode-se afirmar com segurança que, atualmente, apenas policiais civis e 

federais, que tenham recebido treinamento adequado para tanto, podem integrar, 

como agentes infiltrados, uma organização criminosa. Sendo assim, policiais 

militares, a quem compete a prevenção do crime, bem como promotores de justiça, 

certamente não poderão se infiltrar.  

Cabe ressaltar que, no Brasil, como na maioria dos países que autorizam esta 

técnica de investigação,170 o particular não pode se infiltrar em organização 

criminosa, por falta de previsão legal. A impossibilidade da infiltração por particular 

                                                                                                                                        
diametralmente opostos”. “A investigação criminal realizada por agentes infiltrados”. Revista Jurídica 
do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, ano 2, n. 2, jan./jun.2007, p. 177. No mesmo sentido 
é a opinião de Rafael Pacheco, Crime organizado: medidas de controle e infiltração policial. Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 115. Contrariamente, lamentando a exclusão dos agentes de inteligência como 
possíveis atores da infiltração estão Andréa Flores et al.: ”Nesse ponto, bem de ver-se que a lei 
restringe ou limita ao agente policial a missão de infiltração, o que, sem dúvida alguma respeitados os 
entendimentos em sentido contrário, diminui o leque de possibilidades de se encontrar um ‘infiltrado’ 
que atenda às características peculiares ao intento de colocação do ‘Estado’ no âmago de uma 
organização criminosa, restringindo essa escolha a uma única categoria de profissionais- ou seja, aos 
que pertencerem aos quadros da Polícia Judiciária – os quais, por mais capacitados que possam ser 
– e, de fato, muitos o são – contavam com a soma da experiência e com a peculiar formação do 
‘agente de inteligência’ para tal tarefa, dividindo entre eles um encargo que exige técnica, preparo e 
responsabilidade”. Organização criminosa Organização criminosa: comentários à Lei n. 12.850, de 5 
de agosto de 2013. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 107. 
168. A Abin, Agência Brasileira de Inteligência, é o órgão do Estado que tem a seu cargo: planejar, 
executar, coordenar, supervisionar e controlar a atividade de Inteligência do Brasil. A Abin tem como 
competência assessorar a presidência da República no desempenho de suas funções, sobretudo em 
caráter preventivo, assegurando-lhe o conhecimento antecipado de fatos e situações relacionados ao 
bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento e segurança do país. (Informações constantes no site 
da Abin, www.abin.gov.br, acesso em 23/1/2014).  
169. PEREIRA, Flavio Cardoso. Meios extraordinários de investigação criminal: infiltrações policiais e 
entregas vigiadas (controladas). Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. 
Ano 4, n. 6, jan-jun/2007, p. 219.  
170. Como por exemplo Alemanha, Espanha, Itália, França e Argentina. Contrariamente, Portugal 
autoriza a infiltração do particular, atuando sob o controle da Polícia Judiciária, conforme determina o 
art. 59º, da Lei n.º 45/96, de 3 de setembro. 
Confira-se: Artigo 59.º 
Condutas não puníveis 
1 - Não é punível a conduta de funcionário de investigação criminal ou de terceiro actuando sob 
controlo da Polícia Judiciária que, para fins de prevenção ou repressão criminal, com ocultação da 
sua qualidade e identidade, aceitar, detiver, guardar, transportar ou, em sequência e a solicitação de 
quem se dedique a essas actividades, entregar estupefacientes, substâncias psicotrópicas, 
precursores e outros produtos químicos susceptíveis de desvio para o fabrico ilícito de droga ou 
precursor. 
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não decorre do fato de ele não possuir a adequada preparação psicológica e 

profissional para uma tarefa tão arriscada e perigosa. Pois, poderia ser possível a 

convocação de ex-policial, ou um oficial do exército, por exemplo, que tenha sido 

treinado anteriormente e poderia, eventualmente, estar preparado para tal missão. 

Também não colhe, a nosso ver, o argumento de que o particular poderia se deixar 

corromper, por medo ou necessidade financeira, colocando em risco a eficiência da 

operação. Acreditamos que o policial civil ou federal também está sujeito a estes 

riscos, com o agravante de que, caso se deixe corromper e mude de lado, ainda 

poderá levar informações sigilosas e sensíveis acerca da investigação ou da 

corporação policial. Se a lei autorizasse a infiltração de particulares, certamente os 

particulares a serem inseridos na organização criminosa poderiam ser treinados e 

probos. Mas, particulares não podem infiltrar-se em organizações criminosas em 

decorrência da vedação legal.  

 A infiltração ocorrerá para investigar crimes determinados praticados por 

organizações criminosas e pessoas determinadas, para fins exclusivos da 

persecução penal.  

 A infiltração é uma medida complexa, que certamente demandará uma 

preparação prévia. Como ultima ratio, é de se supor que, ao lançar mão desta 

medida, já haja uma investigação avançada, com elementos probatórios que 

justifiquem a infiltração. Além do mais, esta técnica só pode ser utilizada em 

condições absolutamente controladas com apoio permanente de outros policiais, do 

magistrado e do Ministério Público. Será necessário que se providencie documentos 

falsos e toda a história fantasiosa de uma vida pregressa do infiltrado, a fim de 

garantir seu disfarce.171-172 

Não se admite a infiltração de agentes para serviço de inteligência de uma 

forma ampla. A infiltração mira pessoas determinadas e crimes certos. Ainda que ao 

longo da operação o escopo inicial possa ser aumentado, a investigação permanece 

no âmbito da autorização judicial que limita os crimes e as pessoas investigadas.  

 

 

                                            
171 O art. 14, inciso II da Lei 12.850/13 autoriza que o agente tenha sua identidade alterada. 
172 ARAS, Vladimir. Infiltração policial como técnica de investigação. Revista Boni Juris. Ano XXIV, v. 
24, n. 6, n. 583, junho 2012, p. 39.  
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3.2 O procedimento da infiltração  

 

A infiltração policial será autorizada apenas para a investigação de crimes 

graves, praticados por organizações criminosas expressamente previstos no artigo 

1º, parágrafo 1º, e nas hipóteses do parágrafo 2º, incisos I e II, da Lei 12.850/13, e 

desde que a prova não possa ser obtida de outra forma.173 Cabe relembrar que o 

artigo 53, inciso I, da Lei 11.343/06, Lei de Drogas, também prevê a infiltração de 

agentes. 

O procedimento para a infiltração de agentes terá início com a representação 

do delegado de polícia ou com requerimento do Ministério Público.174 Em seguida, o 

Ministério Público manifestar-se-á acerca da representação175 ou o delegado 

apresentará sua manifestação técnica sobre a diligência.176 O requerimento do 

Ministério Público, bem como a representação do delegado de polícia para a 

infiltração de agentes deverão conter: a) a demonstração da necessidade da 

medida; b) o alcance das tarefas do policial que será infiltrado; c) quando possível, 

os nomes ou apelidos das pessoas investigadas; e d) o local da infiltração. 

Também instruirão o pedido de infiltração todas as outras medidas 

previamente adotadas. Deste modo, caso tenha havido colaboração premiada, 

interceptação telefônica, interceptação de dados ou apreensão de documentos, 

deverão todos estes documentos acompanhar o pedido, que será distribuído de 

forma sigilosa, sem as informações que possam indicar a operação ou identificar o 

agente a ser infiltrado.177  

A distribuição é de suma importância, vez que formaliza a infiltração, 

evitando-se eventual “infiltração informal”, sem a identificação regular do 

procedimento, o que é manifestamente ilegal.178 

Diferentemente da interceptação telefônica, que pode ser realizada 

verbalmente,179 a infiltração deverá ser deferida de forma escrita, isto porque o 

                                            
173 Lei 12850/13 Art. 10, § 2o “Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que 
trata o art. 1o e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis”. 
174 Artigo 10, caput, da Lei 12.850/13. 
175 Artigo 10, parágrafo 1º, da Lei 12.850/13. 
176 Artigo 10, caput, da Lei 12.850/13. 
177 Artigo 12, da Lei 12.850/13 
178 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa – Comentários à Lei 12.850/2013. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.80 . 
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magistrado deverá explicitar os motivos que o levaram à concessão, bem como 

deverá fixar os limites de atuação do agente.  

Recebidas as informações quanto à necessidade da operação de infiltração, o 

magistrado decidirá em vinte e quatro horas. Deferida a medida, caberá à polícia as 

providências necessárias para sua efetivação 

A duração da diligência é de até seis meses, podendo ser concedida por um 

prazo menor.180. A lei autoriza múltiplas renovações, desde que comprovada sua 

necessidade. É preciso ressalvar que as renovações ficam ”ao prudente critério 

judicial, pois seria inadmissível uma infiltração de caráter permanente e 

indefinido”.181 O magistrado deve fazer uma análise rigorosa acerca de cada pedido 

de prorrogação.182 

Ao final do prazo fixado para a realização da diligência o magistrado receberá 

o relatório circunstanciado183 que informará o desenvolvimento de toda a diligência. 

Constará a experiência do agente, os avanços na colheita da prova e as dificuldades 

enfrentadas. E será com fundamento neste relatório que o juiz analisará a 

necessidade da prorrogação, caso seja pleiteada.  

Mais uma vez, o magistrado deverá ser cuidadoso ao avaliar a necessidade 

da prorrogação da diligência. Trata-se de operação arriscada, uma situação 

excepcional, que coloca em risco o agente e envolve pessoas inocentes, que não 

estão sendo investigadas. Uma vez iniciada a infiltração, superada a expectativa e a 

                                                                                                                                        
179. Lei n. 9296/96, em seu artigo. 4° determina que: “O pedido de interceptação de comunicação 
telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração 
penal, com indicação dos meios a serem empregados. 
§ 1° Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que 
estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será 
condicionada à sua redução a termo”. 
180 Artigo 10, § 3º, da Lei 12.850/13 
181 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa – Comentários à Lei 12.850/2013. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 76. 
182 A justificativa apresentada durante os debates do Projeto de Lei do Senado 150/06 para a 
possibilidade de sucessivas autorizações foi a seguinte: “No que tange ao prazo, cabe mencionar que 
as organizações criminosas atuais, que possuem estrutura ‘empresarial’, exigem grande esforço 
investigativo no que diz respeito à descoberta de todo o seu complexo mecanismo de atuação. 
Portanto, não se pode garantir o sucesso da técnica em questão sem proporcionar o tempo 
necessário para tanto, razão pela qual se justificam as prorrogações pelo tempo necessário à colheita 
das provas, sempre mediante comprovada necessidade. Nesse aspecto, os relatórios 
circunstanciados proporcionarão não só o controle da ação perante o Poder Judiciário e Ministério 
Público, mas também a transparência do procedimento”. CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado, novembro de 2009, disponível em 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=77859, acesso em 2/2/2014. 
183 Artigo 10, parágrafo 4º, da Lei 12.850/13. 
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ansiedade inicial e obtendo êxito na investigação, é preciso serenidade e prudência 

para analisar a necessidade da infiltração, de forma a evitar a sua protelação. 

Embora a lei autorize múltiplas renovações da diligência, é preciso muito rigor, na 

análise de cada prorrogação..  

Esta preocupação faz sentido se se considerar a realidade das interceptações 

telefônicas. É preciso aprender com a prática. Cada vez mais a análise teórica do 

direito não pode se desprender da realidade.184 A interceptação telefônica, que antes 

da promulgação da Lei de Organização Criminosa era o meio de investigação mais 

invasivo previsto na legislação nacional, dispôs que seria autorizada a interceptação 

pelo prazo de quinze dias, prorrogado uma única vez.185 E, no entanto, o que se viu, 

foi a perpetuação das interceptações telefônicas, chegando algumas delas a mais de 

dois anos.186 E a banalização da interceptação não se limitou ao seu período de 

                                            
184. Assim como Salo de Carvalho, “procuramos (...) sempre estar ciente de que a cisão entre teoria e 
prática é irreal, servindo apenas para justificar aos ‘teóricos’seu distanciamento da vida forense e aos 
‘práticos’ a omissão do desenvolvimento científico intelectual”. BECK, Francis Rafael. Perspectivas de 
controle ao crime organizado e crítica à flexibilização das garantias. São Paulo: IBCCRIM, 2004, p. 
11. 
185. Lei 9296/96, “Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a 
forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual 
tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.  
186. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a prorrogação sucessiva da medida é possível 
desde que devidamente justificada. Recurso em Habeas Corpus nº 25.268/DF. Rel. Min. Convocado 
Vasco Della Giustina. Entretanto, em 9 de setembro de 2008, em julgamento do HC 76686/PR, 
Relator Ministro .Nilson Naves, decidiu a 6ª Turma, pela anulação de uma interceptação telefônica, 
que em razão de inúmeras renovações durou mais de dois anos. Segue a transcrição da ementa: 
“Comunicações telefônicas. Sigilo. Relatividade. Inspirações ideológicas. Conflito. Lei ordinária. 
Interpretações. Razoabilidade. 
1. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas; admite-se, porém, a interceptação "nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer". 
2. Foi por meio da Lei nº 9.296, de 1996, que o legislador regulamentou o texto constitucional; é 
explícito o texto infraconstitucional – e bem explícito – em dois pontos: primeiro, quanto ao prazo de 
quinze dias; segundo, quanto à renovação – "renovável por igual tempo uma vez comprovada a 
indispensabilidade do meio de prova". 
3. Inexistindo, na Lei nº 9.296/96, previsão de renovações sucessivas, não há como admiti-las. 
4. Já que não absoluto o sigilo, a relatividade implica o conflito entre normas de diversas inspirações 
ideológicas; em caso que tal, o conflito (aparente) resolve-se, semelhantemente a outros, a favor da 
liberdade, da intimidade, da vida privada, etc. É que estritamente se interpretam as disposições que 
restringem a liberdade humana (Maximiliano). 
5. Se não de trinta dias, embora seja exatamente esse, com efeito, o prazo de lei (Lei nº 9.296/96, art. 
5º), que sejam, então, os sessenta dias do estado de defesa (Constituição, art. 136, § 2º), ou razoável 
prazo, desde que, é claro, na última hipótese, haja decisão exaustivamente fundamentada. Há, neste 
caso, se não explícita ou implícita violação do art. 5º da Lei nº 9.296/96, evidente violação do princípio 
da razoabilidade. 
6. Ordem concedida a fim de se reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de 
interceptação das comunicações telefônicas, devendo os autos retornar às mãos do Juiz originário 
para determinações de direito.” 
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duração, mas exorbitou, também na sua concessão, chegando-se a deferir mais de 

mil interceptações por dia.187 

A duração da infiltração é uma preocupação constante, vez que quanto maior 

for sua duração maior será a gama de problemas: o aprofundamento da relação do 

policial com o investigado pode fragilizar a operação; prorroga o risco de vida do 

infiltrado; e aumenta o risco de cooptação do agente pela organização criminosa.  

Acerca da duração da diligência pondera Eugênio Pacelli de Oliveira que o 

legislador devia ter autorizado apenas uma renovação, pois “ou bem a medida se 

mostra útil e proveitosa no prazo de um ano ou melhor seria que se desista dela e 

busque outros caminhos”.188 Entendemos, entretanto, que há casos em que poderá 

ser preciso prorrogar a operação, mas aqui estamos no campo das exceções. A 

infiltração já é uma medida de caráter excepcional, e a prorrogação deve adotar o 

mesmo regime, deve também ser uma excepcionalidade.189 Ademais, o término da 

infiltração policial não implica, necessariamente, o encerramento das investigações.  

Esta questão da prorrogação da infiltração é relevante, dado o histórico de 

prorrogações de medidas restritivas no Brasil. 

O infiltrado deverá apresentar relatórios periódicos ao juiz, dando conta dos 

fatos objetos da investigação. E, de acordo com o artigo 10, parágrafo 4º, encerrado 

o prazo para a infiltração, o agente encoberto apresentará relatório circunstanciado 

ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. 

A lei, a fim de garantir a segurança do agente, determina que, havendo indícios 

sérios de que o infiltrado sofre risco iminente, a operação será suspensa, mediante 

                                            
187 Quando da CPI das “escutas telefônicas”, apurou-se que havia mais de mil interceptações sendo 
realizadas por dia no Brasil. Nos anos de 2007 e 2008 foram realizadas 375.643 e 358.839 escutas, 
respectivamente. (COUTINHO, Filipe. Depois da CPI, grampo nunca mais foi o mesmo, Revista 
Consultor Jurídico, 25 de abril de 2009 Disponível em http://www.conjur.com.br/2009-abr-25/cpi-nao-
prendeu-ninguem-expos-submundo-grampo-pais acesso em 19/5/2014) 
188 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013 – Organizações criminosas. Do 
site <http://eugeniopacelli.com.br/atualizacoes/lei-12-850-de-02-de-agosto-de-2013-organizacoes-
criminosas/> acesso em 20 de agosto de 2013. 
189 Na opinião de Eduardo Araújo da Silva referindo-se ao prazo de seis meses “Não se trata de prazo 
demasiado, pois não são raros os relatos na literatura de investigações que perduram por anos”. 
(SILVA, Eduardo Araújo. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da lei n. 
12.850/13. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 95) Todavia, esta mesma literatura, relata casos de 
infiltração de quatro, cinco anos, o que não nos parece razoável.  
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requisição do Ministério Público ou do delegado de polícia, dando-se imediata 

ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial.190  

Encerrada a infiltração, os autos contendo as informações da operação 

acompanharão a denúncia do Ministério Público, momento em que serão 

disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do 

agente.191  

Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a 

operação será sustada, mediante requisição do Ministério Público ou do próprio 

delegado de polícia, com ciência ao juiz (artigo 12, § 3º, da Lei 12.850/13). 

 

3.3 O pedido de infiltração  

 

O pedido de infiltração será formulado por meio de representação do delegado 

de polícia ou de requerimento do órgão ministerial. 192 

Pleiteada a medida pelo delegado de polícia, antes que o juiz se manifeste, 

ouvirá o Ministério Público acerca da infiltração (artigo 10, caput e § 1º, da Lei 

12.850/13). Acertada esta previsão legal, vez que a diligência da infiltração é medida 

excepcional e deverá contar com a polícia e o Ministério Público empreendendo 

esforços conjuntos para que a investigação logre êxito. 

No mesmo sentido é a previsão contida no artigo 10, caput, da Lei referida, que 

dispõe que caso a medida seja requerida pelo Ministério Público, no curso do 

inquérito policial, deverá ser precedida de “manifestação técnica” do delegado de 

polícia. De fato, é fundamental ouvir a autoridade policial que conhece os detalhes 

da investigação e poderá se manifestar com maior rigor técnico acerca da sua 

necessidade, da conveniência e da oportunidade.193 E mais ainda, irá se manifestar 

sobre a viabilidade técnica-operacional da infiltração que se pleiteia. Pois, 

independente da origem do requerimento, seja do Ministério Público, seja do 

                                            
190 Artigo 12, § 3º, da Lei 12.850/13. 
191 Artigo 12, § 2º, da Lei 12.850/13. 
192 Artigo 10, caput, da Lei 12.850/13. 
193 CARLOS, André; FRIEDE, Reis. Aspectos jurídico-operacionais do agente infiltrado. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 25. 
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delegado de polícia, será a autoridade policial, quem irá coordenar e comandar a 

infiltração policial.  

A infiltração, para ser legítima, depende de autorização judicial fundamentada, 

circunstanciada e para tanto precisa de elementos de prova que permitam ao juiz 

decidir. E será com fundamento no pedido de infiltração que o juiz terá elementos 

para decidir. Por este motivo, o pedido de infiltração deverá vir instruído com todos 

os elementos produzidos ao longo da investigação que possibilitem o magistrado a 

decidir. Neste sentido, deverá o requerimento trazer as provas para que o juiz possa: 

a) apurar se se trata de crime praticado por organização criminosa;194 b) verificar a 

necessidade da diligência; c) estabelecer os limites de atuação do agente; d) e 

quando possível, declinar os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local 

da infiltração.195  

Embora a lei não determine, será extremamente importante para a apreciação 

do juiz, informações sobre o policial que irá executar a infiltração, pois as suas 

qualificações e sua personalidade são aspectos relevantes para a segurança da 

medida. Deve, também, o pedido apontar os riscos específicos da infiltração. 196 

O pedido de infiltração será distribuído em sigilo, e assim tramitará. E não 

conterá informações que possam identificar a operação ou identificar o policial que 

será infiltrado.197  

 

3.4 A infiltração em tarefas de investigação  

 

 O artigo 10, caput, da Lei 12.850/13 aduz que a infiltração ocorrerá em tarefas 

de investigação. Isto significa que não é possível a medida em uma investigação 

informal. A infiltração tem um procedimento previsto em lei e deve ser observado 

rigorosamente. E só será admitida em uma investigação formalizada por meio de um 

inquérito devidamente instaurado.  

                                            
194 Artigo 10, § 2º, da Lei 12.850/13. 
195 Artigo 11, da Lei 12.850/13. 
196 GRECO FILHO, Vicente. Comentários à lei de organização criminosa: Lei n. 12850/13. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 60. 
197 Artigo 12, caput, da Lei 12.850/13. 
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 A conclusão sobre a necessidade da infiltração é um procedimento longo, que 

vai se mostrando necessário aos poucos. E este caminho vai sendo traçado, na 

medida em que as outras provas vão se mostrando insatisfatórias. E é no bojo deste 

inquérito policial que todas as diligências, bem como as provas colhidas estarão 

reunidas. 

 A infiltração pode ocorrer ao longo da persecução penal, conforme determina 

o caput, do artigo 3º, da Lei 12.850/13. Logo, é possível a diligência durante a 

investigação, que é o momento adequado para a colheita de prova para futura ação 

penal ou durante o processo penal. Na hipótese da infiltração de agentes durante a 

ação penal, será uma diligência breve, pontual e absolutamente excepcional.  

 

3.5 A indispensabilidade da medida  

 

A infiltração somente será autorizada quando a prova pretendida não puder 

ser obtida de outra forma. Isto é, quando a infiltração se revelar o único meio de 

prova possível e todos os outros tiverem fracassado. Isto significa que a infiltração 

só será deferida quando absolutamente indispensável para o deslinde da 

investigação.  

Isto significa que, para concluir acerca da necessidade da medida, outras 

técnicas investigativas já devem ter sido autorizadas e já haja provas sobre a 

organização criminosa ou indivíduos investigados. A infiltração será a última medida 

a ser adotada em uma investigação. Isto não quer dizer que será preciso lançar mão 

de todos os meios de provas, mas dos meios de provas pertinentes à finalidade da 

investigação.  

Naturalmente, que o juízo acerca dessa indispensabilidade não será dos mais 

simples. Uma análise açodada poderá, no futuro, justificar a anulação da diligência e 

consequentemente a anulação da prova produzida.  

 

3.6 A autorização judicial  

A autorização judicial é requisito primordial para a legalidade da infiltração de 

agentes em organização criminosa. No Brasil, a autorização será concedida pela 
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autoridade judicial, vez que cabe ao magistrado zelar pelo controle da atividade 

policial ao longo da investigação. Considerando que se trata de uma medida 

muitíssimo restritiva dos direitos fundamentais do investigado, cabe ao juiz a análise 

de sua pertinência.  

É o magistrado, com sua imparcialidade e independência, quem tem 

capacidade para analisá-la, cabendo a ele intervir como um garante da legalidade 

dos atos de investigação. Com efeito, apenas um sujeito com atribuição distinta da 

de investigação pode conduzi-la em seus momentos mais sensíveis, longe do calor 

dos acontecimentos e distante dos interesses contrapostos. A função 

desempenhada pelo juízo, neste caso, é predominantemente de controle da 

investigação.198 A “reserva de jurisdição” deve ser entendida como uma garantia 

constitucional decorrente do Estado Democrático de Direito e do princípio do devido 

processo legal, que determina que apenas o Poder Judiciário pode decidir conflitos e 

controvérsias, neste caso sobre a conveniência e legalidade da infiltração.199 

A decisão que defere o emprego da infiltração de agentes deverá ser 

fundamentada, de modo a indicar os elementos que convenceram o juiz acerca da 

adequação da medida aos fins propostos. Ainda que o investigado tenha acesso a 

esta decisão apenas ao final da infiltração, deverá ter ele conhecimento dos 

referidos motivos para que possa, eventualmente, insurgir-se no momento 

oportuno.200 

Caberá ao magistrado, ao deferir a medida, apontar detalhadamente os 

elementos de prova em que se baseou para autorizá-la, inclusive em atenção ao 

princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais previsto no artigo 

93, inciso IX, da Constituição Federal. 

Deste modo, pode-se afirmar que a decisão que autoriza a infiltração tem três 

objetivos: a) apontar os elementos concretos que convenceram o juiz acerca da 

necessidade da medida; b) autorizar a medida; c) fixar os limites de atuação do 

agente.  

                                            
198 ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. A interceptação de comunicação entre pessoas 
presentes. Coordenação Gustavo Henrique Badaró, Petronio Calmon. 1ª edição Brasília DF: Gazeta 
Jurídica, 2013, p. 137 
199 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad.: Ana Paula Zomer et al. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 496.  
200 PRADO, Geraldo. Prova penal e sistemas de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de 
custódia das provas obtidas por métodos ocultos. 1ª edição. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 78. 



88 
 

 

Tão importante quanto a permissão para a infiltração é a fixação de seus 

limites. O juiz, ao autorizar a infiltração em organização criminosa, deverá fixar o 

âmbito das atividades do infiltrado na coleta de provas. Deverá determinar 

concretamente, de modo específico, quais os crimes investigados e quais as 

pessoas investigadas.201 

A autorização para a infiltração também deverá dispor sobre a permissão para 

outros métodos de obtenção de prova de que poderá lançar mão o agente infiltrado 

e sua equipe de apoio. Desta forma, caso se pretenda a interceptação das 

comunicações telefônicas e telemáticas, ou a captação ambiental de sinais 

eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, deverá o juiz expressamente autorizar. Os 

outros meios de prova não são decorrentes da infiltração. É preciso analisar cada 

uma deles e autorizá-los expressamente.  

 Logo, caso se pretenda que o agente fotografe, ou realize filmagens, 

interceptações telefônicas, deverá o magistrado deferir cada uma destas medidas e 

fazer constar da autorização. Deste modo, trata-se de medidas diversas que podem 

ser realizadas por um único agente, mas não são consequências automáticas da 

infiltração.  

A autorização trará também o nome ou apelido dos investigados e o local da 

infiltração.202  

A autorização será fundamentada e circunstanciada, contendo todos os 

argumentos fáticos e jurídicos que indiquem a necessidade da medida; e sigilosa, de 

modo não revelar informações que possam indicar a operação, bem como identificar 

o agente.  

Será necessário que o juiz determine os limites de atuação do agente 

encoberto. O policial, uma vez integrante de uma organização criminosa, ainda que 

atuando passivamente, poderá ser demandado a praticar crimes. Deste modo, 

deverá o juiz determinar as condutas autorizadas. Logo, em uma investigação sobre 

tráfico de drogas, é razoável supor que o agente porte alguma quantidade de drogas 

e para tanto precisará de autorização judicial.  

                                            
201. PEREIRA, Flavio Cardoso.  “A investigação criminal realizada por agentes infiltrados”, publicado 
na Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, ano 2, n. 2, janeiro/junho de 
2007, p. 184. 
202 Artigo 11, da Lei 12.850/13. 
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Não se pretende que a infiltração seja “uma carta branca” para o cometimento 

de crimes pelo agente, mas é função do juiz, limitar e fiscalizar a conduta do policial. 

Com efeito, esta é uma das questões mais sensíveis do tema: a prática de crimes 

pelo agente.   

 

3.7 Direitos do infiltrado  

  

Os direitos do agente infiltrado estão previstos no artigo 14 da Lei 12.850/13. 

O primeiro deles é recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. A atuação do policial 

em uma organização criminosa é uma atividade perigosa, que envolve sérios riscos 

pessoais, razão pela qual não é possível obrigar um policial, por mais qualificado 

que ele seja, a se infiltrar se esta não for sua vontade. Desta forma, a recusa de 

participação em infiltração não implicará sanções administrativas de nenhuma 

espécie.203 

Neste mesmo sentido, poderá o agente fazer cessar a infiltração, se entender 

necessário. É a vida do agente que pode estar em risco. A sua decisão de fazer 

cessar a diligência deve prender-se a motivos imperiosos, que digam respeito à sua 

segurança ou de sua família, ou algum motivo inédito que não pôde ser previsto, de 

modo a não comprometer toda a investigação que levou tempo para ser organizada 

e implementada.204 

O segundo direito é a possibilidade de ter sua identidade alterada, de acordo 

com a Lei n. 9.807, de 13 de julho de 1999,205 Lei de Proteção às testemunhas, 

quando necessário.  

Este direito visa preservar a integridade física do agente, de sua família e 

todos que lhe são próximos. 

                                            
203 O artigo 116, inciso IV, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, - Estatuto do Servidor Público 
Federal - determina que é dever do servidor cumprir as ordens superiores. Logo, a participação na 
infiltração é voluntária, caso o policial decline, não praticará falta administrativa. 
204. NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa – Comentários à Lei 12.850/2013. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 84. 
205 Esta lei “Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de 
proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas 
e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham 
voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal.” 
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O terceiro direito é o de ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz 

e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo 

criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário. A dificuldade neste caso é a 

preservação da identidade do agente principalmente durante o processo. Ocorre que 

toda a prova coletada ao longo da persecução penal pelo agente será submetida ao 

contraditório processual e o agente deverá depor como testemunha.206 

Também é direito do infiltrado não ter sua identidade revelada, tampouco ser 

fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por 

escrito.  

 

3.8 Encerramento da operação  

 

 A operação de infiltração de agentes pode ser encerrada quando atingir seu 

objetivo, esgotar o prazo previsto para sua execução, ou quando não se mostrar 

efetiva. Poderá, também, ser interrompida, - cessada, na linguagem da lei -, por 

motivos legais.  

 

3.8.1 Término por êxito da operação 

 

 A infiltração de agentes tem por objetivo investigar pessoas e crimes 

praticados por integrantes de organização criminosa. Uma vez alcançado este 

objetivo, isto é, colhidas as provas que se mostravam indispensáveis e apenas 

alcançáveis por meio da infiltração, deve o magistrado encerrar a operação, ainda 

que antes do fim do prazo previsto para a realização da medida, pois não há mais 

justificativa para a atividade do agente policial como membro da organização 

criminosa.  

 É preciso, desde o início da medida, que o magistrado, o Ministério Público, e 

os policiais tenham muito claro o que se pretende investigar e limitar a infiltração 

policial a estas provas. Isto faz sentido, pois uma vez infiltrado na organização, 

superada a fase inicial, que certamente é a mais perigosa e tensa, pode ocorrer de o 
                                            
206  Esta questão será enfrentada no item 4.2.4.1 O agente infiltrado como testemunha. 
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policial encontrar certa facilidade de relacionamento com os demais integrantes da 

organização, e um certo conforto no seu personagem e ampliar a investigação, e 

com isto protelar seu encerramento, levando o magistrado a concordar com esta 

prorrogação. O juiz precisa atuar com isenção e sensibilidade para decidir o 

momento do término da medida. 

A infiltração é medida extrema e tem como objeto a investigação quando 

todos os outros meios de prova não se mostrarem satisfatórios. E isto vale para todo 

o período da operação.  

Não se está a afirmar que o espectro da infiltração não possa ser alargado. 

Certamente que dependendo das provas colhidas, seja necessário investigar outras 

pessoas e outros crimes. No entanto, para que se aumente o âmbito da infiltração, 

será necessária uma autorização judicial que ampare a extensão da medida.  

Desta forma, uma vez colhidas as provas que se pretendia no início da 

infiltração, sem que, fatos novos modifiquem seu espectro, a medida deve ser 

encerrada.  

 

3.8.2 Término por expiração do prazo 

 

 O artigo 10, § 3º da Lei 12.850/13 determina que a infiltração poderá ser 

autorizada pelo prazo de até seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, 

desde que comprovada sua necessidade. Assim, uma vez esgotado o prazo sem 

prorrogação, a medida será encerrada.  

 

3.8.3 Cessação pela inefetividade da medida 

 

 Pode ocorrer de a medida mostrar-se inefetiva. Passado algum tempo sem 

que o agente consiga colher provas, estabelecer contatos e avançar na 

investigação, a diligência deverá ser cessada. A operação é medida custosa, que 

envolve outros policiais e é perigosa. E só se justifica se for para obter provas que 
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de outra forma não seria possível. Logo, se a medida se mostrar infrutífera, deverá 

ser cessada.  

 

3.8.4 Cessação voluntária 

 

Entre os direitos do agente infiltrado está o de fazer cessar, a qualquer 

momento, a infiltração, conforme dispõe o artigo 14, inciso I, da Lei 12.850/13. Esta 

possibilidade se justifica, pois sua vida pode correr risco. Poderá haver ainda algum 

motivo superveniente que impossibilite a atuação do agente.  

Neste caso, a autoridade policial informará o magistrado e o Ministério Público 

acerca da cessação da infiltração e registrará no relatório circunstanciado os motivos 

apontados pelo policial a fim de justificar a sua decisão.207 

 No entanto, assevera Guilherme de Souza Nucci:  

Quanto a cessar a atuação infiltrada não pode ser um direito absoluto 
e infundado, pois pode comprometer toda uma operação colocando 
em risco outros agentes e fazer o Estado perder muito em todos os 
sentidos. Diante disso, a cessação deve ligar-se a motivos 
imperiosos, comprometedores da segurança do agente, de sua 
família ou algum problema inédito, que não mais lhe dê condições de 
permanência. Em suma, seus motivos serão averiguados no âmbito 
administrativo. 208 

 

Concordamos com referido autor que o policial deve apresentar uma 

justificativa razoável para fazer cessar a infiltração. É certo que ao ser convidado 

para participar da investigação infiltrando-se em uma organização criminosa, o 

policial pode declinar da missão sem nenhuma consequência, ou justificativa. No 

entanto, uma vez aceita a missão, apenas motivos imperiosos e graves autorizam a 

cessação da medida pela vontade do agente.209 

 

                                            
207 CARLOS, André; FRIEDE, Reis. Aspectos jurídico-operacionais do agente infiltrado. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2014,p.65 
208 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa – Comentários à Lei 12.850/2013. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 84 
209 Vicente Greco Filho em outro sentido assevera que: “a recusa ou a desistência não precisam ser 
motivadas, tratando-se de ato livre de vontade do agente”. (GRECO FILHO, Vicente Comentários à lei 
de organização criminosa: Lei n. 12850/13. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 64.) 
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3.8.5 Cessação urgente 

 

 Caso surjam indícios seguros de que o agente policial sofre risco iminente, a 

operação será sustada pelo delegado de polícia, ou mediante requisição do 

Ministério Público, ou mesmo de ofício pelo magistrado.210  

 Embora a lei empregue as expressões “indícios seguros” e “risco iminente”, é 

certo que estas locuções não devem ser interpretadas com rigor, pois caso contrário 

a cessação pode ser tardia.211 Qualquer risco sério e excessivo de que a vida do 

agente está em perigo já autoriza a cessação da medida. O que pretendeu a lei com 

estas expressões foi sublinhar que não se está a falar do risco comum, ínsito à 

infiltração, mas de um risco excessivo que extrapole o risco natural da atividade.  

Trata-se de medida que visa resguardar a vida e a integridade física do 

agente infiltrado. Caso seja necessário, a equipe de apoio poderá ser chamada para 

intervir a fim da resgatar o policial.  

 

3.8.6 Cessação por quebra de sigilo 

 

 A infiltração de agentes é medida eminentemente sigilosa e o êxito da 

infiltração, bem como a segurança do agente, dependem desta condição. Assim, 

caso o sigilo seja quebrado e a vida do agente esteja em risco, a infiltração deverá 

ser sustada.212 

 

3.8.7 Cessação por atuação desproporcional  

 

 O agente deverá, ao longo de toda a infiltração, guardar a devida 

proporcionalidade com a finalidade da investigação e responderá pelos excessos 

praticados, conforme dispõe o artigo 13, caput, da Lei 12.850/13. Deste modo, caso 

                                            
210 Artigo 12, § 3º, da Lei 12.850/13 
211 GRECO FILHO, Vicente. Comentários à lei de organização criminosa: Lei n. 12850/13. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 61. 
212 Artigo 12, § 3º da Lei 12.850/13. 
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o agente pratique crime que não esteja adstrito à finalidade da investigação, a 

infiltração deverá ser cessada. E o magistrado irá analisar a validade da prova 

produzida.  

 

3.9 Relatórios  

 

A fim de acompanhar o desenvolvimento da infiltração, a Lei 12.850/13, em 

duas ocasiões, determina que sejam elaborados relatórios, dando conta das 

atividades do agente, bem como de toda a diligência. 

A elaboração do relatório é um momento processual relevantíssimo para que 

se verifique a legalidade de toda a operação.213 Tem razão Isabel Oneto ao afirmar 

que “o relato não é a observação de uma mera formalidade, mas uma peça 

processual crucial”.214 A gravidade da medida e os riscos infligidos ao agente 

impõem um rigoroso controle judicial a fim de que tanto o juiz, quanto o Ministério 

Público sejam informados do seu andamento.  

Neste sentido, a infiltração é uma operação restritiva de direitos e garantias 

dos investigados e de terceiros que não estão sob investigação. Assim sendo, ela 

precisa ser cuidadosamente acompanhada pela autoridade policial responsável pelo 

agente, pelo representante do Parquet e pelo magistrado que a autorizou.  

O delegado responsável pelo agente, bem como o Ministério Público, serão 

informados para que tenham conhecimento do andamento da infiltração e possam 

avaliar seu desenvolvimento técnico. Irão verificar se a operação está seguindo a 

estratégia inicial, quais os passos futuros, quais as provas que já foram colhidas. E 

diante das provas obtidas podem avaliar quais serão os passos seguintes da 

operação. O relatório deverá ser apresentado para a autoridade policial 

regularmente, ainda que a lei não estabeleça um prazo. 

 O magistrado não acompanhará a parte operacional e técnica da operação. 

Ele fiscalizará a legalidade da operação, deverá ser informado de eventuais 

irregularidades e crimes que o agente venha a cometer. Ao magistrado é vedado 

                                            
213 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 188 
214 Id.,Ibid, p. 189 
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determinar os rumos da investigação, ou sugerir provas a serem produzidas. A partir 

das informações recebidas pode o juiz fixar outros limites para a investigação: 

poderá autorizar outras condutas, fixar limites mais estreitos ou mais amplos para a 

atuação do policial, entre outros. A autorização proferida pelo magistrado tem 

natureza rebus sic stantibus podendo ser modificada ao longo da infiltração. 215 

A lei estipula dois momentos para que sejam apresentados os relatórios: ao 

final da operação, o “relatório circunstanciado” será apresentado ao juiz competente 

que imediatamente cientificará o Ministério Público. E, no curso do inquérito, o 

delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público 

poderá requisitar, a qualquer tempo, “relatório da atividade de infiltração”.216 

Pode-se depreender que são duas as espécies de relatório: a) “relatório da 

atividade da infiltração policial”; e b) “relatório circunstanciado” da infiltração policial. 

O relatório da atividade da infiltração policial será elaborado pelo agente 

infiltrado e será endereçado à autoridade policial responsável pela operação. Ainda 

que seja requisitado pelo Ministério Público, o agente deverá encaminhá-lo ao seu 

superior que depois de revisá-lo encaminhará ao órgão ministerial.217 

É por meio destes relatórios que o infiltrado informará a autoridade policial, 

bem como sua equipe de apoio o que efetivamente investigou acerca da 

organização criminosa a que está integrado.  

A periodicidade do relatório será fixada pela autoridade policial, no plano da 

operação, e deve levar em conta a possibilidade de o agente apresentá-lo. Pode 

também ser fixada pelo magistrado no mandado de infiltração. Poderá ser diário, 

semanal, quinzenal, mensal, tudo a depender das peculiaridades da operação.  

Estes relatórios não têm uma forma específica, vez que em razão de 

eventuais dificuldades de comunicação entre o policial e sua equipe, o relatório será 

                                            
 215 Esta é a opinião de Vicente Greco Filho: “A instrução do requerimento ou da representação é, 
evidentemente, rebus sic stantibus, ou seja, pelo que o delegado ou o Ministério Público dispõem no 
momento e em face delas o juiz definirá os limites da infiltração. Novas informações podem ser 
aditadas com o correr do procedimento e novos limites podem vir a ser fixados. Isso pode ocorrer a 
qualquer tempo ou por ocasião do pedido de renovação do prazo. (GRECO FILHO, Vicente. 
Comentários à lei de organização criminosa: Lei n. 12850/13. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 59) 
216 Artigo 10, parágrafos 4º e 5º, da Lei 12.850/13. 
217 Sobre o tema confira-se CARLOS, André; FRIEDE, Reis. Aspectos jurídico-operacionais do agente 
infiltrado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 51/54.  
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produzido como for possível. Deste modo, pode ser por carta, e-mail, mensagem de 

texto, bilhete, telefone.  

Além do relatório que é elaborado pelo agente durante a infiltração, também 

será produzido um relatório quando a operação for encerrada e o agente não mais 

integrar a organização criminosa. Neste relatório, o policial deverá dar conta da sua 

investigação. Deve reportar-se à prova produzida que demonstre os crimes 

praticados pela organização criminosa investigada, deverá relatar se os fins 

planejados pela operação foram alcançados, deverá reportar eventuais crimes 

cometidos, estejam eles nos limites da autorização ou não.218 E deverá, o agente, 

relatar se a sua atuação guardou a devida proporcionalidade com a finalidade da 

investigação, considerando a sua opinião. É lógico que a análise da 

proporcionalidade da medida será realizada também pelo magistrado que autorizou 

a infiltração e ao longo do processo penal será novamente analisada a 

proporcionalidade sob as luzes do contraditório judicial. Este, diferente do relatório 

parcial, deverá ser elaborado de forma escrita.219 

O “relatório circunstanciado” da infiltração policial referido no artigo 10, § 4º, 

da lei 12.850/13 deverá ser elaborado pelo delegado de polícia, ao final da infiltração 

e será encaminhado ao juiz competente que imediatamente cientificará o Ministério 

Público.  

A partir de todas as informações obtidas pelo policial infiltrado, bem como 

toda a prova produzida pela equipe de apoio ao longo da infiltração, o delegado de 

polícia elaborará o relatório circunstanciado que será encaminhado ao juiz 

competente. O “relatório circunstanciado” é bem mais amplo que o relatório da 

atividade de infiltração, pois reúne todas as provas coletadas pelo agente ao longo 

da infiltração, e também as provas produzidas a partir daquelas.  

Será a partir dos relatórios elaborados que o juiz analisará a legalidade da 

medida, se a infiltração respeitou os limites judiciais fixados, bem como os limites 

legais. 

Estes relatórios, assim como os autos da infiltração de agentes não tramitarão 

pelos cartórios e secretarias, devendo ser levados pessoalmente ao juiz e ao 

                                            
218 CARLOS, André; FRIEDE, Reis. Aspectos jurídico-operacionais do agente infiltrado. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 53. 
219 Id. Ibid p. 53. 
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membro do Parquet, de forma a que as informações lá constantes permaneçam sob 

sigilo, como é da natureza da operação. É preciso repisar que todos os documentos 

relativos à infiltração devem cuidar para que não se revele a identidade do policial 

infiltrado. A vida do agente depende deste sigilo. 

 

3.10 A posição do Juiz na infiltração policial 

 

A atuação do juiz na fase inquisitorial é limitada ao controle da legalidade e à 

garantia do respeito aos direitos fundamentais do investigado. E é assim que deve 

ser. Em um processo penal de natureza acusatório, o papel do juiz é passivo, não 

sendo possível imiscuir-se na produção da prova. Na investigação criminal caberá 

ao juiz deferir ou negar as técnicas mais invasivas e restritivas de direitos do 

investigado, que dependem de autorização judicial. Limita-se a autorizar a medida 

ou a indeferi-la.  

Com efeito, o papel do juiz na infiltração policial é o de garantidor dos direitos 

fundamentais do investigado. O juiz não pode ficar inerte ante as violações ou 

ameaças de lesão a direitos fundamentais do investigado.220 É verdade que o papel 

de garante do juiz não se resume às infiltrações policiais, vez que desempenha esta 

função em todas as investigações policiais. No entanto, na infiltração de agentes, o 

investigado terá a companhia do policial que o investiga sem que tenha 

conhecimento deste fato. É verdade que as pessoas são obrigadas a suportar uma 

investigação criminal e, presente a justa causa, não há como se insurgir contra ela. 

Ocorre que na infiltração, que é um meio de investigação, o investigado desconhece 

que está sendo investigado, logo, não se insurgirá contra ela. Não baterá às portas 

do Poder Judiciário reclamando contra esta ou aquela medida. Tampouco reclamará 

contra os excessos. Deste modo, caberá ao magistrado controlar a infiltração atento 

à estrita legalidade.  

O juiz não deverá se envolver na investigação, traçando estratégias, ou 

opinando nas estratégias elaboradas pela polícia. Esta função é do Ministério 

Público e da Polícia.  

                                            
220 LOPES JR., Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal. 5ª 
edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 259. 
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O magistrado, ao deferir a infiltração autoriza, a alteração de identidade do 

agente com a consequente expedição de documentos falsos em seu nome, 

determina os crimes que o agente poderá eventualmente cometer, como por 

exemplo o porte e a venda de drogas, caso o objeto da investigação seja o tráfico de 

drogas, ou a condução de veículos objetos de crimes. Nestas hipóteses o juiz estará 

autorizando a restrição de direitos do investigado e de terceiros. A fim de controlar a 

legalidade da investigação, o juiz ainda que de forma passiva estará influindo na 

prova. Tudo isto legalmente previsto. 

Deste modo, a legalidade da medida deve ser analisada com muitíssimo rigor, 

vez que se trata de medida invasiva, restritiva de direitos fundamentais, e em razão 

de seu prolongamento o juiz pode modular a conduta do infiltrado. Assim sendo, é o 

juiz que autorizará a maior ou menor restrição de direitos e garantias do investigado, 

a depender do rumo da investigação, tudo isto dentro da estrita legalidade.  

Contudo, não há como negar certo envolvimento do juiz na coleta da prova. 

Ao menos do ponto de vista psicológico, por mais sereno que seja o magistrado, seu 

conhecimento prévio, bem como seu juízo positivo na autorização das medidas 

necessárias para o desenvolvimento da diligência, implicará algum 

comprometimento, afastando-o do ponto de equilíbrio que caracteriza o princípio do 

juiz imparcial.221 

A fim de prestigiar o devido processo legal, sob a ótica da imparcialidade do 

juiz, este magistrado não poderá atuar no curso da ação penal, que será 

necessariamente desenvolvida sob o comando de outro magistrado, a quem estará 

afeta a presidência dos trabalhos instrutórios em Juízo, incumbido, ao final, de 

proferir sentença. Encerrada a investigação penal, o juiz responsável pela operação 

de infiltração não poderá realizar nenhum ato judicial no processo decorrente da 

investigação.222  

                                            
221 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: A conformidade constitucional das leis processuais penais. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 175/176. 
222 No mesmo sentido é a opinião de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró que aduz: “Em suma, 
quando o juiz assume um juízo positivo sobre a participação do investigado nos fatos criminosos, 
estará produzindo em seu espírito determinados pré-juízos sobre a culpabilidade que lhe impedirão 
de decidir, posteriormente, com total isenção e imparcialidade. Esta situação é particularmente mais 
sensível no caso em que um mesmo julgador, fisicamente considerado, atuar na fase de investigação 
preliminar e depois também julgar a causa. Em outras palavras, há um conjunto de medidas 
cautelares como decretação de prisão temporária ou preventiva, concessão de liberdade provisória, 
ou determinação de sequestro de bens, bem como de meios de obtenção de provas, como 
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Ademais, a prova da infiltração, bem como todo o conjunto probatório, deverá 

ser submetida à análise de um outro magistrado, imparcial e distante do desenrolar 

da produção da prova. Por conseguinte, todo o conjunto probatório passará por uma 

nova filtragem da legalidade na condução da infiltração, por um juiz que se limite a 

conhecer o que está nos autos do processo. Um juiz que não tenha nenhuma 

relação com a prova que lhe é apresentada. Como será afirmado oportunamente, a 

infiltração de agentes policiais é uma medida arriscada e custosa, financeiramente, 

inclusive. Um juiz que a autorizou pode sentir-se compelido a validar a prova a fim 

de justificar a concessão da medida, ainda que seja de validade duvidosa.  

Diante da eventual contundência da prova da infiltração, que trará fotos, 

filmagens, gravações, documentos, a imparcialidade do julgador é o mínimo que se 

exige para um julgamento justo.  

Na eventualidade da infiltração transcorrer durante a ação penal, o juiz que 

autorizar a medida deverá ser distinto do juiz presidente da ação penal. Ainda que a 

prova da infiltração, seja-lhe destinada, o seu envolvimento na realização da 

operação certamente o influenciará prejudicando a isenção necessária para o 

julgamento.  

 

3.11 Aplicação do princípio da proporcionalidade para a autorização da 

infiltração de agentes 
 

A infiltração de agente como técnica especial de investigação está 

relacionada a crimes de extrema gravidade, de difícil elucidação e praticados por 

organizações criminosas. É empregada em situações especialíssimas e depende de 

autorização judicial.  

                                                                                                                                        
interceptações telefônicas, quebras de sigilos, busca e apreensão, que têm entre os seus 
pressupostos ou requisitos dados que envolvem, ainda que em um mero juízo de probabilidade, 
questões referentes à existência do crime e à autoria delitiva. O juiz que, em tais casos, na fase de 
investigação, conclui positivamente sobre a existência do crime e a probabilidade de o investigado ser 
o seu autor, em alguma medida está exercendo um prejulgamento que poderá comprometer sua 
imparcialidade para o julgamento da causa”. (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy . Direito a um 
julgamento por juiz imparcial: como assegurar a imparcialidade objetiva do juiz nos sistemas em que 
não há a função do juiz de garantias. In: Gilson Bonato. (Org.). Processo Penal, Constituição e Crítica 
Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 343-364). 
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O juiz que analisará a pertinência da infiltração deverá verificar se estão 

presentes os requisitos autorizadores da medida. Deverá fazer uma análise 

percuciente da situação, de forma a cientificar-se que se trata de uma situação 

excepcional. Como já afirmado, serão muitos os direitos fundamentais do 

investigado que serão restringidos, razão pela qual a análise deve ser cuidadosa. A 

fim de chegar a uma decisão equilibrada, o juiz contará com o princípio da 

proporcionalidade.  

A proporcionalidade nasce associada à ideia de limitação do poder estatal, 

tendo em vista a tutela dos interesses individuais. Considerando que cabe ao Estado 

limitar estes interesses individuais de forma a atender ao interesse público, a 

proporcionalidade surge como medida de atuação do Estado; de modo que a 

proporcionalidade deve ser observada entre os meios a serem empregados e os fins 

a serem alcançados.223 

Uma vez pleiteada a infiltração de agente em organização criminosa seja pelo 

delegado de polícia, seja pelo Ministério Público,224 e cumpridos os requisitos legais, 

caberá ao juiz proceder ao juízo trifásico da proporcionalidade, isto, irá analisar a 

adequação da medida, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 

Trata-se aqui de reserva de jurisdição, vez que é absolutamente necessário que a 

autorização da infiltração seja realizada por um juiz de direito (artigo 10, caput, in 

fine, da Lei 12.850/13).  

Para analisar tal pleito, o juiz deverá responder às seguintes questões:  

a) a infiltração de agentes de polícia em organização criminosa é apta a 

investigar o seu funcionamento e colher provas acerca dos crimes eventualmente 

praticados?  

b) existe outra medida menos gravosa apta a atingir este mesmo objetivo?  

c) o sacrifício imposto ao investigado é proporcional à importância da 

investigação? 225 

                                            
223 ARAÚJO, Fábio Roque da Silva. O princípio da proporcionalidade aplicado ao direito penal: 
fundamentação constitucional da legitimidade e limitação do poder de punir. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. São Paulo, v. 17, n. 80, p.35-79, set./out. 2009, p. 54. 
224 Artigo 10, da Lei 12.850/13. 
225 FERNANDES, Antonio Scarance Processo penal constitucional. 6ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 55. 
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Antes da análise dos requisitos da proporcionalidade, o juiz deve verificar se a 

investigação que se pretende é sobre crimes praticados por organização criminosa, 

ou crime de organização criminosa.226 Desta forma, será preciso analisar se estão 

presentes os pressupostos previstos no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 12.850/13. 

Caso o juiz verifique que não se trata de organização criminosa, indeferirá de plano 

a medida, por ser ilegal. Como é sabido, a infiltração de agentes, no Brasil, só é 

prevista para a investigação de crimes relativos a organizações criminosas. Assim, 

se o magistrado constatar que se trata de crime afeto à Lei em estudo, passará a 

avaliação dos pressupostos da proporcionalidade.  

A análise da primeira questão não parece levantar nenhuma dúvida. Sim, a 

infiltração de agentes de polícia em organização criminosa é apta, em tese, a 

investigar os crimes praticados por seus integrantes.  

Pode ocorrer a impossibilidade da investigação por motivos fáticos ou pelo 

modus operandi da organização. Pode ser que o agente infiltrado não consiga 

investigá-la por inabilidade, ou pela eficiência da organização em proteger-se. Mas 

esta análise só será feita após a infiltração. Desta forma, pode-se responder 

positivamente à primeira pergunta. Ressalve-se que esta resposta é genérica e 

obviamente não está considerando elementos específicos. 

No entanto, analisando o caso concreto, o juiz pode entender que a infiltração 

não é apta a investigar determinada organização. É só imaginar uma situação em 

que já se tentou, por duas vezes, a infiltração, e restaram fracassadas, vez que a 

organização é tão estruturada e tão cuidadosa que é impossível investigá-la, 

empregando esta técnica. Nesta hipótese, poderá o magistrado entender que o meio 

não é apto a atingir o fim almejado. Assim sendo, indeferirá a infiltração, de pronto, 

não sendo necessária a análise dos outros requisitos relativos à proporcionalidade.  

Não obstante, entendendo o juiz que a infiltração é apta para a investigação 

da organização criminosa, deverá enfrentar a segunda pergunta: se há outra medida 

menos gravosa capaz de atingir este mesmo objetivo?  

                                            
226 Entende-se por crime de participação em organização criminosa o previsto no artigo 2º da Lei 
12.850/13: “Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 
organização criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às 
demais infrações penais praticadas. 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de 
infração penal que envolva organização criminosa. (...)” 
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O requerimento da infiltração policial formulado pelo Ministério Público, ou a 

representação pretendida pelo delegado de polícia, será detalhado e tratará todas as 

provas já produzidas durante o inquérito policial. Cabe ressaltar que a infiltração só 

será possível em uma investigação que já esteja em andamento. Assim, não será 

possível que se inicie a investigação com a infiltração de agentes em organização 

criminosa. Isto porque, a análise da necessidade da medida, perpassa pela 

comparação entre as medidas aptas para atingir o fim necessário. Ademais, 

ressalte-se que a infiltração é a ultima ratio, logo, é lícito supor que houve um 

caminho até a última medida. Por ser uma medida excepcional, ela só será 

necessária depois de esgotadas todas as outras possibilidades, quer dizer, depois 

que todas as outras técnicas especiais de investigação fracassarem.  

Além das provas produzidas o pedido deverá demonstrar a necessidade da 

medida (artigo 11, da Lei 12.850/13). É louvável esta preocupação da lei, vez que 

demonstra a necessidade do juízo de proporcionalidade, na avaliação da infiltração.  

Vários são meios de obtenção de prova de que se pode lançar mão para a 

investigação de uma organização criminosa, bem como dos crimes praticados por 

seus integrantes. São eles: a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos 

ou acústicos; a ação controlada; o acesso a registros de ligações telefônicas e 

telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou 

privados e a informações eleitorais ou comerciais; interceptação de comunicações 

telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica; afastamento dos 

sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica; cooperação 

entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de 

provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.227  

Neste momento, deverá o juiz verificar se entre todas as possiblidades de 

prova, não existe nenhuma tão eficiente como a infiltração, de forma a preteri-la e 

adotar uma menos invasiva.  

Se a prova que se pretende produzir puder ser obtida por meio da captação 

ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos deverá ser adotada, em 

detrimento da infiltração.  

                                            
227 Artigo 3º da Lei 12.850/13. 
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Todavia, se o juiz analisar a prova produzida, e considerar que a prova que se 

pretende produzir não poderá ser obtida de outra forma, isto é, se a infiltração é a 

única capaz de investigar a organização criminosa, apontando seus integrantes, 

individualizando suas condutas, e verificando eventuais relações desta com outras 

organizações, ou com funcionários públicos que de qualquer modo se relacionam 

criminosamente com a organização, bem como o modus operandi da organização 

criminosa, passará o magistrado à terceira fase da análise. Avaliará a 

proporcionalidade em sentido estrito.  

A proporcionalidade stricto sensu diz com a “justa medida” E o juiz deverá 

ponderar entre o ônus imposto pela infiltração e o benefício a se obter com as 

provas coletadas, para concluir se a infiltração é razoável. Isto porque, algumas 

vezes, uma medida que se mostra adequada e necessária, mas pode representar 

uma sobrecarga aos direitos individuais protegidos. 

A grande dificuldade com a qual se deparará o magistrado é a resposta a 

pergunta: Quão mais eficiente é a infiltração em relação à captação ambiental de 

sinais, por exemplo? Esta diferença da eficiência autoriza a concessão de uma 

medida invasiva, cujas compressões a direitos e garantias atingem o limite máximo? 

De outra forma: será que a prova que a captação ambiental de sinais228 irá produzir 

já não é suficiente para a investigação? Ademais se for empregada concomitante 

com outras técnicas, como o acesso a registros de ligações telefônicas e 

telemáticas, e a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, bem como 

afastamento de sigilo financeiro, bancário e fiscal não se obterá prova suficiente 

para a investigação que se pretende?  

Esta análise deverá ser feita com percuciência e acuidade. É ela que irá 

impedir a banalização da medida, pois, apenas, uma análise cuidadosa do pedido de 

infiltração que irá reconhecer os casos excepcionalíssimos, que autorizarão a 

infiltração de agentes. Insiste-se, apenas casos excepcionalíssimos, deverão ser 

autorizados.  

                                            
228 A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos permite o registro da 
comunicação entre pessoas presentes. Na prática, admite-se que sejam instalados aparelhos de 
gravação de som e imagem em ambientes fechados, como residências, locais de trabalho, shoppings 
ou em ambientes abertos como ruas, praças, parques etc., não apenas para gravas as conversas 
entre as pessoas investigadas (sinais acústicos), mas também para filmar suas condutas (sinais 
ópticos), e poderão ser registados os sinais emitidos por aparelhos de comunicação, como rádios 
transmissores (sinais eletromagnéticos).   
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Custa a crer que os meios específicos de prova previstos na Lei 12.850/13, 

não sejam suficientes, individualmente ou conjuntamente considerados, para tornar 

desnecessária a infiltração de agentes em organizações criminosas.  

Ainda que não sejam os mais vantajosos, é preciso pesar na análise as 

desvantagens trazidas pela infiltração. E estas desvantagens são muitíssimas, como 

vem se demonstrando ao longo deste trabalho.  

De outra forma: o diferencial de prova que se obterá pela infiltração de 

agentes não será possível obter de outra forma? Justifica a infiltração?  

Repita-se, é possível que a infiltração seja adequada e necessária, mas não 

seja proporcional em sentido estrito, isto é, que seu emprego traga mais prejuízos do 

que benefícios. E nesta hipótese, deverá ser indeferida.  

Contudo, caso entenda o magistrado que se trate de uma situação 

excepcional, deverá autorizar a medida no menor prazo possível. Em que pese a lei 

autorize o prazo máximo de seis meses (artigo 1º, Parágrafo 3º, da Lei 12.850/13), é 

certo que o juiz pode fixar prazo menor. E deve fazê-lo em homenagem ao princípio 

da proporcionalidade.  

Por tudo o que se expôs, cabe ressaltar que a infiltração de agentes deve ser 

reservada para situações excepcionalíssimas.  

E esta “excepcionalidade” deve ser compreendida, como de fato, excepcional. 

Isto é, absolutamente, excepcional. Em um país que conhece a “urgência 

urgentíssima”229, talvez seja o caso de “excepcionalidade excepcional”.  

 

                                            
229 “Urgência urgentíssima” é o jargão utilizado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para 
o regime de tramitação de projeto legislativo, que permite a inclusão automática na ordem do dia de 
proposição para discussão e votação imediata naquela casa. 
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 CAPÍTULO 4 

A INFILTRAÇÃO DE AGENTES NA PRÁTICA: A OPERAÇÃO 

 

O que pode ser sacrificado no altar da eficácia? 230  

 

 

O procedimento da infiltração é muitíssimo complexo. E é longo o caminho a 

ser percorrido para se concluir que esta medida é absolutamente indispensável.  

Praticado um crime e levada a notitia criminis à autoridade competente, inicia-

se a investigação. Ao longo desta investigação, que tramita como qualquer outra, 

verifica-se que se trata de crimes praticados por organização criminosa. Assim, será 

preciso investigar a fim de que os agentes integrantes uma organização, isto é, que 

se reúnem pelo menos quatro pessoas, de forma estruturada, com divisão de 

tarefas, ainda que informalmente, pratiquem crimes pretendendo obter vantagem de 

qualquer natureza. Os crimes praticados devem ser graves, isto é, as penas 

máximas devem ser superiores a quatro anos, ou sejam de caráter transnacional.  

Constatados indícios de infração penal praticados por organização criminosa, 

conforme a previsão legal, será possível lançar mão de técnicas especiais de 

investigação, previstas na Lei 12.850/13. Deste modo, além dos meios ordinários de 

investigação, a polícia judiciária poderá contar com acesso a registros de ligações 

telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados 

públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais. Poderá afastar o sigilo 

financeiro, bancário e fiscal dos investigados. Poderá tentar a colaboração premiada, 

caso algum dos integrantes demonstre interesse em colaborar com a investigação. 

Dependendo do objeto da investigação, poderá realizar a ação controlada. E, 

finalmente, poderá providenciar a interceptação de comunicações telefônicas e 

telemáticas, mediante prévia autorização judicial, quando exigida por lei.231 

                                            
230 FURTADO, Franklin. O agente infiltrado. Direito e Cidadania, Praia, Cabo Verde, v. 5, 16/17, p.9-
16, set./abr. 2002/2003, p. 10. 
231 O artigo 15 da Lei 12.850/13 estabelece que a autoridade policial e o Ministério Público terão 
acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que 
informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça 
Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de 
cartão de crédito.  
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Apenas depois das técnicas especiais de investigação mencionadas é que se 

poderá cogitar da infiltração de policial na organização criminosa. Iniciada a 

investigação, mediante o acesso a registros, dados cadastrais que informem 

exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço, será possível 

identificar o investigado. Na sequência, poderá ser pleiteada a quebra dos sigilos 

financeiro, bancário e fiscal. Cabe relembrar que o emprego destas técnicas de 

investigação não afasta os meios ordinários, como as perícias e as buscas. 

Obviamente, a investigação deve ser realizada de forma ampla, lançando-se mão de 

todos os meios de provas e observando as exigências legais. Até este momento já 

será possível identificar o investigado. Os passos seguintes serão a interceptação 

telefônica e a ambiental, caso seja possível. Dependendo do objeto da investigação, 

poderá ser realizada a ação controlada.  

O investigado terá tido suas ligações telefônicas interceptadas, suas 

conversas ouvidas e armazenadas. Será possível analisar todos os números 

chamados e as ligações recebidas, os e-mails enviados, bem como as mensagens 

de texto enviadas e recebidas. Será possível ter acesso às comunicações do 

investigado nas redes sociais. Não bastando tudo isto, será possível analisar as 

imagens captadas pela interceptação ambiental. Logo, será possível verificar as 

pessoas com quem o investigado se encontra e se relaciona. O investigado terá a 

sua vida devassada.  

O caráter subsidiário da infiltração de agentes exige que só seja empregada 

para obter informações que de outro modo não possam ser obtidas. E para que se 

cogite a infiltração é preciso responder à seguinte pergunta: Qual será a prova que 

se pretende produzir, que será oportunizada com a infiltração policial, que não foi 

obtida?  

O investigado, depois de todos os meios de investigação disponíveis, estará 

absolutamente exposto. E para que se cogite a infiltração é preciso que as 

informações faltantes sejam cruciais para o desfecho da investigação. Ou de outra 

forma, será que estas informações justificam o risco da infiltração?  

                                                                                                                                        
Já o artigo 16 determina que as empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de cinco anos, 
acesso direito e permanente do Magistrado, do Ministério Público ou da autoridade policial aos 
bancos de dados de reservas e registros de viagens.  
E o artigo 17 dispõe que as concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de cinco 
anos, à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15, registros de identificação dos números 
dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. 
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Custa a crer que haja mais informações a serem colhidas. No entanto, caso 

se conclua que a prova a ser colhida apenas poderá ser obtida por meio de 

infiltração será preciso elaborar um plano operacional.  

 

4.1. Plano Operacional  

 

O plano operacional a ser elaborado terá suporte na prova já coletada. Já 

será possível ter uma noção de alguns dos integrantes da organização criminosa 

que se pretende investigar, os principais crimes praticados e locais de reunião do 

grupo em que se pretende infiltrar o agente. Todas estas informações terão sido 

obtidas previamente, quando do início da investigação. 

Com base nesta investigação preliminar, será possível determinar se a 

infiltração será uma light cover ou uma deep cover. A classificação de light cover e 

deep cover “está relacionada com o grau de envolvimento do agente no meio 

criminoso e com a duração da operação”.232 

A light cover (infiltração leve) caracteriza-se por durar menos de seis meses, 

exigir um grau menor de planejamento, um envolvimento menor do agente. O policial 

utiliza sua própria identidade e mantém-se nos quadros policiais. A operação pode 

visar uma prova pontual. Neste cenário, o agente não precisa conviver no meio 

criminoso, caracterizando-se por uma operação menos arriscada.233 

A deep cover (infiltração profunda), segundo a classificação adotada por 

Isabel Oneto,234 tem a duração superior a seis meses e o agente encoberto se faz 

passar por integrante da organização, convive no meio criminoso, como se fosse seu 

habitat natural. Nesta operação, o agente deverá contar com apoio tecnológico de 

uma equipe e adotará uma nova identidade. Deverá reduzir, ou idealmente, 

suspender seu contato com sua família, seus amigos e a realidade em que convivia. 

                                            
232 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 81. 
233 Id. Ibid., p. 81. 
234 Isabel Oneto baseia-se na classificação de Vanessa P. Dias Ferreira na obra “Problèm esposés 
par lamise em oevredes opérations undercover dans le domaine de la lutte contre le trafic de 
stupéfiants » in Révue de Droit Penal et de Criminologie, ano 76, pp. 557-588, O agente infiltrado: 
contributo para a compreensão do regime jurídico das acções encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 
2005. p. 81. 
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Estas operações são mais perigosas para o agente, mais custosas para o Estado e 

apresentam problemas logísticos, éticos e humanos.235 

O planejamento da operação levará em conta o objeto da investigação e 

assim, poderá ser analisado o tipo da infiltração mais adequado. Delineada a 

operação, será preciso escolher o agente que melhor se adapta à infiltração 

planejada. A Lei 12.850/13 não se refere à seleção do agente, cabendo à polícia 

esta função.  

O treinamento do policial, bem como de toda a equipe que lhe dará suporte é 

crucial para o êxito da operação.236 

Escolhido o agente, ele deverá ter acesso a toda a prova colhida antes da 

infiltração, devendo conhecer detalhadamente a organização criminosa que 

integrará. Isto é, quem são seus integrantes, como atuam, em que área atuam, 

quem são seus inimigos e todos os detalhes já colhidos, de forma a facilitar sua 

adaptação, bem como auxiliá-lo na elaboração da sua estratégia.  

Algumas características são comuns a todos os agentes como a resistência 

física, aptidão psicológica para suportar as situações de extrema tensão, 

espontaneidade, habilidade dramática, capacidade de improvisação, experiência em 

operações complexas, capacidade de manipulação dentre outras.237 No entanto, 

dependendo da operação, exigir-se-á outras qualidades, bem como treinamento 

específico.  

Os candidatos a agentes serão treinados para parecerem familiarizados com 

o ambiente criminoso, deverão adotar a mesma linguagem verbal de seus futuros 

comparsas, com suas gírias e suas especificidades. O mesmo se diga da linguagem 

não verbal e a gestual. 

Caberá à autoridade policial responsável pela investigação a escolha do 

agente que reúna as melhores condições para a tarefa.  

Nesta etapa de preparação para infiltração será preciso providenciar uma 

nova identidade para o agente, assim como um falso passado. Com efeito, o artigo 
                                            
235 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 82. 
236 Sobre a operacionalização da infiltração policial confira CARLOS, André; FRIEDE, Reis. Aspectos 
jurídico-operacionais do agente infiltrado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 55/67. 
237 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 85. 
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14, inciso II, da Lei 12.850/13 inclui, entre os direitos do agente, ocultar sua 

verdadeira identidade. Isto significa que deverão ser providenciados documentos 

falsos tais como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, cadastro das 

pessoas físicas – CPF, passaporte e os demais documentos necessários. Cabe 

ressaltar que não basta a emissão falsa do documento. É preciso que sejam 

lançadas as informações falsas nos bancos de dados do órgãos públicos. Os 

agentes devem estar resguardados, caso sejam pesquisadas suas identidades em 

bancos de dados oficiais.238 Caberá à decisão judicial fixar quais os documentos que 

deverão ser falsificados para fins da operação.  

Ainda na preparação para a infiltração além da falsa identidade o agente 

infiltrado necessitará um “passado falso” da “falsa história cobertura”239 Assim, como 

todos os indivíduos têm um passado, o agente também precisa de um que, como a 

falsa identidade, seja falso, mas que tenha suporte fático e consistência.  

Na preparação da operação será preciso refletir acerca da dimensão do 

suporte tecnológico a que o agente terá acesso para sua segurança. Se por um 

lado, quanto maior o apoio tecnológico mais segurança terá o agente, por outro, 

quanto maior o apoio tecnológico, mais policiais estarão envolvidos na operação e 

maior será a exposição do agente. Quanto mais pessoas partilharem o segredo da 

operação, tanto maior será o risco a que estará exposto o agente.  

Mas há medidas mínimas que deverão ser empreendidas para garantir a 

segurança do agente. O policial deve ter uma pessoa disponível que o atenda 

imediatamente, durante toda a operação. O agente poderá estar em perigo e 

pretender a suspensão da operação, o que lhe é permitido240 ou o agente poderá ter 

                                            
238 Neste sentido “No entanto, entendemos que tal providência deve incluir, ainda, a necessária 
inserção de dados falsos nos respectivos sistema de banco de dados da administração pública, sob 
pena de se comprometer a operação de infiltração policial. E assim deve ser, considerando que, 
infelizmente, fatos concretos (conforme reiteradamente noticiados pela mídia) apontam que alguns 
servidores públicos (policiais ou não) corruptos não somente auxiliam, como até mesmo constituem, 
organizações criminosas. Tais servidores, verdadeiros criminosos em essência, possuem, nesta 
condição, amplo acesso a vários bancos de dados. Como o do Departamento de Trânsito – DETRAN 
e dos respectivos Institutos de Identificação estaduais, dentre outros. Nesse sentido, resta evidente 
que a simples contrafação de um documento, em nosso entendimento, não será suficiente para 
ocultar a verdadeira identidade do agente infiltrado, pois ser possível que o referido servidor (atuando 
a serviço de uma organização criminosa) resolve checar os dados do novo ‘integrante’, na realidade, 
o agente infiltrado”. (CARLOS, André; FRIEDE, Reis. Aspectos jurídico-operacionais do agente 
infiltrado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p.58/59). 
239 Expressão de CARLOS, André; FRIEDE, Reis. Aspectos jurídico-operacionais do agente infiltrado. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 61. 
240 Conforme dispõe o artigo 14, inciso I, da Lei 12.850/13. 
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uma informação valiosa e urgente. Ainda como medida de segurança do agente, 

deverá ter um “sistema de posicionamento global” – GPS que indique sua 

localização. Deste modo, será possível localizar o agente durante todo o tempo da 

infiltração. Caso seja necessário suspender a infiltração para segurança do agente, 

será possível contatá-lo. Deverá haver uma forma de comunicação imediata entre o 

agente e a autoridade policial responsável pela operação, bem como entre o policial 

infiltrado e os demais policiais envolvidos na operação. André Carlos e Reis Friede 

apontam ainda na estrutura da operação de infiltração a “Equipe de 

acompanhamento” que será responsável “pelo acompanhamento diuturno da 

medida, bem como pela manutenção de contato permanente com o agente 

infiltrado”. “Equipe de análise de dados” que irá “analisar , mais detidamente, os 

dados fornecidos pelo agente infiltrado”, “Equipe de proteção e resgate” é a 

“responsável pela proteção e pelo resgate imediato do agente infiltrado, caso se 

identifique iminente risco de vida” e a “Equipe de controle” tem por objetivo controlar 

“a atuação direta do agente infiltrado, objetivando impedir qualquer desvirtuamento 

da medida, alertando-o quanto à proporcionalidade que deverá pautar sua 

atuação”.241 

O agente deverá iniciar a operação com as regras de sua atuação 

rigorosamente determinadas, isto é, ele deve conhecer os limites de sua atuação 

impostos pelo magistrado. Segundo Isabel Oneto, o agente deve “saber se pode ou 

não comprar estupefacientes e até que valor ou quantidade, se se identifica ou não 

quando a sua equipa proceder a detenções e se pode ou não andar armado”.242 

 

4.2. Consequências da infiltração e outras questões correlatas 

 

A infiltração é indiscutivelmente eficiente. Mas este não é o único valor a ser 

avaliado. Esta técnica de investigação traz em si tantos problemas que coloca em 

xeque sua eficiência. Ou ainda, dificulta a defesa de seu emprego.  

 

                                            
241 CARLOS, André; FRIEDE, Reis. Aspectos jurídico-operacionais do agente infiltrado. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 63. 
242 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 86.  
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4.2.1 A pressão psicológica 

 

  A tarefa da infiltração é uma tarefa de tensão. Há momentos de 

diminuição da tensão, mas o agente deve estar permanentemente em alerta. Nada 

no comportamento do agente é espontâneo. Ele usa outro nome, fala de outra 

forma, muitas vezes, veste-se com roupas a que não está habituado. E precisa 

transparecer confiança. Os agentes saem de seu ambiente natural e precisam se 

adaptar rapidamente ao novo ambiente. Devem estar atentos a todos os detalhes. O 

simples fato da troca de identidade já é uma fonte de stress, “nos relatos das suas 

experiências, os agentes afirmam estar quase sempre ansiosos e sob tensão face 

ao perigo, já que não podem hesitar ou deixar de responder quando são chamados 

pelo seu novo nome”.243 Ademais, é preciso administrar todas as mentiras já 

contadas, o que exige uma concentração permanente. 

 O esforço pessoal do agente é impressionante; muitas vezes abandona sua 

família e passa a conviver com outras pessoas, outras famílias. Em uma infiltração 

longa, acaba criando laços com estas pessoas, sendo que muitas delas não são 

investigadas. E o tempo todo, o agente sabe que está colhendo prova para 

processar o pai da criança, o marido da mulher que o acolhe, que o alimenta.  

 Tudo na infiltração é fonte de ansiedade e angústia. Há o risco de ser 

reconhecido na rua por pessoas de suas relações sociais antigas,244 há ainda o risco 

de um confronto com a polícia e uma eventual troca de tiros,245 de qualquer deslize 

no seu comportamento que revele a sua condição de policial. 

 E encerrada a operação, ainda que seja exitosa, o policial, depois da 

experiência na realidade criminosa, deverá se adaptar novamente à convivência 

familiar. E sempre viverá atormentado pelo medo de encontrar as pessoas com 

quem conviveu durante a operação infiltrada.  

                                            
243 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 86.  
244 Id. Ibid., p. 87. 
245 MARX, Gary T. Relata a pesquisa realizada por M. Girodo que estudou o comportamento de 271 
agentes policiais que realizaram a infiltração e relataram que o abuso de álcool, drogas e infrações 
disciplinares relacionados à maior duração da infiltração. Recent Developments In Undercover 
Policing 1In T. Blomberg and S. Cohen, Punishment and Social Control: Essays in Honor of Sheldon 
Messigner, 1995, Aldyne de Gruyler. Expansion of article in Crime, Law and Social Change, vol. 18, 
nos. 1-2, Sept. 1992.Disponível em <http://web.mit.edu/gtmarx/www/recent.html> acesso em 13 de 
abril de 2014. 
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4.2.2 Comportamento Desviante  

 

Quanto mais durar a infiltração, tanto mais problemas comportamentais irão 

ocorrer. O agente infiltrado enfrenta uma situação de superação profunda, sem o 

apoio familiar e social, e convivendo com pessoas que, muitas das vezes, dedicam 

suas vidas a praticar crimes. Somado a isso, o agente encontra facilidade para 

praticar crimes em benefício pessoal, seja o consumo de drogas, de álcool, seja o 

furto de objetos, entre tantos outros. Vanessa P. Dias Ferreira afirma que estes 

comportamentos desviantes e de corrupção tratam-se de um “desvio organizacional” 

que não devem ser compreendidos como um desvio individual, vez que são atos 

induzidos pela própria natureza do trabalho e pelo ambiente criminoso em que ele se 

desenvolve.246  

Este comportamento do agente é explicado pela ambiguidade da forma como 

atua. Neste sentido, é a opinião de Eugênio Pacelli de Oliveira que indaga: 

"(..) qual conduta é exigível do agente policial? A organização exige 
que ele atue para a prática de delitos, enquanto o Estado dele espera 
um comportamento heróico, de neutralidade em relação ao crime. 
Mas, apenas quando possível, veja-se bem! Quando ele, por dever 
de ofício (na organização, é claro), tiver que executar algum ato na 
cadeia das condutas configuradoras de crimes, estará previamente 
exculpado.  
‘O infiltrado, portanto, tem dois deveres originários opostos: o de 
atuar em favor dos delitos e o de colher elementos que demonstrem 
a prática de tais crimes. Mas, pode surgir outro dever, agora 
derivado: o de executar, em algum nível, o delito, quando então não 
haverá contraposição de deveres: tanto a organização criminosa 
quanto o Estado esperam dele semelhante comportamento!  
‘Há que ter cuidado na luta contra a violência, pois o terror pode estar 
dos dois lados".247 
 
 

Será difícil exigir correção do agente que vive esta duplicidade. Mais uma 

razão para um efetivo controle da operação. O contato do agente com a autoridade 

policial e sua equipe de apoio também é importante para que ele tenha contato com 

                                            
246 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005,p. 88. 
247 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013 – Organizações criminosas. Do 
site <http://eugeniopacelli.com.br/atualizacoes/lei-12-850-de-02-de-agosto-de-2013-organizacoes-
criminosas/> acesso em 20 de agosto de 2013.  
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a realidade e evitando que acabe convencido de que o personagem que criou é a 

sua verdadeira identidade. Ainda que o agente tenha tido uma preparação 

psicológica cuidadosa, é preciso estar atento a estes comportamentos que são 

naturais em uma imersão tão profunda em outra realidade. 

 

4.2.3 Alto custo da operação  

 

Por tudo o que já se expôs é intuitivo que a operação de infiltração é uma 

operação custosa, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista do 

esforço pessoal do agente, seja do ponto de vista da equipe de apoio ao agente. E 

este gasto, também deve ser considerado no deferimento da medida. Se do ponto 

de vista legal, a infiltração policial só pode ser deferida subsidiariamente, não se 

pode negar que o custo da medida é outro ponto a ser considerado.248 

Os recursos despendidos em uma operação encoberta podem pressionar o 

agente infiltrado, bem como toda sua equipe para justificar a despesa. Gary T. Marx 

exemplifica com um caso ocorrido em New Hampshire. Na maior compensação 

financeira por má conduta policial na história daquele estado norte-americano, um 

físico recebeu um milhão de dólares por meio de um acordo judicial. A polícia havia 

recebido uma dica de que ladrões procurados por trocar diamantes verdadeiros por 

falsos numa cadeia de lojas tentariam novamente o golpe. Uma armadilha foi 

armada pelos policiais para atrair os ladrões, com ajuda dos funcionários da loja, que 

entregaram as joias, a fim de produzir provas. Infelizmente, os ladrões fugiram. Sob 

enorme pressão, a polícia prendeu um homem inocente, apesar de quase nada o 

ligar ao crime. Em sua determinação em resolver o caso, a polícia ignorou 

                                            
248 José Paulo Baltazar Junior,considera que o “custo econômico do crime e o gasto público em sua 
repressão pode ser considerado na ponderação quanto à adoção de técnicas especiais de 
investigação. Quer dizer, a subsidiariedade na adoção de técnicas de investigação que atentem 
contra direitos fundamentais deve levar em conta os custos da adoção de técnicas alternativas e não 
invasivas de investigação, em especial em países como o Brasil, em que não há superabundância de 
recursos públicos, mas prementes necessidades de toda ordem a ser atendidas” (BALTAZAR 
JUNIOR, José Paulo Crime organizado e proibição de insuficiência. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2010, p. 182). 
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evidências que teriam inocentado o homem preso e as acusações contra ele só 

foram retiradas catorze meses mais tarde.249  

 

4.2.4 A prova produzida e a valoração das palavras do agente infiltrado 

 

A valoração da prova do agente infiltrado é uma das questões sensíveis da 

infiltração policial. Para que a prova colhida durante a operação seja válida é preciso 

que ela seja submetida ao contraditório, com a consequente possibilidade de o 

investigado ter acesso a ela e poder confrontá-la, inclusive inquirindo o agente 

policial.  

No caso da infiltração de agentes, o contraditório se dá de forma diferida, pois 

ocorre em momento posterior à decisão sobre a infiltração, assim como se dá na 

interceptação telefônica e na captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos 

ou acústicos, É intuitivo que uma medida de investigação que se protrai no tempo 

seja sigilosa até seu final, e apenas quando encerrada será dado conhecimento à 

defesa.  

Não há dúvida de que as palavras do agente serão fundamentais para 

corroborar a prova produzida. Os relatórios produzidos, as fotos, as filmagens, os 

documentos apreendidos, os áudios, enfim, todo o material coletado na infiltração 

deverá ser submetido ao contraditório, com direito de reperguntas ao agente pelo 

acusado. E o agente participará do processo na qualidade de testemunha arrolado 

pelas partes.250 

                                            
249 Notícia publicada no Jornal Boston Globe, de 8 de dezembro de 1991, trazida por MARX, Gary T. 
Recent Developments In Undercover Policing 1 In T. Blomberg and S. Cohen, Punishment and Social 
Control: Essays in Honor of Sheldon Messigner, 1995, Aldyne de Gruyler. Expansion of article in 
Crime, Law and Social Change, vol. 18, nos. 1-2, Sept. 1992. Disponível em 
<http://web.mit.edu/gtmarx/www/recent.html> acesso em 13 de abril de 2014. 
250 Rogério Sanches Cunha e, Ronaldo Batista Pinto também afirmam que o agente infiltrado poderá 
ser testemunha: “Tema interessante consiste em se indagar da possibilidade do agente infiltrado, 
mais adiante e no processo judicial, servir como testemunha. Não vemos qualquer impedimento e, 
antes, nos parece absolutamente salutar esse testemunho. Primeiro, porque o art. 202 do Código de 
Processo Penal não estabelece qualquer espécie de restrição, ao dispor que ‘toda pessoa poderá ser 
testemunha’”. E continuam: “’ao dispor, no artigo em estudo que toda pessoa pode servir como 
testemunha, procurou o código não estabelecer qualquer espécie de preconceito, deixando a critério 
do julgador, em uma análise global do conjunto probatório, a valoração de cada depoimento, atendo 
aos princípios da busca da verdade real e da livre apreciação da prova’” (CUNHA, Rogério Sanches. 
PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado: comentários à nova lei sobre o crime organizado lei n. 
12850/2013. Salvador: Editora Jus Podivm. 2013, p. 105) 
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Inicialmente é preciso ressalvar que a versão do infiltrado deve ser recebida 

com muita cautela pelo magistrado. Se, por um lado, não há como desprezar a priori 

o depoimento do policial que, como qualquer pessoa pode ser testemunha, 

conforme dispõe o artigo 202, do Código de Processo Penal, por outro “não há como 

creditar valor absoluto às suas palavras, as quais devem ser recebidas com cautela, 

pois inegavelmente sua participação nas diligências pode exercer influência sobre 

seu depoimento em juízo”.251 E “se não são suspeitos, têm eles todo o interesse em 

demonstrar a legitimidade do trabalho realizado” E continua: “Ao depor, o policial 

também está dando conta de seu trabalho, do acerto da investigação realizada, da 

legitimidade dos atos praticados”.252 

O policial infiltrado participou da produção da prova, sente-se responsável por 

ela. E há o risco de testemunhar apenas os fatos que incriminam o acusado, 

minimizando ou ocultando eventuais excessos, ilegalidade de sua conduta. Não se 

pode descartar que caso tenha havido provocação da conduta criminosa pelo agente 

infiltrado há a possibilidade de ele ocultar ou negar este fato, a fim de evitar a 

absolvição do acusado e a admissão de infração administrativa. Nesse sentido  

com maior razão o policial que tenha abusado de seus poderes 
quando da investigação, com a finalidade de constranger o acusado 
a admitir sua participação no crime e indicar os demais membros da 
organização criminosa; ainda o policial que utilizou de outros meios 
ilícitos para a obtenção da prova (interceptação telefônica 
clandestina, violação de domicílio sem mandado judicial, violabilidade 
de correspondência, etc.) também terá interesse em omitir tais 
condutas em juízo, em razão das consequências jurídicas que 
poderão lhe advir.253 

 

Neste cenário, o testemunho do policial infiltrado deverá respaldar-se em 

outras provas, além das por ele arrecadadas.  

Em razão da contundência da prova produzia pelo agente infiltrado é 

imperioso que a operação seja realizada respeitando irrestritamente os princípios 

fundamentais. As restrições intrínsecas à infiltração são significativas, motivo pelo 

                                            
251 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da lei n. 
12.850/13. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 104. 
252 ARANHA, Adalberto José Q. T de Camargo. Da prova no processo penal. 7ª edição – São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 179. 
253 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da lei n. 
12.850/13. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 104/105. 
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qual não poderá ser tolerado nenhum excesso ou desvio na execução da medida. 

Para tanto, a fim de que se produzam provas lícitas, será preciso que a operação de 

infiltração seja realizada mediante um controle judicial efetivo, devendo o agente 

infiltrado ter validada sua conduta durante todo o procedimento de infiltração. 254 

 

4.2.4.1 O agente infiltrado como testemunha 

 

Tão logo o investigado seja denunciado e a operação de infiltração já esteja 

encerrada, os autos da medida serão colocados à disposição da defesa.255 A lei 

garante a preservação da identidade do agente.  

Com efeito, há duas informações no artigo 12, § 2º da Lei 12.850/13: a defesa 

terá acesso a prova da operação de infiltração e o agente terá a sua identidade 

preservada. A dúvida reside em como adequar estes dois dados. Ao longo da 

instrução processual a prova produzida na fase inquisitorial será submetida ao 

contraditório. A defesa terá acesso aos autos a fim de formular sua defesa e integra 

a sua ampla defesa contrapor-se à prova produzida pela acusação. Desta feita, a 

defesa deverá ter a possibilidade de inquirir o agente acerca de infiltração e das 

informações contidas nos relatórios. Como será possível haver esta inquirição sem a 

revelação da identidade do agente? 

A revelação da identidade do policial infiltrado implica em risco para sua 

integridade física, bem como de sua família e de seus amigos. E com a revelação da 

sua identidade, ele não poderá participar em outras investigações como agente 

infiltrado. Assim, depois de todo o treinamento na formação de um policial, que 

adquiriu experiência, não será possível infiltrá-lo novamente. Como se sabe, o 

treinamento dos policiais implica custos altos e com a revelação da identidade é 

lícito supor que cada policial será infiltrado uma única vez.  

                                            
254 PEREIRA, Flávio Cardoso. Agente encubierto y proceso penal garantista: límites y desafios. 2012. 
551 f. Tese (Doutorado em Direito) - Universidad de Salamanca, Espanha, 2012, p. 427/428. 
255 É o que determina o artigo 12, § 2º da Lei 12.850/13: “Os autos contendo as informações da 
operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão 
disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente”.  
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Por outro lado, a defesa tem o direito de inquirir o policial a fim de refutar a 

prova produzida. Para tanto, precisa confrontar o agente, que foi quem colheu esta 

prova.  

A lei não esclareceu este ponto, que parece crucial para a validade da prova.  

Alguns autores entendem que nem depois de encerrada a medida, será 

revelada a identidade do agente sob o argumento de sua segurança, bem como de 

sua família e amigos.256 

Há países, como na Alemanha em que a identidade do agente infiltrado não 

será revelada, e ele não será confrontado pessoalmente. Ele responderá, por 

escrito, as perguntas formuladas previamente pela defesa e assim, virão aos autos 

as suas respostas e observações. Poderão, ainda, ser inquiridos os seus superiores 

que acompanharam a operação, tiveram acesso aos documentos, aos áudios, aos 

relatórios do agente, bem como preparam relatórios da operação.257 Afora o agente, 

os superiores do infiltrado conhecem a operação em detalhes.  

No entanto, não nos parece que o Direito brasileiro aceite esta solução.  

Na opinião de Guilherme de Souza Nucci não é possível que a identidade do 

agente permaneça oculta:  

                                            
256 Afirma Jiskia Sandri Trentin que: “Com a leitura apressada, está a parecer que a vedação de se 
informar à defesa – inclusive à defesa técnica – acerca dos dados pessoais do infiltrado arranharia 
princípios constitucionais, como os da ampla defesa e do contraditório. Mas essa suspeita de 
inconstitucionalidade é apenas aparente, haja vista que não há direitos fundamentais absolutos, e, 
diante de um caso concreto em que esteja plenamente justificável e recomendável a adoção da 
infiltração como técnica investigativa, seria razoável que o segredo quanto à identidade do agente 
policial que participou dessa tarefa especial prevalecesse, em detrimento de garantias pessoais do 
cidadão acusado, haja vista que valores superiores – como o desbaratamento de organização 
criminosa cujas ações criminosas possam ter feito várias vítimas – estariam demandado proteção. 
Ademais, caso a identidade do infiltrado não permanecesse oculta, não haveria interessados em 
participar desse tipo de diligência”. (TRENTIN, Jiskia SandriIn: FLORES, Andréa et al; Rejane Alves 
de Arruda organizadora. Organização criminosa: comentários à Lei n. 12.850, de 5 de agosto de 
2013. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 124). 
257 ROSS, Jacqueline E. comparando o instituto de infiltração de agentes nos Estados Unidos da 
América e na Alemanha afirma que “In Germany, however, there is no cathartic courtroom 
confrontation between undercover agents and defendants no valorization of infiltrator`s exploits before 
a rapt jury/ and no prospect that cross-examination will require agents to confront and explain dubious 
conduct on their part. German undercover agents do not testify. Their identity and ever their role in the 
investigation remain secret. Instead, their observations enter the court indirectly, through written 
reports, written answers to questions delivered to them in advance, or the testimony of their control 
officers.” (ROSS, Jacqueline E. The Place of Covert Surveillance in Democratic Societies: A 
Comparative Study of the United States and Germany. In The American Journal of Comparative Law, 
vol. 55, n. 3, ver’ao, 2007 p. 493-579. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/20454585> acesso 
em 29/4/2014, p. 506).. 
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Porém, surge um problema: ‘assegurando-se a preservação da 
identidade do agente’. Ora, como esse agente poderá depor como 
testemunha, no futuro, se fiar incógnito? Não se pode admitir uma 
‘testemunha sem rosto. Ela não pode ser contraditada, nem 
perguntada sobre muitos pontos relevantes, visto não se saber quem 
é. Além disso, todos os relatórios feitos por esse agente camuflado – 
e nunca revelado – não podem ser contestados, tornando-se provas 
irrefutáveis, o que se configura num absurdo para o campo da ampla 
defesa.  
A única solução viável para que todo o material produzido por esse 
agente se torne válido é a sua identificação à defesa do acusado, 
possibilitando o uso dos recursos cabíveis. É responsabilidade do 
Estado garantir a segurança de seus servidores policiais, não se 
podendo prejudicar o direito constitucional à ampla defesa por conta 
disso. 
O agente pode e deve ficar oculto do público em geral e do acesso 
da imprensa, mas jamais do réu e seu defensor.258 
 
 

Ocultar da imprensa a identidade do policial não parece suficiente. A fim de 

garantir a integridade física do agente, é o réu que tem interesse na identificação do 

policial. Um interesse lícito, a fim de exercer amplamente sua defesa, formulando 

perguntas e indagando acerca dos relatórios. E, um eventual, interesse criminoso, 

visando vingar-se da “suposta traição”. 259 

Pretendendo resolver este impasse, a lei autorizou que, revelada a identidade 

do agente, ele pode ter sua identidade alterada e usufruir as medidas de proteção à 

testemunha previstas na Lei 9.807, de 13 de julho de 1999.260 

A solução acima apresentada parece resolver a questão da ampla defesa, mas 

coloca em risco a vida, a integridade física do policial e de sua família.  

Alguns países admitem a ocultação da identidade do agente, de modo a 

proteger a sua vida e de sua família. Nestes países, admite-se que a testemunha 

                                            
258 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa – Comentários à Lei 12.850/2013. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 81/82. 
259 Comentam Eduardo Luiz Santos Cabette e Marcius Tadeu Maciel Nahur: “Note-se que não 
divulgar o agente na imprensa ou ao público em geral, mas divulgá-lo, como é imprescindível para a 
ampla defesa e o contraditório, ao defensor e aos corréus, é o mesmo que atirá-lo aos leões. A não 
divulgação à imprensa e ao público, não tem outro motivo senão aquele de preservá-lo exatamente 
com relação aos demais criminosos. A partir do momento que a revelação se dá aos criminosos, 
então a divulgação na imprensa , na internet, por megafone na via pública passa a não ter qualquer 
relevância.” (CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Criminalidade 
organizada & globalização desorganizada: curso completo de acordo com a lei 12.850/13. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 255).  
260 Esta lei “estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de 
proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas 
e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham 
voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. 
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preste depoimento sem mostrar o rosto, com sua voz distorcida e sem sua 

qualificação nos autos. Outra possiblidade é o depoimento em juízo ser prestado 

pelo superior hierárquico do agente, que terá tido acesso aos relatórios, anotações, 

interceptações telefônicas, fotografias e a toda a documentação colhida ao longo da 

investigação. No Brasil, estas hipóteses não se coadunam com as garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Entende Marcelo Batlouni 

Mendroni que o policial deverá depor ocultando sua verdadeira identidade, 

“utilizando-se, no que couber, os dispositivos da Legislação de Proteção a 

testemunhas – Lei n. 9.807/99” e isto se justifica por três razões: a) dificilmente um 

agente voluntariar-se-á para a tarefa de infiltração se, ao final, tiver sua identidade 

revelada, bem como sua condição de policial; b) a revelação de sua identidade 

dificultará que este agente atue como infiltrado em outra organização; c) colocará em 

grande risco sua vida, bem como de sua família.261 

Eduardo Luiz Santos Cabette e outro afirmam que  

sempre que um agente for usado e revelado, automaticamente 
estará inviabilizado para outras ações e então o Estado precisará ter 
uma espécie de máquina mágica de criação de excepcionais agentes 
infiltrados a serem continuamente substituídos, uma vez que são 
descartáveis (e o pior é que esse termo ‘descartáveis’ não parece ser 
somente aplicável no sentido administrativo, mas também no sentido 
humano, já que essa história de proteção pelo Estado após a missão 
é bastante teórica e ilusória).262 

Parece-nos que aqui há um problema de difícil solução. De um lado, o direito do 

investigado de ter acesso à identidade de uma testemunha-chave para eventual 

contradita e, de outro, o direito de proteção pessoal do agente. A solução 

intermediária é a mais adequada. A testemunha presta depoimento por meio de 

videoconferência, em local indeterminado, com sua verdadeira identidade, e na 

sequência, com fundamento na Lei de Proteção à testemunha, terá sua identidade 

alterada, bem como de sua família.  

 

 

                                            
261 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 3ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2009, p. 115.  
262 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Criminalidade organizada & 
globalização desorganizada: curso completo de acordo com a lei 12.850/13. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 2014, p. 255. 
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4.3 Críticas finais à infiltração de agente 

 

Como exposto neste capítulo a infiltração traz em si uma série de problemas 

ao agente, bem como à sua família. Não se nega a eficiência desta técnica 

investigativa, mas o risco da infiltração em si, e as suas consequências chegam a 

rivalizar com a sua eficácia. A sensação é de que, ainda que a infiltração seja 

exitosa, com a satisfatória produção de provas, a prisão dos investigados e a 

condenação dos acusados em um processo justo, dificilmente o policial infiltrado terá 

a sua vida de volta.  

 E quanto mais longa for a infiltração, maior será a gama de problemas, vez 

que “a eficácia e a corrupção caminham juntas”.263 O maior de todos é a descoberta 

de sua qualidade de policial. Nesta hipótese, a vida do policial e de seus familiares 

corre sério risco. 

Há também a possibilidade de o agente desertar, passando a integrar a 

organização criminosa, não mais como policial disfarçado, mas como membro 

efetivo, não só provocando o fracasso da operação, mas levando informações 

privilegiadas da corporação para a organização criminosa.  

São estas questões complexas que evidenciam que a infiltração só deve ser 

empregada como a medida extrema, das medidas extremas. Na realidade, esta 

técnica de investigação, apesar de eficiente cria mais problemas do que soluções. 

Diante de todos os problemas apresentados não seria a infiltração de agentes 

uma ilusão, uma promessa de eficiência para a qual o Estado brasileiro ainda não 

está preparado? Não seria a infiltração muito mais romântica e aventureira do que 

realmente eficaz? 264 

                                            
263 MARX, MARX, Gary T. Recent Developments In Undercover Policing 1 In T. Blomberg and S. 
Cohen, Punishment and Social Control: Essays in Honor of Sheldon Messigner, 1995, Aldyne de 
Gruyler. Expansion of article in Crime, Law and Social Change, vol. 18, nos. 1-2, Sept. 1992. 
Disponível em <http://web.mit.edu/gtmarx/www/recent.html> acesso em 13 de abril de 2014, nota 224 
264 Eduardo Luiz Santos Cabette e  Marcius Tadeu Maciel Nahur respondem positivamente a esta 
pergunta: “Essa atividade de infiltração é muito mais romântica e aventureira do que realmente eficaz 
na vida real. Pode ser muito espetacular em filmes e livros, mas no mundo da vida é de uma 
imbecilidade incrível em sua própria conformação”. (CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, 
Marcius Tadeu Maciel. Criminalidade organizada & globalização desorganizada: curso completo de 
acordo com a lei 12.850/13. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 255) 
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CAPÍTULO 5 

A CONSTITUCIONALIDADE DA INFILTRAÇÃO  
 

 

Será possível para enfrentar os desafios da modernidade e da pós-
modernidade, a preservação de uma ordem jurídica respeitosa das 
garantias dos Estados democráticos de direito? Ou se faz para tanto 
necessário um direito em que mister se fará o sacrifício das 
liberdades individuais? 265 

 

Diante de tudo sobre o que se discorreu até aqui, já é possível lançar mão de 

uma certeza: a infiltração de agentes é uma técnica de investigação e produção de 

prova muito eficiente. Se for realizada dentro do contexto da legalidade, observados 

todos os requisitos legais, a infiltração poderá colher provas que de outra forma não 

seria possível. A eficiência da medida é indiscutível. Contudo, não é apenas isto que 

importa, em matéria de provas. É preciso verificar se este método investigativo está 

em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e se passa por uma filtragem 

constitucional.  

Antes disso, no entanto, algumas palavras acerca da ideia de que os fins não 

justificam os meios.  

É preciso compreender que, atualmente, está superada a ideia de que a 

verdade é a finalidade última do processo penal e, para atingi-la, todos os meios são 

válidos. Foram os ideais do iluminismo que romperam com a lógica que acredita que 

a verdade é a finalidade da prova. Estes ideais vêm do reconhecimento de que o jus 

puniendi quando não controlado é fonte de arbítrio e abuso.  

Há um limite em matéria probatória e este limite diz com a cultura jurídica e a 

política de cada país. Deste modo, o reconhecimento do que deve ser permitido e do 

que deve ser vedado varia de Estado para Estado, cabendo a cada um construir seu 

próprio padrão ético. No entanto, não se desconhece que há um núcleo universal 

que deve ser respeitado. Nesse sentido, a maior ou menor tolerância quanto aos 

métodos probatórios irá depender das conjunturas políticas e democráticas de cada 

                                            
265 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2ª. edição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 
2003, p. 327. 
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país. Entretanto, há um núcleo rígido e indevassável na atividade probatória que não 

admite concessão.266 

Por este motivo, é preciso construir um padrão do que se pode restringir, de 

como restringir e intensidade dessa restrição.267 E a discussão acerca da 

legitimidade da infiltração de agentes permite o aprofundamento da construção 

deste padrão. Não se pode seguir perseguindo a verdade, como se ela fosse a 

finalidade do processo penal. Afinal, já se concluiu que ela não é meta absoluta a 

ser alcançada pelo processo.268 

 Há limites na atividade probatória e é bom que seja assim. As regras de 

proibição são regidas por razões que se sobrepõem ao interesse punitivo e 

reconhecem interesses superiores do Estado, como a preservação dos direitos 

fundamentais do indivíduo. 

Ao longo deste capítulo será analisado qual é o limite da infiltração de 

agentes e, para tanto, é preciso analisar qual é o limite da compressão dos direitos e 

garantias fundamentais que pode ser aceito pelo ordenamento jurídico em um 

Estado Democrático de Direito. 

Como já se afirmou, a Constituição Federal conferiu uma ordem de valores 

que tem como eixo axiológico a dignidade da pessoa humana. Assim, apesar da 

eficiência da técnica, é preciso analisá-la sob a ótica constitucional, notadamente 

sob a ótica da dignidade da pessoa humana.  

 A fim de investigar a constitucionalidade da infiltração de agentes é oportuno 

estudar, ainda que brevemente, o controle de constitucionalidade das normas.  

 

5.1. Controle de Constitucionalidade 

 Controlar a constitucionalidade de lei ou ato normativo significa impedir a 

subsistência, no ordenamento jurídico, de norma contrária à Constituição. Significa, 
                                            
266 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Coordenação Nestor Eduardo Araruna Santiago. Proibições 
probatórias no processo penal: análise do direito brasileiro, do direito estrangeiro e do direito 
internacional. 1ª edição. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2013, p. XIII 
267 Id. Ibid., p. XIII 
268 Id. Ibid., p. XIII 
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também, dar eficácia plena a todas as disposições constitucionais em face da 

previsão do controle de inconstitucionalidade por omissão.269 Mas significa, 

sobretudo, a garantia da supremacia dos direitos e garantias fundamentais, previstos 

na Constituição. O que se pretende verificar, neste capítulo, é se a infiltração de 

agentes resiste ao controle de constitucionalidade. Ou de outra forma, se está em 

consonância com os direitos e garantias fundamentais.  

A concepção de um controle constitucional da norma está intrinsecamente 

ligada às ideias de supremacia da constituição e de rigidez constitucional. É nas 

Constituições rígidas que se verifica a supremacia constitucional.  

A rigidez constitucional está relacionada com o grau de dificuldade de 

modificação das normas constitucionais. No entanto, não produz reflexos somente 

nas formas de emenda à constituição, mas também em sua superioridade 

hierárquica no ordenamento jurídico. É certo que, com fundamento na supremacia 

da Constituição, situada no topo do ordenamento jurídico – todos os demais atos 

normativos devem ser compatíveis com as normas constitucionais –, e não pode ser 

alterada por meio de leis, exigindo-se um processo diferenciado de emenda; da 

mesma forma, nenhum ato inferior pode subsistir validamente se for incompatível 

com as normas constitucionais. Consequentemente, mesmo não havendo previsão 

constitucional expressa, em um sistema rígido deve ser exercido o controle de 

conformidade da legislação infraconstitucional com a Constituição, tendo em vista a 

necessidade de compatibilidade vertical daquela em relação a esta.  

As normas são presumidamente constitucionais. Desse modo, todas as 

normas surgem com uma presunção de validade e legitimidade. Assim, além da 

compatibilidade e coerência com os demais atos, as normas só podem ser 

interpretadas e aplicadas quando em conformidade com a Constituição.270 

Esta conformidade se dá em dois níveis: o formal e o material. Formalmente a 

norma é compatível com a Constituição se sua elaboração obedeceu ao rito 

procedimental constitucionalmente estabelecido. Portanto, não há relação com o 

conteúdo da norma, mas com o processo legislativo. E será materialmente 

                                            
269 TEMER, Michel. Elementos do direito constitucional. 9ª edição, São Paulo: Malheiros Editores. 
1992, p.38. 
270 Id. Ibid., p.  38 
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constitucional, quando o conteúdo da lei não contrariar preceitos ou princípio da 

constituição, ou seja, se o conteúdo da norma for compatível com o texto 

constitucional.271 

Cada norma infringente de dispositivo constitucional afetará a Constituição 

como um todo, vez que os preceitos constitucionais não existem isoladamente, mas 

dentro de um sistema de normas. Com isso, a agressão a uma norma específica 

implica ruptura na integridade do sistema.  

A respeito do controle de constitucionalidade em matéria penal adverte Gilmar 

Ferreira Mendes:  

“O direito penal e o processo penal devem revestir-se de maiores garantias 
materiais e processuais, o controle de constitucionalidade em matéria 
penal deve ser realizado de forma ainda mais rigorosa do que aquele 
destinado a averiguar a legitimidade constitucional de outros tipos de 
intervenção legislativa em direitos fundamentais dotados de menor 
potencial ofensivo.”272 

 

E continua o autor afirmando que se a atividade legislativa que criminaliza 

condutas e fixa penas constitui uma intervenção de alta intensidade em direitos 

fundamentais, e o controle jurisdicional acerca de conformidade constitucional deve 

ser ainda mais rigoroso e exigente, por parte do órgão que exerce sua fiscalização. 

Assim, quanto mais intensa a intervenção legislativa penal em um direito 

fundamental, mais severo deve ser o controle de sua constitucionalidade. 273 

Pois bem.  

Diante do exposto até aqui, as restrições e compressões de direitos 

fundamentais a que está submetido o investigado resta patente. De fato, a infiltração 

de agentes leva a investigação à compressão máxima, sendo que o investigado tem 

seus direitos e garantias fundamentais à privacidade, à presunção de inocência, ao 

direito ao silêncio, ao direito de não produzir provas contra si mesmo e o direito à 

                                            
271 SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 51. 
272 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de 
direito constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 672/673. 
273Id. Ibid,  p.673. 
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defesa, entre outros, muitíssimo restritos, mas ainda dentro do contexto 

constitucional.  

A análise da constitucionalidade da infiltração de agentes não diz apenas com 

a restrição dos direitos do investigado e em última análise com a dignidade da 

pessoa humana, mas diz também com a sua moralidade administrativa. Neste 

sentido é preciso responder à pergunta: É moral a atividade do Estado que se vale 

do engodo e da prática de crimes para investigar crimes praticados por organizações 

criminosas? É o que será abordado no próximo tópico.  

 

5.2. A moralidade administrativa e a infiltração de agentes 

 

O Estado, em toda a sua atuação, obedece a limites e os primeiros limites são 

dados pela Constituição Federal. Com efeito, o artigo 37, caput prevê que a 

Administração Pública atue obedecendo aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em respeito ao princípio da 

moralidade administrativa, o Estado deve valer-se sempre de meios morais na 

prevenção à prática de crimes, independentemente de sua gravidade. A 

Administração Pública deve pautar-se pela ética, transparência, razoabilidade e, 

principalmente, honestidade. 

Não se pode perder de vista que o processo penal não serve apenas para 

apurar a culpa do indivíduo a qualquer custo, mas ao contrário, possui uma essência 

mínima de moralidade, justiça e dignidade em seu desenvolvimento. E este caminho 

começa a ser trilhado na investigação criminal. 

 A infiltração de agentes, por tudo o que já se falou, é uma exceção a este 

contexto de transparência, ética e moralidade, pois a medida tem por suporte a 

dissimulação, o engano e o ardil. O policial, ocultando esta característica, faz-se 

passar por quem não é. E a relação que o policial estabelece com o investigado é 

falsa, interesseira e traiçoeira.  
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A persecução penal tem que se desenvolver “dentro de uma escrupulosa 

regra moral”.274 Não se pode admitir que o Estado, a fim de promover a investigação 

policial de delitos graves autorize a prática de crimes de gravidade equivalente, ou 

ainda, mais graves do que os crimes investigados. 

De fato, o processo penal tutela os direitos fundamentais do indivíduo frente 

aos abusos do jus puniendi do Estado, sendo a investigação seu primeiro passo. O 

Estado não pode lançar mão de todos os meios e métodos disponíveis para 

perseguir suspeitos. Em um Estado Democrático de Direito, os fins não podem e não 

devem justificar os métodos da investigação. Assim,  

quem se arroga da moral para executar a perseguição não pode 
socorrer-se de meios desonestos, de meios em nada deontológicos, 
embora apregoados como eficazes, mas nem sempre eficientes, 
para ‘apanhar’ alguns infractores.275 

O processo penal e mais especificamente a investigação criminal, que é seu 

nascedouro, têm de promover os princípios e os direitos próprios de um Estado 

democrático, no qual impera a dignidade humana, a lei, a moral e a ética. Os direitos 

fundamentais são verdadeiros anteparos contra o exercício arbitrário de poder, 

exigindo que toda a persecução penal e, no caso, o inquérito policial, se executem 

dentro das regras democráticas. O processo deve transcorrer de forma transparente, 

sem qualquer subterfúgio de forma a iludir o cidadão a praticar crimes. 276 

De fato, não faz parte da vida em um regime democrático que exista uma 

estrutura processual que autorize os operadores da justiça, e notadamente agentes 

da polícia, que tem como objetivo investigar pessoas que descumprem a lei, a 

utilizar técnicas e métodos antidemocráticos, próprios de um estado autoritário e que 

não tem compromisso com os direitos fundamentais.  

A investigação criminal já transcorre em uma arena que por sua natureza 

conta com o desconhecido, com o sigilo e com o segredo. Não há um procedimento 

                                            
274 GRINOVER, Ada Pellegrini. Interceptações telefônicas e gravações clandestinas no processo 
penal. Provas ilícitas, interceptações e escutas. 1ª edição Brasília DF: Gazeta Jurídica, 2013, p. 414.  
 275 GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João; VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. O novo 
regime jurídico do agente infiltrado. Coimbra: Almedina, 2001, p. 30.  
276 Id. Ibid., p. 31. 
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certo, determinado, com todas as suas fases pré-estabelecidas277 O procedimento 

investigatório, vai se desenvolvendo na medida em que as provas vão sendo 

produzidas e vão apontando o caminho da investigação. Para o investigado é um 

campo de incertezas. O investigador não adianta seus próximos passos. Mas, como 

já se afirmou, tudo isto é da essência do inquérito policial  

O sigilo e o segredo são diferentes do ardil e da mentira. E a infiltração se vale 

da traição, da mentira e do engano o que não encontra guarida em um estado 

democrático. E a fim de sustentar esta farsa, autoriza-se a prática de crimes, os 

mesmos, ou mais graves, que se pretende investigar.  

Superada a vingança privada, o Estado avocou para si o poder de punir, 

sendo que o processo penal é o único caminho legítimo para a satisfação da 

pretensão acusatória e a imposição de pena. O Direito Penal, contrariamente ao 

Direito Civil, não autoriza que a solução do conflito se dê pela via extraprocessual.278 

Desta forma, para a investigação e o julgamento de um crime, e consequentemente 

a imposição de uma pena, é necessária a utilização da estrutura do Estado. A 

investigação será realizada pela policia judiciária, a acusação será formulada por um 

acusador, e o julgador será um terceiro imparcial, todos integrantes de órgãos da 

Administração Pública. E o princípio que norteia a atuação de toda a administração 

pública é o da moralidade.  

A persecução penal, em um Estado Democrático de Direito, deve se 

desenvolver em um contexto democrático, no qual impera o rigor aos princípios 

fundamentais, notadamente, o da moralidade administrativa. Neste sentido “Em um 

estado de direito, a repressão do crime não pode se realizar pela prática de ilícitos, 

que são, frequentemente, ilícitos penais”.279A polícia, como agente de Estado, 

exercendo o monopólio da investigação criminal, tem o dever de orientar sua 

conduta de forma moral.  

                                            
277 FERNANDES, Antonio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo 
penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 43. 
278 Neste sentido Rogério Lauria Tucci “a punição no caso concreto, deve resultar de um 
pronunciamento judicial, concretizado em processo timbrado pelo due process of law. (TUCCI, 
Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 4ed. rev. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 33, grifos no original). 
279 GRINOVER, Ada Pellegrini. Provas ilícitas, interceptações e escutas. 1ª ed. Brasília, DF: Gazeta 
Jurídica, 2013 
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A ordem pública é muito mais afetada com a violação de princípios 

constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana e o da moralidade 

administrativa na perseguição intransigente de crimes, do que pela não repressão 

destes crimes, ainda que graves, “pois, são sempre muitos, porventura a maioria os 

que nãos são punidos, por não descobertos, sejam quais forem os métodos de 

investigação utilizados”.280 

Mais uma vez, a verdade não é um “valor supremo”, diferente da dignidade de 

pessoa humana que é o princípio reitor do Estado brasileiro. A busca da verdade no 

processo penal tem sido responsável por inúmeras deformações do processo, com 

afirmações e decisões equivocadas, que desconsideram o longo percurso do due 

process of law.281 Não é porque a criminalidade organizou-se, sofisticou-se e se 

mostra cada vez mais grandiosa que toda a luta pelos valores iluministas será 

abandonada.  

As críticas à imoralidade da infiltração de agentes são sonoras e relevantes:  

A Lei 12.850/13 tem a pretensão de suprir tais lacunas. 
De nossa parte, porém, evoluímos para rejeitar a validade das 
normas ali contidas, por entendê-las excessivas e, por isso, 
inconstitucionais no horizonte normativo que deve obediência ao 
paradigma do Estado de Direito, e, ainda mais especificamente, 
como há de ser um controle de constitucionalidade que se preze – 
ofensa direta! – ao princípio da moralidade administrativa consagrado 
no artigo 37, da Constituição da República, mesmo quando em 
tensão ou em conflito com o dever de eficiência que, do mesmo 
modo, deve orientar as ações do poder público. 
A questão é muitíssimo complexa, reconhecemos, sobretudo por que 
aqui estamos a apontar uma dimensão mais ampla do aludido 
princípio (da moralidade), estendendo-o ao dever de comportamento 
segundo o direito, em sentido estrito, rejeitando, assim, qualquer 
forma de contribuição estatal na prática de delitos, ainda que na 
tentativa de legitimação segundo a nobreza dos fins. 
Eis, então, o nó (que não é górdio) de tensão hermenêutica a ser 
desatado. 
A justificativa para ações tão perturbadoras – espera-se que ninguém 
negue a inquietação de termos agentes de polícia infiltrados no meio 
de organizações criminosas – seria a eficiência no combate à 
criminalidade organizada. E, mais que a eficiência, valor, por si só já 
considerável, a medida se mostraria, por vezes, indispensável. E a 
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indispensabilidade, sim, levantaria argumentos de grande peso na 
solução da questão da validade ou não da infiltração. 282 

Antonio Magalhães Gomes Filho, além de questionar a legitimidade ética e 

jurídica da infiltração, aponta para outros problemas já abordados neste trabalho, 

entre eles a possibilidade de o agente passar a integrar de forma criminosa a 

organização.  

Trata-se, como se sabe, de procedimento cuja legitimidade ética e 
jurídica é cada vez mais contestada em sociedades mais avançadas, 
como a alemã e a norte - americana, pois é incompatível com a 
reputação e a dignidade da Justiça Penal que seus agentes se 
prestem a envolver-se com as mesmas práticas delituosas que se 
propõem a combater; e mesmo as eventuais provas resultantes 
dessas operações terão sido conseguidas através de instigação, 
simulação ou outros meio enganosos, e portanto de duvidosa 
validade. 
De outro lado, não constitui heresia supor que, entre nós, sobretudo 
pela notória má remuneração atribuída aos agentes policiais, tais 
expedientes encerrariam um sério risco de atraírem para a 
criminalidade pessoas que, por sua ligação com as estruturas oficias, 
teriam excepcionais condições para se integrarem, às mesmas 
associações criminosas, incrementando suas atividades ilegais.283 

No mesmo sentido é a posição de Rodolfo Tigre Maia:  

A matéria é explosivamente polêmica na medida em que se trata na 
verdade do delicado dilema ético no qual implicitamente estaria 
admitindo-se que o Estado, através de seus agentes policiais, 
praticasse ilícitos – inclusive os mais graves – como instrumento de 
investigação e inteligência no combate ao crime organizado, 
remetendo à clássica discussão acerca de se os fins justificam os 
meios. A adoção deste sistema em outros países tem sido 
extremamente criticada pelos incontáveis abusos ocorrentes e, o que 
também é frequente, pela deserção de agentes infiltrados que ao 
bandearem-se para as organizações criminosas levam não só 
informações valiosas sobre as agências que as combatem, mas 
contribuem fortemente para o descrédito destas.284 
 

Juarez Cirino dos Santos compartilha das opiniões acima esposadas: 

A figura do agente infiltrado em quadrilhas ou organizações e/ou 
associações criminosas, como procedimento de investigação e de 

                                            
282 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013 – Organizações criminosas. Do 
site <http://eugeniopacelli.com.br/atualizacoes/lei-12-850-de-02-de-agosto-de-2013-organizacoes-
criminosas/> acesso em 20 de agosto de 2013. 
283. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Também em matéria processual provoca inquietação a Lei 
Anti-Crime Organizado. Boletim IBCCRIM. São Paulo, n.13, p. 01, fev 1994.  
284 MAIA, Rodolfo Tigre. O Estado desorganizado contra o crime organizado: anotações à Lei nº 
9.034/95 (Organizações criminosas). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. p. 75. 
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formação de provas, com a inevitável participação do representante 
do poder em ações criminosas comuns infringe o princípio ético que 
proíbe o uso de meios imorais pelo Estado para reduzir a 
impunidade.285 
 

Por tudo o que se expôs não se pode tolerar, em um estado democrático, que 

a polícia, autorizada pela lei, valha-se da prática de crimes graves para investigar 

outros crimes graves.  

Em que pese a infiltração de agentes ter uma natureza ardilosa, baseada no 

engano e na fraude, é certo que o grau da imoralidade da medida varia de acordo 

com a atuação do agente infiltrado. Não se pode comparar: a) a atuação de um 

policial que, uma vez integrando a organização criminosa que pretende investigar, 

se limita a observar a conduta dos demais integrantes, de uma forma passiva, com 

pouco envolvimento do agente; com b) a atuação de outro agente que passa a 

conviver com seus comparsas, envolvendo-se efetivamente nas atividades da 

organização, cometendo seus crimes-fins e agindo com violência. Embora os dois 

contextos sejam de infiltração de agentes, são situações muitíssimo diferentes.  

A primeira situação, em que o policial, valendo-se do engano para integrar a 

organização criminosa, atua de forma passiva, limitando-se a observar a prática 

delituosa dos integrantes da organização, a recolher provas das condutas 

criminosas, não cometendo nenhum crime, nos parece admissível.  

É sempre importante frisar que o emprego da infiltração de agentes diz com a 

investigação de crimes de extrema gravidade, perpetrados por organizações 

criminosas e de difícil elucidação. É aceita apenas em situações excepcionais, 

depois de fracassados todos os outros métodos investigativos.  

Embora este policial atue de forma a enganar o investigado, omitindo sua 

condição de policial, o grau de deslealdade com que atua está em um patamar 

aceitável. Não se afirma que a conduta seja absolutamente moral, digna de elogios. 

Não. Mas é preciso considerar que o emprego da dissimulação é necessário, vez 

que era o único meio possível para a produção de prova de crimes praticados por 

organização criminosa. 

                                            
285 SANTOS, Juarez Cirino dos. Crime organizado. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 42, ano 11,Esp, p.214-224, jan./mar. 2003. 
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O que se está a afirmar é que: um policial que, omitindo esta condição, 

integre uma organização criminosa a fim de investigar a prática de crimes graves, 

cometidos por seus membros, pretendendo obter prova que de outra forma não seria 

possível e atua passivamente, sem praticar nenhum crime, está em consonância 

com o Estado Democrático de Direito.  

Desta forma, por tudo o que se expôs, verifica-se que a infiltração de agentes, 

passa pelo crivo da proporcionalidade, vez que é adequada, necessária e, 

analisando a proporcionalidade em sentido estrito, as vantagens com o seu emprego 

superam as desvantagens. Isto é, os meios empregados atingirão os fins 

pretendidos da forma menos danosa possível. Ou melhor, atingirão os fins 

pretendidos da única forma possível. Assim, a infiltração de agentes é medida 

proporcional, que se justifica exclusivamente para investigar crimes extremamente 

graves, praticados por organizações criminosas e de difícil elucidação. 

Dentro destes limites, a infiltração é meio de investigação e de prova, que a 

despeito de se basear na fraude e no engodo, em tese, é medida constitucional.  

Diante de tudo o que se expôs, a infiltração de agentes será admitida em 

situações especialíssimas e apenas quando todos os outros meios de prova se 

mostrarem insuficientes e a criminalidade coloque gravemente em risco valores 

fundamentais que o Estado deve tutelar.  

A análise da constitucionalidade não examinou se a decisão do legislador foi 

a solução mais adequada, mais sensata ou mais justa. Analisou-se se o dispositivo 

está materialmente em sintonia com as determinações da Constituição e com 

princípios constitucionais.286 E a conclusão é que a infiltração de agentes, apesar de 

muitíssimo limitadora de direitos fundamentais é uma medida constitucional, a priori. 

                                            
286 O princípio da proporcionalidade é importante critério de política criminal, norteando as escolhas 
do legislador. E não cabe ao intérprete fazer um juízo de oportunidade da escolha legislativa. Neste 
sentido é a opinião de Mariângela Gama de Magalhães Gomes: “Desse modo, a generalidade dos 
princípios constitucionais e as diversas possibilidades de serem combinados nas concretas hipóteses 
legislativas atribuem ao órgão de controle constitucional amplos espaços de valoração e ampla 
discricionariedade também nas escolhas e na graduação dos valores envolvidos. Como 
consequência, o problema mais grave que surge no juízo de proporcionalidade é o consistente em 
evitar que o órgão jurisdicional, de juiz da legitimidade da lei, transforme-se em juiz da oportunidade 
da escolha legislativa, tomando o lugar do legislador na avaliação das razões políticas que 
determinaram a adoção de certa disciplina legislativa – embora seja verdade que em muitos casos a 
linha limítrofe entre legitimidade e mérito apresente-se demasiadamente estreita, ou quase 
imperceptível -, com o consequente risco de que o juízo de constitucionalidade possa invadir escolhas 
que são reservadas ao legislador.” (GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da 
proporcionalidade no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 213/214). 
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No entanto, ela precisa de limites relativos à responsabilidade penal do agente. O 

que veremos a seguir.  

 

5.3. A não punibilidade do agente infiltrado  

 

 Admitir que policiais possam se infiltrar em organizações criminosas que tem 

por finalidade a prática de crimes, significa admitir que eventualmente venham a 

praticar crimes. E o ordenamento jurídico precisa ser capaz de suportar estes 

crimes, sem romper com a lógica do sistema. Esta é complexidade do tema. 

Qualquer solução encontrada é alvo de críticas, pois não parece razoável introduzir 

em uma organização um policial autorizado a praticar crimes. Encontrar uma solução 

jurídica para esta questão, como tudo na infiltração, não é fácil. 

 

5.3.1. A participação em organização criminosa  

 

A regulamentação do instituto de infiltração de agentes policiais é uma 

novidade no sistema jurídico brasileiro. A Lei 12.850/13 foi a primeira lei que dispôs 

satisfatoriamente sobre o assunto. Em que pese a revogada Lei 9.034/95 ter 

introduzido o tema, entre os meios de investigação previstos para apurar os crimes 

praticados por organização criminosa, é certo que não o fez minimamente, razão 

pela qual sua utilização era muito arriscada. Era duplamente arriscada. Seja do 

ponto de vista processual, pois não havia a certeza de que a prova produzida seria 

considerada lícita e consequentemente aceita no processo; seja para o agente que 

iria colocar sua vida em risco sem a certeza dos limites da sua atuação, podendo ao 

final acabar condenado pela prática de algum crime.  

Esta questão está superada. A atual lei tratou do tema. Os requisitos 

necessários para o emprego da técnica de obtenção de prova, por meio da 

infiltração de agentes no seio de organizações criminosas foram estabelecidos. Com 

efeito, há a previsão de quem pode se infiltrar; do prazo para o desenvolvimento da 

diligência, os direitos e deveres do agente, quem pode requerê-la e quem deve 
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autorizá-la. E a lei também delineia os limites de infiltração que o policial deve 

observar. E aqui está o busílis.  

Com efeito, a questão do limite é uma das questões mais angustiante da 

introdução de novas técnicas de investigação no processo penal. E o limite à 

atuação do agente infiltrado é especialmente angustiante, pois diz com os direitos 

fundamentais do investigado, como também de terceiros que não estão sendo 

investigados.  

A dogmática, no tocante à infiltração é posta em xeque. A infiltração de 

agentes é o último limite de aceitação de técnicas invasivas e ocultas de 

investigação.  

Há uma gradação de restrição dos direitos fundamentais do indivíduo nos 

meios de investigação previstos pelo legislador. Entre os meios de investigação 

ordinários eles estão nesta ordem: os exames e as perícias, depois as revistas e a 

busca e apreensão, variando o grau de restrição entre quase nenhum ou muito 

pequeno nos exames e perícias e vai aumentando como no caso da busca e 

apreensão.  

E há uma nova escala de constrição de direitos e liberdades constitucionais 

introduzida pela Lei 12.850/13. E aqui as restrições chegam ao limite máximo de 

compressão que pode suportar o Estado Democrático do Direito. E entre os métodos 

invasivos como a ação controlada; acesso a registros de ligações telefônicas e 

telemáticas, e a dados cadastrais; afastamento dos sigilos financeiro, bancário e 

fiscal; colaboração premiada; interceptação de comunicações telefônicas e 

telemáticas; captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, 

certamente a infiltração de agente é sem sombra de dúvida, o mais restritivo. Mais 

restritivo que a infiltração, só a tortura, que é um meio de obtenção de prova 

expressamente vedado no Brasil.287 Assim, em um ranking de métodos invasivos, a 

infiltração de agentes se coloca entre a captação ambiental de sinais 

eletromagnéticos288, ópticos e acústicos e a tortura.289 E cabe repetir que a tortura no 

Brasil é vedada constitucionalmente e é crime.290 

                                            
287 Sobre o tema confira a obra de GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes, Tortura e Prova no 
Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2008. (Coleção Temas Jurídicos). 
288 Com razão Manuel da Costa Andrade afirma: “as gravações de conversas entre presentes são 
mais gravosas e mais invasivas do que escutas telefónicas. Já porque frustram uma expectativa mais 
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Neste sentido, é preciso balizar com precisão, se é que isto é possível, os 

limites da atuação do agente infiltrado, pois ele poderá vir a cometer crimes. 

Possivelmente irá concorrer para a prática dos crimes perpetrados pela organização. 

E possivelmente praticará crimes a fim de atingir o “crime-fim” da organização 

criminosa. 

O artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13 prevê a prática de crime participação em 

organização criminosa291 que consiste nas condutas alternativas de “promover, 

constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 

criminosa”, cuja pena prevista é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem 

prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Trata-se 

de crime formal que não exige a ocorrência de resultado naturalístico para a sua 

consumação e de crime autônomo, logo a punição da organização independe da 

prática de qualquer crime pela associação.  

No tocante a participar da organização criminosa, integrando-a, obviamente, 

não há crime, vez que o agente está acobertado pela excludente de ilicitude, dado 

que age no estrito cumprimento do dever legal.292  

                                                                                                                                        
consistente de confidencialidade e segredo; já porque não oferecem as mesmas possibilidades e os 
mesmos estímulos de auto-tutela. Quem confia as suas mensagens aos serviços de 
telecomunicações sabe que perde o domínio e o controlo das coisas, partindo com expectativas de 
reserva mais baixas do que quem fala cara-a-cara, num ambiente que fundamentadamente se 
presume asséptico e imune a intromissões.” (ANDRADE, Manuel da Costa “Métodos ocultos de 
investigação, plädoyer para uma teoria geral”, Que futuro para o Direito Processual Penal? Simpósio 
em homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal 
português (coord. por Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 108/109). 
289 Em decorrência dos ataques às torres gêmeas em setembro de 2001, em Nova Iorque, os Estados 
Unidos da América promulgaram o Ato Patriota que autorizou entre outros meios de investigação o 
emprego de “técnicas coercitivas” ou “técnicas duras de investigação”. VERVAELE, John A.E. A 
legislação antiterrorista nos Estados unidos: um direito penal do inimigo? Revista Eletrônica de 
Direitos Humanos e Política Criminal – REDHPC Nº 1, nov.de2007, Porto Alegre 
seer.ufrgs.br/index.php/redppc/issue/download/2245/37  acesso em 25/1/2014, p. 31. 
290 Após a Segunda Guerra Mundial, em decorrência das atrocidades cometidas, nasce um 
movimento de repúdio à tortura, com aprovação de várias convenções e tratados internacionais, 
alguns ratificados pelo Brasil. A Constituição Federal no capítulo dos direitos e garantias individuais 
consagrou que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano degradante, artigo 5º, 
inciso III. O crime de tortura é equiparado aos hediondos e são inafiançáveis e insuscetíveis de graça 
ou anistia (art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal) e encontra-se previsto na Lei 9455, de 7 de 
abril de 1997.  
291 Como são vários verbos que compõem o tipo penal previsto no artigo 2º, da Lei 12.850/13, a 
saber: promover, constituir, financiar ou integrar a organização, assim como Eduardo Araújo da SIlva, 
optamos pelo nomen iuris “participação em organização criminosa”. (SILVA, Eduardo Araújo da 
Organizações criminosas: aspectos penais e processuais  da lei n. 12.850/13. São Paulo: Editora 
Atlas, 2014., p. 27/28) 
292 CARLOS, André e FRIEDE, Reis entendem que se trata de fato atípico e afirmam: “Por conta 
disso, preferimos a primeira solução, porque, a nosso ver, a ação específica de se infiltrar na 
organização, com o objetivo de desmantelá-la, não se reveste de tipicidade, não sendo correto 
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Ademais, não faz sentido o Estado autorizar a infiltração de um policial em 

uma organização criminosa, a fim de investigar os crimes praticados em seu 

benefício e punir este agente pela conduta que está prevista na lei e autorizada por 

uma magistrado. O mesmo se diga dos crimes de falso relacionados com a 

falsificação e uso de documentos falsos que a lei autoriza o uso.293 

 

5.4. As teses da não punibilidade do agente infiltrado 

 

A questão relativa à prática de crimes que o policial que se faz passar por 

integrante da organização comete em seu benefício é a questão mais sensível do 

tema.  

O artigo 13 da Lei 12.850/13 determina que:  

 
Artigo 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida 
proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá 
pelos excessos praticados. 
Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de 
crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando 
inexigível conduta diversa. 

 

O caput do artigo 13 da Lei 12.850/13 dispõe que a atuação do agente 

infiltrado deve se pautar pela proporcionalidade com a finalidade da investigação. É 

desproporcional a conduta do policial que mata um indivíduo na busca de provas 

para apuração de crimes contra a flora e a fauna.294 O agente responderá pelos 

excessos de sua conduta. Será a proporcionalidade a régua a ser utilizada para 

avaliar a conduta do agente encoberto.  

                                                                                                                                        
invocar, neste diapasão analítico, nem o estrito cumprimento do dever legal, nem a causa excludente 
de culpabilidade insculpida no art. 13, parágrafo único, da Lei nº 12.850/13” (CARLOS, André e 
FRIEDE, Reis Aspectos jurídico-operacionais do agente infiltrado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
2014, p.80).  
293 Desta feita, não será possível imputar ao agente infiltrado os crimes de falsificação de documento 
público (artigo 297); falsificação de documento particular (artigo 298); falsidade ideológica (artigo 
299); falsa identidade (artigo 307); inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo 313-
A) todos do Código Penal, desde que observada a proporcionalidade no emprego dos documentos.  
294 Este exemplo é de SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e 
processuais  da lei n. 12.850/13. São Paulo: Editora Atlas, 2014. p. 98. 
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O parágrafo único do artigo 13, traz uma causa de exclusão de culpabilidade: 

inexigibilidade de conduta diversa. A questão acerca da natureza jurídica do 

parágrafo único do artigo 13 não é pacífica.  

Guilherme de Souza Nucci concorda com o legislador e afirma:  

Trata-se de excludente de culpabilidade, demonstrando não haver 
censura ou reprovação social ao autor do injusto penal (fato típico e 
antijurídico), porque se compreende estar ele envolvido por 
circunstâncias especiais e raras, evidenciando não lhe ter sido 
possível adotar conduta diversa.295 

 

Esta também é a opinião de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto 

que entendem ter agido com acerto o legislador ao optar pela causa excludente de 

culpabilidade. De modo que, caso o agente pratique um crime no âmbito da 

infiltração e atuando de forma proporcional e não sendo dele exigível conduta 

diversa, exclui-se apenas a culpabilidade do injusto, restando o fato típico e ilícito, 

possibilitando a punição dos outros integrantes, caso tenham concorrido para o 

crime. 296 

Entre aqueles que defendem a inimputabilidade do policial em razão de uma 

causa justificadora está Isabel Oneto que não admite que o agente encoberto aja ao 

abrigo de uma causa de exclusão de culpa, pois ela consagraria uma “contradição 

insanável” na medida em que  

o Estado surgiria, aos olhos da comunidade - sempre dotado do seu 
ius puniendi e vinculado ao cumprimento do seu dever de administrar 
a justiça - com instrumentos eles próprios criadores de ilícitos penais. 
(...) A ser jurídico-penalmente válida a acção encoberta, então ela 
há-de escudar-se em algum tipo justificador que valore positivamente 
uma conduta típica consumada pelo agente infiltrado.297 

 

Jiskia Sandri Trentin também defende que o policial que aceita infiltrar-se age 

no estrito cumprimento do dever legal, de forma que não apenas a culpabilidade 

pode ser excluída, mas também a antijuridicidade, e conclui que o ato seria 

considerado legal uma vez que no termos do artigo 23, inciso III, segunda parte, do 
                                            
295 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa – Comentários à Lei 12.850/2013. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.82 
296 CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado: comentários à nova lei 
sobre o crime organizado lei n. 12850/2013. Salvador: Editora Jus Podivm. 2013, p. 115. 
297 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 162. 
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Código Penal o crime estaria afastado em razão de “causa de justificação, bem 

como isentaria o Estado de qualquer responsabilidade porque o ato seria 

considerado legal”.298 

Eduardo Luiz Santos Cabette e Marcius Tadeu Maciel Nahur entendem que 

se trata de atipicidade conglobante.299 Criticam a adoção da excludente da 

culpabilidade pois, assentem que o Estado está afirmando que o agente pratica fato 

típico e antijurídico (injusto penal) somente não culpável. E continuam  

“Então, num Estado Democrático de Direito seria admissível que um 
agente estatal, e por meio dele o próprio Estado, se convolasse num 
Leviatã do crime, mimetizando os criminosos, atuando exatamente 
como eles e sendo isso descaradamente declarado e admitido pela 
letra da lei e pela interpretação dada por seus cultores. A admissão 
das ações do agente infiltrado na forma de atipicidade conglobante 
não é livre de críticas sob o ponto de vista moral da atuação estatal, 
mas, ao menos juridicamente, é uma explicação mais plausível ou, 
talvez, um véu sutil para ocultar sua inviabilidade afora a poiética”.300 

 

Vicente Greco Filho arremata a questão afirmando que não é o caso de se 

perquirir se se trata de falta de tipicidade, de exclusão de ilicitude ou de 

reprovabilidade. E conclui, “Para quem adota uma teoria mais abrangente dos 

elementos do crime, falta a tipicidade substancial ainda que se tenha adotado como 

critério a inexigibilidade de conduta diversa como critério de exclusão”.301 

Independentemente da corrente que se adote, seja causa de excludente de 

culpabilidade, de atipicidade conglobante, causa de justificação, a falta de tipicidade 

substancial, ou qualquer outra, o certo é que o agente está autorizado a cometer 

crimes, caso se mostre necessário. E responderá pelos excessos.  

                                            
298 TRENTIN, Jiskia SandriIn: FLORES, Andréa et al; Rejane Alves de Arruda organizadora. 
Organização criminosa: comentários à Lei n. 12.850, de 5 de agosto de 2013. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2013, P. 127. 
299 De acordo com a teoria da tipicidade conglobante o fato típico pressupõe que a conduta esteja 
vedada pelo ordenamento jurídico como um todo, de forma global. Deste modo, se outra norma 
permitir o comportamento, o fato será considerado atípico. O direito deve ser considerado como um 
sistema, não sendo razoável que uma norma permita determinada conduta, por considerá-la lícita, e 
outra a proíba, na mesma circunstância. O juízo da tipicidade deve ser considerado na globalidade do 
sistema jurídico. (ZAFFARONI, Eugenio Raul; ALAGIA, Alejandro e SLOKAR, Alejandro. Derecho 
penal: parte general. Buenos Aires: Ediar, 2001, p. 461 e ss.). 
300 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Criminalidade organizada & 
globalização desorganizada: curso completo de acordo com a lei 12.850/13. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 2014, p. 260/261 
301 GRECO FILHO, Vicente. Comentários à lei de organização criminosa: Lei n. 12850/13. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 62. 
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Embora a discussão acadêmica sobre o assunto seja interessante, a questão 

de fundo é o limite desta atuação. 

É a prática de crimes graves e violentos pelo policial que desequilibra a 

investigação criminal conduzindo a infiltração à inconstitucionalidade, vez que fere a 

moralidade administrativa e mais ainda a dignidade da pessoa humana. 

Como o artigo 13 da Lei 12.850/13 determinou será a proporcionalidade da 

conduta do agente em relação à finalidade da investigação que dará a medida da 

atuação. No entanto, isto não nos parece acertado. É preciso que haja um limite 

legal para a atuação do agente.  

 

5.5 Os limites da atuação do agente  

 

A infiltração de agentes, por ser medida muitíssimo restritiva de direitos, 

deverá ter seus limites claros, precisos, de modo que ao seu final não seja acoimada 

de ilegítima. Todo o cuidado precisa ser empreendido para que a prova produzida ao 

longo da medida seja válida e justifique a infiltração. Nada mais frustrante e oneroso 

do que a invalidação da prova, depois de todo o esforço empregado.  

A validade da infiltração está intimamente ligada ao seu limite. Isto porque, 

ainda que os requisitos legais para a concessão da medida sejam observados 

rigorosamente, caso o agente atue com excesso, a prova produzida poderá ser 

invalidada. Por estas razões, o limite precisa ser claro, preciso e determinado em lei. 

A mesma lei que autoriza a infiltração deve estabelecê-lo.  

Afinal, não se pode exigir de quem está, de alguma forma envolvido na 

operação, autorizando diligências e recebendo informes acerca do seu 

desenvolvimento tenha discernimento para avaliar a situação com o distanciamento 

necessário. Em que pese o magistrado seja imparcial e desinteressado no desfecho 

da diligência, é natural que, na medida em que venha sendo informado sobre o 

andamento da operação, vá se envolvendo e desejando um desfecho virtuoso.  

Neste sentido, os limites devem ser pré-fixados inclusive para que o policial, 

ao ser convidado a participar da operação, saiba, previamente, quais condutas serão 

autorizadas e assim, avalie sua disponibilidade para participar da operação.  



139 
 

 

A falta de um limite preciso faz com que o único parâmetro da atuação do 

agente seja a inexigibilidade de conduta diversa, desde que proporcional à finalidade 

da investigação.  

Ocorre que este limite é insuficiente, vez que aceitá-lo implica, por exemplo, 

aceitar o emprego de violência para a investigação de crimes violentos. E como 

adverte Winfried Hassemer  

No existe ningún tipo de ‘igualdad de armas’ entre la criminalidad y el 
Estado que la combate en el sentido de una permisión a los órganos 
estatales para utilizar todos los medios que se encuentran al alcance 
de los criminales. El Estado necesita, también de cara a la población, 
una prevalencia moral sobre el delito, que no sólo sea fundamentada 
normativamente sino que también actúe de manera práctico-
simbólica. El Estado no debe utilizar métodos criminales ya que 
perdería esta prevalencia y con ello, y a largo plazo, pondría en 
peligro la credibilidad y la confianza de la población en el orden 
jurídico estatal. De esto se sigue, por ejemplo, la prohibición de 
realizar ‘pruebas de virginidad’ por parte de los ‘agentes encubiertos’, 
para que a través de ellas grupos de sospechosos alcancen el nivel 
de no sospechosos.302 

 

Admitir que o agente infiltrado cometa crimes de pequena gravidade, não 

significa admitir que todos os crimes serão tolerados.  

A fim de enfrentar a questão, da admissão da prática de crimes ao longo da 

infiltração, é preciso dividi-los em dois grupos: os crimes violentos e os crimes não 

violentos. 303 

No tocante aos crimes não violentos estará o agente acobertado pela 

excludente prevista no artigo 13 da Lei 12.850/13, se inexigível conduta diversa e 

desde que a atuação do policial esteja pautada pela proporcionalidade com a 

finalidade da investigação. Assim, poderá o agente praticar atos relativos à lavagem 

de dinheiro, crimes contra a previdência social, corrupção, por exemplo. Ou mesmo, 

portar drogas a fim de traficá-las, caso a investigação verse sobre tráfico de drogas 

em organização que não emprega a violência no seu modus operandi.  

                                            
302. HASSEMER, Winfried. Límites del estado de derecho para el combate contra la criminalidad 
organizad: tesis y raziones.Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre,ano V, n. 19, p.15-, jul./set. 
2005. Tradução do alemão de Alfredo Chirino Sánchez LL.M. (Frankfurt amMain), Professor de Direito 
Penal da Universidade da Costa Rica. 
303 A violência a ser considerada deve ser a violência própria, ou vis absoluta, com emprego de força 
física contra a pessoa, consistente em lesão corporal. 
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Neste contexto, considerando que a finalidade da infiltração é a investigação 

de uma organização que tem como atividade praticar crimes, afinal foi para isso que 

os integrantes se reuniram, provavelmente o policial irá perpetrar crimes leves. Um 

ponto a ser considerado é que a infiltração é uma atividade intrinsecamente 

perigosa, sendo que o agente encoberto estará o tempo todo falseando sua 

condição de policial, e se fazendo passar por uma pessoa que não é. E caso 

fracasse nesta empreitada, poderá colocar sua vida e a de seus familiares em risco. 

Nesta condição, ele será chamado a praticar crimes junto com seus companheiros.  

Na qualidade de policial que o agente é, deverá evitar o quanto possível a 

prática criminosa. Mas, dependendo da organização e da situação, isto dificilmente 

ocorrerá. A fim de se integrar na organização, o agente adotará um novo 

comportamento que esteja em consonância com o que se espera de um criminoso. 

Poderá ter o consumo de drogas facilitado, em razão do seu acesso, poderá vir a 

ingressar em domicílio alheio, convidado pelo proprietário que desconhece sua 

verdadeira identidade. Todos estes crimes não violentos estarão acobertados pela 

excludente prevista no artigo 13, da Lei 12.850/13, desde que estejam vinculados à 

finalidade da investigação e se mostrem absolutamente necessários, isto é, não seja 

possível exigível outra conduta que não esta criminosa.. Dentro deste cenário, 

caberá ao magistrado definir os limites da atuação do policial, dispondo sobre a 

possibilidade de traficar ou consumir drogas, de ingressar em domicílio alheio, de 

conduzir veículos roubados ou furtados, por exemplo.  

Conclui-se que os crimes não violentos, quando praticados em estrita 

conexão com a infiltração, respeitada a proporcionalidade e em benefício da 

investigação devem ser tolerados. No entanto, devem ser comunicados à autoridade 

policial e ao magistrado, na primeira oportunidade.  

No entanto, há as organizações criminosas violentas, que praticam crimes 

violentos ou que empregam a violência no seu modus operandi. Nestas 

organizações, o agente só poderá se infiltrar se puder antever que sua tarefa não 

estará relacionada a estas práticas violentas. É o caso, por exemplo, de um policial 

que, se fazendo passar por “contador” e pretendendo administrar as finanças, se 

infiltra em uma organização. Assim, ainda que os investigados empreguem violência 

na cobrança das dívidas, por exemplo, o agente se limitará a atividades não 

violentas. Ele não praticará crimes violentos, mas poderá entender o funcionamento 
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da organização, seus integrantes e outros detalhes que serão relevantes para a 

investigação.  

A investigação do modus operandi da organização criminosa é fundamental 

para o êxito da operação e também para saber minimamente como ela funciona, 

inclusive para verificar se atua de forma violenta. Como já mencionado, a 

investigação dos suspeitos da prática criminosa antecede a infiltração. Toda a prova 

produzida irá auxiliar a polícia na elaboração da estratégia da diligência. Neste 

momento, já será possível saber se a organização atua de forma violenta.  

Uma vez verificado o emprego da violência pela organização criminosa, não 

será possível a infiltração do agente. Isto porque, não é proporcional o emprego de 

violência para a investigação. Não se pode aceitar que o investigado ou terceiros 

alheios à investigação sejam vítimas de crimes violentos a pretexto da investigação 

de crimes graves, praticados por organização criminosa.  

Não há registro de autorização do emprego de violência na investigação 

criminal no processo penal brasileiro. E não será a infiltração de agentes que 

romperá com esta lógica.  

A prática de crimes pelo agente infiltrado durante a operação de investigação 

precisa ser analisada com cuidado. E é possível intuir, sem precisar uma análise 

aprofundada, que determinadas condutas não passarão pelo crivo da 

proporcionalidade previsto no artigo 13, da Lei 12.850/13.  

 

5.6 A insuficiência da proporcionalidade como critério para limitar a atuação 

do agente nos crimes violentos  

 

A criminalidade organizada é um fenômeno mundial, cada vez mais 

transnacional. O Brasil, em razão de acordos internacionais, nomeadamente a 

Convenção de Palermo, obrigou-se a preveni-la. A literatura jornalística apresenta 

casos impressionantes com altas cifras, movimentadas pela criminalidade 

organizada. 304 Contudo, não é razoável conceber que a investigação e os meios de 

                                            
304 De acordo com estimativa apresentada pelas Nações Unidas o crime organizado transnacional  
movimenta  870 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 1,5% do produto interno bruto mundial, 
ou 7% das exportações mundiais. O tráfico ilícito de drogas é o negócio mais lucrativo, movimentado 
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prova legalmente autorizados venham aniquilar as garantias individuais. Não se 

pode admitir que, com a finalidade de ‘debelar’ o crime organizado, a polícia o 

investigue sem respeitar os princípios constitucionais, notadamente a dignidade da 

pessoa humana e a moralidade administrativa.  

Não se pode aceitar que a criminalidade organizada seja apresentada, “como 

abre-te-sésamo para desencadear o arsenal de instrumentos de intervenção da 

autoridade em nome da prevenção de perigos e da elucidação de crimes”.305 

Na hipótese aqui tratada não será possível invocar o princípio da 

proporcionalidade. A se julgar fosse possível o princípio da proporcionalidade 

resolver todas as colisões de direitos no processo penal, poder-se-ia tolerar, por 

hipótese, esta regra para o emprego da tortura na investigação, diante de casos 

extremos.  

Ocorre que a regra da proporcionalidade tem sido uma panaceia para todos 

os males. Toda vez que se pretende justificar a adoção de medidas extremas, 

restritivas de direitos individuais em relação ao crime organizado socorre-se do 

princípio da proporcionalidade. Não se pode pretender que estejam em conflitos 

bens jurídicos, sendo que um deles é inconstitucional, imoral e aético.  

Não há conflito entre o direito à segurança consubstanciado na investigação 

criminal face à dignidade da pessoa humana representada pela sua integridade 

física que seria atingida com a violência empregada. São valores de hierarquias 

distintas, que nem chegam a configurar eventual colisão.  

A dignidade da pessoa humana tem prevalência sobre a investigação 

criminal.  

A se admitir que a proporcionalidade seja o critério a autorizar a infiltração, 

pode-se concluir que uma organização criminosa que emprega a violência como seu 

modus operandi autorizaria o emprego de violência por parte do agente. Poder-se-ia 

                                                                                                                                        
320 bilhões de dólares. Os números apresentados são de julho de 2012. O produto interno bruto 
brasileiro no ano de 2012 alcançou a cifra de 2,2 trilhões de dólares (de acordo com os números 
apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2329, acesso em 
11/4/2014)).  “Nova campanha do UNODC aponta que Crime Organizado Transnacional movimenta 
870 bilhões de dólares ao ano”. Disponível em <https://www.unodc.org/lpo-
brazil/pt/frontpage/2012/07/16-unodc-lanca-campanha-global-sobre-crime-organizado-
transnacional.html>, acesso em 11/4/2014. 
305 HASSEMER, Winfried. Três Temas de Direito Penal. Porto Alegre: AMP/Escola Superior do 
Ministério Público, 1993, p. 64.  



143 
 

 

afirmar que é proporcional o emprego de violência para investigar uma organização 

violenta. Ou admitir a prática de um homicídio como “prova de confiança” necessária 

para o ingresso na organização.  

Foge da razoabilidade, em um Estado Democrático de Direito, aceitar que o 

agente infiltrado esteja autorizado a cometer crimes graves. Não está.  

Pode-se argumentar que em determinadas situações não restará outra saída 

para o agente se não cometer o crime grave. O que se exige é que estas situações 

sejam evitadas. É a mesma lógica que impede que aquele que dá causa ao 

acontecimento possa arguir uma excludente de ilicitude em seu favor. Caso o agente 

enfrente esta situação deve empregar todo seu esforço para evitá-la. Ressalta-se 

que antes do ingresso do agente na organização criminosa, apurou-se que não se 

tratava de organização violenta.  

No entanto, caso tenham sido tomadas todas as providências para se evitar a 

prática do crime e ainda assim, ele venha a ocorrer, o fato deverá ser imediatamente 

comunicado ao magistrado, que após ouvir o Ministério Público decidirá sobre a 

continuidade da medida. O magistrado deverá desde logo analisar se conduta do 

agente encontra-se respaldada na lei. Caso o juiz, de plano, verifique que o agente 

se excedeu, deverá interromper a infiltração 

Ao infiltrar-se, o agente imergirá no mundo do crime, passará a conviver com 

criminosos para ganhar a confiança e com isso integrar o grupo. Não há dúvida de 

que praticará crimes. A existência de um rol de crimes que o agente está impedido 

de cometer é essencial para incutir no espírito do infiltrado um limite. É diferente a 

postura de uma pessoa, se ela sabe que pode agir de determinada forma, ou se 

sabe que agindo daquela forma será responsabilizada criminalmente. 

Não se nega que o Estado deve encontrar meios que lhe permitam controlar a 

criminalidade organizada, mas este combate deve ser travado no campo da ética e 

da moralidade e, não pode sacrificar direitos e garantias individuais duramente 

conquistados ao longo de séculos.  

Por tudo isto, pode-se afirmar que não se pode tolerar a prática de crimes 

graves pelo agente infiltrado. No entanto, será admitida em situações absolutamente 

excepcionais.  
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5.7 O limite do limite: homicídio, estupro e a tortura  

 

O Projeto de Lei do Senado 150/09 que viria a ser convertido na atual Lei 

12.850/13 discutiu o limite de atuação do agente infiltrado.306 Inicialmente o Projeto 

previa a proibição de crimes dolosos contra a vida, contra a liberdade sexual e de 

tortura. A redação do artigo 14 determinava que:  

O agente que não guardar, na sua atuação, a devida 
proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos 
excessos praticados. 
§1º O agente infiltrado responderá em caso de prática de crimes 
dolosos contra a vida, a liberdade sexual e de tortura.  
§ 2º Se o agente infiltrado praticar infrações penais ao abrigo de 
excludente de ilicitude ou a fim de não prejudicar as investigações, 
tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao magistrado, o qual 
decidirá, ouvido o Ministério Público, sobre a continuidade ou não da 
infiltração.  
 

A justificativa apresentada, durante a discussão do Projeto de Lei perante o 

Senado Federal para esta limitação legal da medida era a seguinte:  

Não pode a medida de exceção violar preceitos fundamentais. Nesse 
sentido, seria razoável, sob o manto da excludente de ilicitude, 
permitir que o agente infiltrado pratique alguns atos como membro da 
organização criminosa, desde que estes não configurem crimes 
contra a vida, a liberdade sexual e de tortura, em razão da 
relevância dos bens jurídicos protegidos. Com o fito de garantir a 
lisura da medida e o respeito ao devido processo legal, a 
comunicação deverá ser feita ao magistrado imediatamente.307 
(grifamos) 

 

E os debates continuaram. Em trâmite na Câmara Federal, a Comissão de 

Constituição Justiça e de Cidadania, em parecer datado de 19 de setembro de 2012, 

alterou o projeto excluindo a proibição categórica da prática dos crimes dolosos 

contra a vida, liberdade sexual e de tortura, com a seguinte justificativa:   

A propósito, durante os debates também foi sugerido o 
aperfeiçoamento do instituto da infiltração de agentes, no sentido de 
coibir o cometimento de excessos por parte do agente infiltrado sem 
inviabilizar a aplicação desse instituto. De acordo com o texto 
proposto, o agente infiltrado responderá, na forma da lei, por toda 
conduta que não respeite a proporcionalidade com a finalidade da 

                                            
306 Este assunto foi tratado no item 2.4.1 O Projeto de Lei do Senado 150/06 
307 Disponível em <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=77859>, 
acesso em 2/2/2014. 



145 
 

 

investigação e, apenas estará isento de punição quando praticar 
conduta para a qual não lhe possa ser exigida outra atitude, seja 
para preservação de sua vida, da investigação ou mesmo da 
integridade física de outrem. Com este ajuste, deixou-se de listar, no 
projeto de lei, os crimes que não poderão ser cometidos pelo agente 
infiltrado, uma vez que a inclusão daquele rol (contendo crimes 
dolosos contra a vida, a liberdade sexual e de tortura) permitiria à 
organização criminosa criar 'rituais' específicos para a identificação 
desses agentes.308 

 

E assim, a Lei 12.850/13, por estas razões, foi aprovada sem que houvesse 

um catálogo de crimes que o agente infiltrado estaria, a priori, proibido de cometer. 

O parágrafo único do artigo 13 da Lei 12.850/13 não veda a prática dos 

crimes acima mencionados. Na realidade, autoriza a prática de qualquer crime 

quando “inexigível conduta diversa”. E a análise da exigibilidade da conduta ficará a 

critério do magistrado responsável pela infiltração, que analisará se a conduta foi 

proporcional à finalidade da investigação.  

Isto não basta. Não se justifica, do ponto de vista constitucional, a prática de 

crimes graves na investigação criminal. Nem em casos de crimes de extrema 

gravidade, praticados por organização criminosa e de difícil elucidação.  

Os crimes apontados estão entre os crimes mais graves do sistema penal. De 

fato, os crimes dolosos contra a vida, a liberdade sexual e de tortura tutelam bens 

jurídicos relevantes.  

O homicídio tutela o bem mais precioso do ser humano: a vida. Um Estado 

cuja dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental deve ter como primazia 

a proteção à vida do indivíduo. Com efeito, a vida é pressuposto da personalidade e 

é o supremo bem individual.309 Proteger o ser humano significa, em primeiro lugar, 

garantir-lhe a vida.  

Os crimes contra a liberdade sexual, por sua vez, atingem diretamente a 

dignidade, a liberdade e a personalidade do indivíduo. Estes crimes tutelam a 

liberdade sexual das pessoas, e a faculdade que têm de escolher livremente seus 

parceiros sexuais. Os crimes sexuais praticados com violência e sem o consenso da 

vítima violam a intimidade e a privacidade na sua esfera mais restrita: a intimidade 
                                            
308 Disponível em.<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteo 
r=1027084&filename=PRL+1+CCJC+%3D%3E+PL+6578/2009> acesso em 6/2/2014. 
309 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1942 ,v. V,,p. 
15/16 
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sexual. De todos os crimes, talvez este seja o mais humilhante. E muitas vezes este 

é o objetivo do autor do estupro: degradar, ofender e mortificar a vítima.  

No tocante à tortura, trata-se de crime gravíssimo, coibido pela Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso III, o qual proíbe expressamente a sua prática, em 

consonância com Convenções e Tratados internacionais, entre os quais cita-se a 

Convenção contra tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e 

degradantes, que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 

n. 40, de 15 de fevereiro de 1991. Trata-se de crime tão grave que o legislador 

constituinte o apontou como equiparado aos crimes hediondos. Ademais é 

fundamental a vedação à tortura, vez que sempre esteve ligada à investigação 

criminal.  

A investigação acerca de uma organização criminosa coleta muitas 

informações antes de se mostrar necessária a infiltração. Já há um começo de prova 

a embasar a operação da infiltração propriamente dita. E assim, sendo, já será 

possível analisar se a organização em que se pretende infiltrar um policial age 

violentamente ou não. Desta forma, caso se verifique que os investigados atuam de 

forma violenta, não será possível a infiltração nesta organização criminosa.  

É verdade que, com a vedação expressa dos crimes de homicídio, estupro e 

tortura, as organizações criminosas podem criar “rituais específicos para a 

identificação” dos agentes policiais infiltrados.310 

Nesta hipótese  evitar-se-á a introdução de um infiltrado nesta organização.  

A punibilidade da infiltração do agente, ou seu limite é uma questão de 

política criminal.  

E cada país adotou a sua. Há países menos restritivos, como os Estados 

Unidos, cuja infiltração, aliás, já está introjetada na sua cultura. O mesmo se diga da 

infiltração de agentes no Reino Unido, que a matéria é de domínio público, e um 

Código de Conduta é distribuído gratuitamente aos cidadãos.311 Nos Estados Unidos 

da América, por exemplo, o infiltrado não pode se beneficiar pessoalmente dos 

crimes praticados durante a infiltração, não pode atingir direitos constitucionais, 

                                            
310 Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra? 
codteor=1027084&filename=PRL+1+CCJC+%3D%3E+PL+6578/2009>, acesso em 6/2/2014. 
311 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 95. 
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salvo mediante prévia autorização e ele é proibido de oferecer ou receber favores 

sexuais; ademais, não pode intimidar ou ameaçar os investigados. A legislação 

alemã, por sua vez, não permite que o infiltrado pratique crimes ao longo da 

infiltração, excetuando o uso de papéis ou documentos falsos. Assim sendo, caso o 

policial veja-se obrigado a cometer um crime, deverá invocar uma causa justificadora 

ou uma excludente de ilicitude. Na França, o agente infiltrado poderá, 

excepcionalmente adquirir, ter consigo, transportar, entregar ou fornecer 

substâncias, bens, produtos, documentos ou informações provenientes da prática 

das infrações ou para a prática de tais delitos. Em decorrência da possibilidade real 

da prática de crimes pelos agentes, as legislações procuram impedir ou limitar esta 

prática. 

Assim, cabia ao legislador estabelecer previamente um rol de crimes que não 

poderiam ser praticados pelo agente, e caso o fossem, deveria o policial comunicar 

imediatamente ao Juiz responsável pela infiltração que iria analisar a necessidade 

da interrupção ou suspensão da medida.  

A determinação prévia de um rol de crimes traz o problema da exigência 

pelos criminosos que integram a organização de “rituais de confiança”, exigindo do 

novato que cometa os crimes que já se sabe proibidos. Logo, exigirá que mate um 

desafeto, ou que torture um devedor. E assim, impossibilitado o policial de praticar 

estes crimes não poderá integrar a organização.  

Ademais, colocará em risco sua vida principalmente, e em segundo lugar, a 

investigação. Nesta hipótese, o legislador “corre um risco sério de retirar com uma 

mão o que quis dar com a outra”312, vez que dificilmente o policial conseguirá obter a 

confiança dos membros da organização criminosa em que se insere. Some-se a isto 

que a impossibilidade de eventualmente cometer crimes, caso lhe seja exigido é 

mais um fator de tensão a que estará submetido o agente.  

Ademais, é lícito supor que uma organização criminosa que exige o 

cometimento de crimes graves para a admissão de um membro, cometa crimes 

cotidianamente. Se será exigido do policial que pratique um homicídio apenas para 

integrar a organização, será exigida a prática de outros crimes. 

                                            
312 ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do regime jurídico das acções 
encobertas. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 153. 
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Isto, se na letra da lei parece justificável para alguns, em um Estado 

Democrático de Direito não se justifica, sob nenhum aspecto. Um exemplo simples 

demonstra o equívoco da lei. É só imaginar que o policial, ao ser aceito em uma 

organização criminosa tenha que estuprar a irmã do traficante desafeto. Ou torturar 

um devedor.  

Nesta hipótese, o policial, a fim de investigar uma organização criminosa irá 

praticar crimes mais graves do que os investigados. Apesar do exemplo ser 

exagerado, não se pode objetá-lo de absurdo. 

Ainda que se considere a eficiência da infiltração, como meio de investigação 

e obtenção de prova relacionada à criminalidade organizada, isto não basta para 

que se a aceite. A eficiência do método deve ser considerada dentro de um contexto 

constitucional, que determina os valores aceitos.  

Os direitos e garantias constitucionais são anteparos oponíveis a todos, mas 

principalmente ao Estado. Deste modo, o legislador não pode eximir de pena um 

policial, sob o pretexto da investigação de crimes graves, autorizando a prática 

criminosa. Se se entende que o legislador pode atuar desta forma, não restaria 

nenhum direito tutelado, nem garantias, vez que sua garantia dependeria do valor 

contraposto, subordinado à eficácia de suas polícias, que operariam como valor 

supremo.313 Neste sentido, não é função do Estado autorizar seus agentes a 

cometer delitos contra seus habitantes, mas sim, protegê-los contra os que 

pretendem cometê-los.  

Não é possível admitir que a infiltração de agente tenha início com o engodo, 

com o ardil, com a fraude e evolua para a prática de crimes, legalmente autorizados 

pela lei, inclusive crimes graves. 

Por outro lado, é verdade que uma limitação legal à atuação do agente pode 

dificultar o emprego da infiltração, ou mesmo impossibilitá-lo. Mas o Estado deve 

atuar de forma ética e atendendo aos preceitos morais estipulados na Constituição. 

Não será este o único momento que o direito à prova encontrará limites. 

                                            
313 MONTOYA, Mario Daniel. El agente encubierto en la lucha contra el crimen organizado en la 
Argentina. Ciencias Penales Contemporáneas: Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y 
Criminología, Mendoza, v. 1, n. 2, p.291-337, 2001. p. 304 
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O que se pretende não é impossibilitar a colheita da prova, mas sim, limitá-la 

dentro da moldura constitucional. Outras técnicas poderão ser empregadas, a fim de 

lograr êxito na investigação. Ou de outra forma, afirmar que há limites que o Estado 

deve respeitar na investigação, reduzindo significativamente o espectro da 

infiltração, não significa que a investigação estará impossibilitada. Significa dizer que 

a polícia irá se valer de outros meios de produção de provas modernos e eficientes 

que atendam aos preceitos constitucionais, excluída a infiltração. 

Mas, ainda que se vede determinados crimes, poderá o agente infiltrado ver-

se compelido a praticá-los. Nesta hipótese, responderia criminalmente o agente, 

podendo invocar em sua defesa, a inexigibilidade de conduta diversa, uma causa 

excludente de ilicitude, ou qualquer outra tese defensiva que lhe parecer correta. 

Nesta hipótese o juiz, ou o júri, julgará de acordo com o caso concreto, considerando 

as particularidades da situação.  

Quanto aos outros crimes violentos, não incluídos na vedação sugerida neste 

trabalho, caberia ao magistrado, com fundamento no artigo 13, parágrafo único, da 

Lei 12850/13, aplicar o critério da proporcionalidade à investigação, desde que 

inexigível conduta diversa. 

A infiltração pode representar um avanço se for empregada de forma 

muitíssimo parcimoniosa, em casos absolutamente especiais, como abordados 

nesta tese. No entanto, o seu emprego como técnica corriqueira de investigação, 

sendo empregada em qualquer investigação de crimes praticados por organização 

criminosa, pode significar um retrocesso inimaginável ao processo penal.  

Conclui-se esta tese antes do primeiro aniversário da Lei 12.850/13, por este 

motivo estas são as primeiras ideias acerca de um tema fascinante e inquietante.  
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6. SUGESTÃO LEGISLATIVA 

 

Ao final, por tudo o que se expôs, a fim de aprimorar a legislação da infiltração 

de agentes, sugere-se a inclusão do segundo parágrafo, com a exata redação 

prevista no Projeto de Lei do Senado 150/06 que, determinava a responsabilidade 

penal dos agentes infiltrados caso cometessem, ao longo da infiltração, os crimes de 

homicídio, estupro e tortura. Neste sentido o artigo 13, da Lei 12.850/13, passaria a 

vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida 
proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá 
pelos excessos praticados. 
§ 1o   Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo 
agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta 
diversa. 
§ 2º O agente infiltrado responderá em caso de prática de crimes 
dolosos contra a vida, a liberdade sexual e de tortura.. 
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7. CONCLUSÕES 

 

1. A criminalidade organizada é uma realidade, no Brasil e no mundo, que demanda 

atenção. É preciso encontrar novas soluções para esta nova realidade, mas é 

preciso também encontrar soluções efetivas que enfrentem a questão e 

concomitantemente estejam em consonância com as regras de um Estado 

Democrático de Direito. A excepcionalidade dos meios de investigação mais 

restritivos de direitos fundamentais reserva-se aos que ofendem mais gravemente 

bens jurídicos do cidadão.  

2. O incremento das novas tecnologia, que é uma marca dos tempos atuais, mostra-

se cada vez mais impressionante. Foi a expansão destas tecnologias, um dos 

fatores que permitiu o desenvolvimento do crime organizado. Por outro lado, estas 

novas tecnologias que sofisticam o crime organizado, também imprimem maior 

eficiência à investigação criminal. Todavia, se a criminalidade organizada pode se 

valer dos meios tecnológicos sem observar limites morais e éticos, o Estado precisa 

atuar de forma honesta e correta.  

3. A Constituição Federal reconhece a gravidade diferenciada dos crimes, 

estabelecendo uma ordem constitucional de valores e dispensando tratamento 

distinto a cada um deles. Desta forma, em relação à gravidade, as infrações dividem-

se em: de menor potencial ofensivo; criminalidade comum; e criminalidade grave, na 

qual está incluída a criminalidade organizada. Para cada categoria de crimes há um 

tratamento diferenciado, sendo que para o grupo dos crimes mais graves, o 

tratamento dispensado é mais severo e rigoroso. 

4. A infiltração de agentes, como técnica de investigação e meio de prova, é uma 

questão de política criminal que deve ser concebida dentro dos parâmetros 

constitucionais.  

5. A dignidade da pessoa humana constitui diretriz estrutural e axiológica de todo o 

sistema jurídico. A pessoa é o fundamento e o fim da sociedade e do Estado, e o 

indivíduo é fonte e destinação dos direitos fundamentais. Será este princípio 

informador que dará a dimensão e os limites da intervenção do Estado na vida do 

cidadão. Neste sentido, a dignidade da pessoa humana é um dos elementos para a 

legitimação da atuação do Estado e é também a medida para a restrição tolerável e 
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justificável da interferência do Estado. Por este motivo, as ações empreendidas que 

visem a eficiência e a funcionalidade do processo penal, se não respeitarem o 

indivíduo em sua integralidade serão acoimadas de ilegítimas e inconstitucionais por 

violação direta da dignidade da pessoa humana. O processo penal, e mais 

especificamente a investigação criminal, são pautados pela dignidade da pessoa 

humana na restrição dos direitos dos investigados e processados.  

6. A Administração Pública deve observar o princípio constitucional da moralidade 

administrativa. O conteúdo da moralidade administrativa deve ser associado a 

valores que a Administração Pública deve observar. Busca-se fundamento jurídico 

para nortear a atuação da administração: valores como lealdade, boa-fé, ética e 

honestidade, de modo a impedir atos maculados pela má-fé, deslealdade e 

perseguição. O Estado que tem a primazia de processar e punir. E não pode abrir 

mão da correção e da ética. Os fins não justificam os meios. A moral e a ética 

precisam caminhar atreladas à legalidade. Neste sentido, em respeito ao princípio da 

moralidade administrativa, o Estado deve valer-se sempre de meios morais na 

prevenção à prática de crimes, independentemente de sua gravidade.  

7. O processo penal, na sua dupla função deve: viabilizar um processo justo, com a 

consequente aplicação da pena, além de servir de efetivo instrumento de garantias, 

protegendo o indivíduo contra os excessos do Estado. Neste contexto, o processo 

penal deve servir como instrumento para efetivar os direitos e garantias individuais e 

limitar a atividade Estatal. Deve se desenvolver da forma menos custosa para os 

indivíduos, limitando-lhes as peias da persecução penal apenas ao necessário. Uma 

constituição democrática deve conduzir a um processo penal democrático, em que 

sejam assegurados aos investigados e acusados os direitos fundamentais, desde o 

princípio. Se a finalidade última do Estado é a dignidade da pessoa humana, é 

preciso conceber que este valor se irradie, desde o inicio da persecução penal.  

8. Entre os direitos que serão restringidos pela infiltração de agentes estão o direito 

à intimidade e à vida privada; a presunção de inocência; o direito ao silêncio e o 

direito de não produzir provas contra si mesmo.  

9. O princípio da proporcionalidade está diretamente vinculado aos direitos 

fundamentais, como critério valorativo constitucional que determina as máximas 

compressões que podem ser impostas aos cidadãos pelo Estado. Os atos estatais 
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carecem de moderação e contenção em favor da proteção dos direitos do cidadão. 

O princípio da proporcionalidade nasce como instrumento de controle ao excesso de 

poder e dá a medida da restrição dos direitos fundamentais.  

10. Infiltração de agentes é uma técnica de investigação criminal ou obtenção de 

provas pela qual, um policial, simulando a condição de integrante, se insere em uma 

organização criminosa, mediante prévia autorização judicial, para coletar provas e 

obter informações que, de outra forma, não seria possível. Caracteriza-se pelo 

emprego da dissimulação, compreendida na ocultação da condição de policial e de 

seu intuito de investigação e na interação consistente na relação pessoal entre o 

agente e o investigado.   

11. Durante o trâmite do Projeto de Lei do Senado 150/06, que deu origem à Lei 

12.850/13, discutiu-se a constitucionalidade da infiltração de agentes. Argumentou-

se que se tratava de medida que feria o padrão ético-legal do Estado Democrático 

de Direito, vez que não era aceitável admitir que policiais praticassem, como 

coautores ou partícipes, crimes. O Projeto previa uma limitação à conduta do agente, 

que deveria guardar a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, 

respondendo pelos excessos. Havia a restrição expressa à prática de crimes dolosos 

contra a vida, a liberdade sexual e de tortura. No entanto, o Projeto sofreu alterações 

e a Lei 12.850/13 foi promulgada, estabelecendo a infiltração de agentes no direito 

brasileiro, sem limitação material.   

12. A Lei 12.850/13 definiu organização criminosa como sendo a associação de 

quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 

máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.  

13. A infiltração de agentes, como meio de investigação e de obtenção de prova, é 

autorizada para investigar crimes praticados por organizações criminosas; infrações 

penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução 

no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 

reciprocamente; e organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as 

normas de direito internacional, ainda que as duas últimas hipóteses não 

caracterizem organização criminosa.  
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14. A infiltração de agentes é medida prevista em legislações de muitos países ao 

redor do mundo. Neste trabalho, abordou-se o instituto nos Estados Unidos da 

América, na Alemanha, na Espanha, na França e na Argentina.  

15. A infiltração de agentes será realizada por agentes de polícia, que podem ser 

integrantes dos quadros da polícia federal ou da polícia civil, responsáveis pela 

apuração de infração penal. 

16. Diferente da legislação anterior, a atual Lei 12.850/13, delineou satisfatoriamente 

o procedimento a ser observado na infiltração de agentes. O pedido de infiltração 

será formulado por meio de representação do delegado de polícia ou de 

requerimento do órgão ministerial. Pleiteada a medida pelo delegado de polícia, 

antes que o juiz se manifeste, o Ministério Público deverá ser ouvido acerca da 

infiltração.  

17. A autorização para a infiltração de agentes será concedida pelo magistrado, por 

escrito, em um procedimento previamente formalizado. Deverá ser fundamentada, 

de modo a indicar os elementos que convenceram o juiz acerca da adequação da 

medida aos fins propostos. Tão importante quanto a permissão para a infiltração é a 

fixação dos limites de atuação do agente nas tarefas de investigação. Deverá o 

magistrado autorizar expressamente todas as outras técnicas especiais de 

investigação que poderão ser utilizadas durante a diligência. 

18. A infiltração será deferida pelo prazo de até seis meses, podendo ser renovada, 

desde que comprovada a sua necessidade.  

19. O agente infiltrado tem direito de recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada; ter 

sua identidade alterada; ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz 

preservadas durante a infração; e não ter sua identidade revelada, nem ser 

fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por  

escrito. 

20. O papel do juiz na infiltração policial é o de garante dos direitos fundamentais do 

investigado. O suspeito desconhecendo a infiltração não se insurgirá contra 

eventuais abusos. A única pessoa capaz de assegurar os direitos do investigado 

durante a infiltração é o magistrado e ele deve fazê-lo observando com rigor a 

legalidade da medida.  
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21. O juiz que autorizar a infiltração de agentes, em razão do conhecimento prévio 

de toda a prova produzida, não poderá presidir o processo penal decorrente da 

investigação.  

22. A infiltração de agentes deve ser deferida sob a luz do princípio da 

proporcionalidade, vez que representa restrição aos direitos fundamentais do 

investigado, o que só se justifica após a ponderação de qual interesse deve 

prevalecer no caso concreto. Neste contexto, será com fundamento no referido 

princípio que o magistrado irá decidir acerca da medida, analisando a adequação, a 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.  

23. O procedimento da infiltração é muitíssimo complexo e, para tanto ,exige uma 

preparação prévia e cuidadosa, que irá implicar êxito da medida. Por ser medida 

subsidiária, outras provas já devem ter sido produzidas, inclusive deve haver indícios 

suficientes de infração penal praticada por organização criminosa. A preparação 

para a infiltração também deverá trazer todos os elementos necessários para que o 

magistrado possa decidir acerca da infiltração. A investigação que antecede o 

pedido de infiltração deve apurar se os crimes praticados são violentos, pois o 

modus operandi da organização irá determinar a possibilidade da infiltração do 

policial.  

24. Entre as consequências da infiltração, podem ser citadas a pressão psicológica 

sofrida pelo agente, que durante toda a operação está sob o risco de ver descoberta 

a sua verdadeira identidade, além do desvio comportamental do policial que irá viver 

a dualidade de ser policial e comportar-se como “criminoso”. O alto custo da 

operação, embora não seja uma consequência da infiltração, deve ser considerada 

no contexto do tema. E o custo não se refere apenas ao custo financeiro, mas 

também ao custo operacional, com a utilização de outros policiais na equipe de 

apoio ao infiltrado.  

25. A valoração da prova do agente infiltrado é uma das questões sensíveis da 

infiltração policial. Para que a prova colhida durante a operação seja válida é preciso 

que ela seja submetida ao contraditório, com a consequente possibilidade de o 

investigado ter acesso a ela e poder confrontá-la, inclusive inquirindo o agente 

policial. No entanto, a versão do infiltrado deve ser recebida com muita cautela pelo 

Magistrado e deverá respaldar-se em outras provas, além das provas por ele 

arrecadadas.  
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26. O agente infiltrado deverá ser ouvido como testemunha, podendo prestar 

depoimento por meio de videoconferência, em local indeterminado, com sua 

verdadeira identidade, e na sequência, com fundamento na Lei de Proteção à 

testemunha, terá sua identidade alterada, bem como a de sua família.  

27. A persecução penal tem de promover os princípios e os direitos próprios de um 

Estado democrático, onde impera a dignidade humana, a lei, a moral e a ética. Não 

se pode admitir que o Estado, a fim de promover a investigação policial de delitos 

graves, autorize a prática de crimes de gravidade equivalente, ou ainda, mais graves 

do que os crimes investigados.   

28. É constitucional a conduta do agente que, omitindo sua condição de policial, 

integre uma organização criminosa a fim de investigar a prática de crimes graves, 

cometidos por seus membros, pretendendo obter prova que de outra forma não seria 

possível e que atue passivamente, sem praticar nenhum crime. A infiltração de 

agentes é medida proporcional, que se justifica exclusivamente para investigar 

crimes extremamente graves, praticados por organizações criminosas e de difícil 

elucidação.  

29. É a prática de crimes graves e violentos pelo policial que desequilibra a 

investigação criminal, conduzindo a infiltração à inconstitucionalidade, vez que fere a 

moralidade administrativa e mais ainda a dignidade da pessoa humana. 

30. A validade da infiltração está intimamente ligada ao seu limite. Isto porque, ainda 

que os requisitos legais para a concessão da medida sejam observados 

rigorosamente, caso o agente atue com excesso, a prova produzida poderá ser 

invalidada. Por estas razões, o limite precisa ser claro, preciso e determinado em lei. 

A mesma lei que autoriza a infiltração deve estabelecê-lo.  

31. Os crimes não violentos, quando praticados em estrita conexão com a infiltração, 

em benefício da investigação, devem ser tolerados, respeitada a proporcionalidade à 

sua finalidade. No entanto, devem ser comunicados à autoridade policial e ao 

magistrado, na primeira oportunidade.  

32. A prática de crimes violentos deverá ser evitada. O agente deverá ser capaz de 

prever as situações em que será chamado a praticá-los e empregar todo o seu 

esforço para evitar a situação. No entanto, caso tenham sido tomadas todas as 
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providências para evitá-los e, ainda assim, os crimes vierem a ocorrer, o fato deverá 

ser imediatamente comunicado ao magistrado, que, após ouvir o Ministério Público, 

decidirá sobre a continuidade da medida. O magistrado deverá desde logo analisar 

se a conduta do agente encontra-se respaldada na lei. Caso verifique que o agente 

se excedeu, deverá interromper a infiltração, analisando a validade das provas 

produzidas. É preciso sublinhar que a prática de crimes violentos deve ocorrer em 

caráter absolutamente excepcional. 

33. O agente infiltrado responderá pela prática dos crimes de homicídio, de estupro e 

de tortura. Caso estes crimes venham a ocorrer, o magistrado deverá encerrar 

imediatamente a infiltração.  
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ANEXOS 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013. 

Vigência 

Define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da 
prova, infrações penais correlatas e o procedimento 
criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no

9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras 
providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o  Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios 
de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. 

§ 1o  Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com 
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional. 

§ 2o  Esta Lei se aplica também: 

I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 

II - às organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito 
internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os 
atos preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em território 
nacional. 

Art. 2o  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 
organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes 
às demais infrações penais praticadas. 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação 
de infração penal que envolva organização criminosa. 

§ 2o  As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver 
emprego de arma de fogo. 
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§ 3o  A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização 
criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. 

§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 

I - se há participação de criança ou adolescente; 

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal; 

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; 

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas 
independentes; 

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. 

§ 5o  Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, 
poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. 

§ 6o  A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, 
função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo 
prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. 

§ 7o  Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a 
Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará 
membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. 

CAPÍTULO II 

DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA 

Art. 3o  Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já 
previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 

I - colaboração premiada; 

II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 

III - ação controlada; 

IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de 
bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais; 

V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação 
específica; 

VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica; 

VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11; 

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca 
de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. 

Seção I 



186 
 

 

Da Colaboração Premiada 

Art. 4o  O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 
(dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha 
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa 
colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas 
pela organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

§ 1o  Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a 
eficácia da colaboração. 

§ 2o  Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer 
tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério 
Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, 
ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o 
art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

§ 3o  O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá 
ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as 
medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. 

§ 4o  Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia 
se o colaborador: 

I - não for o líder da organização criminosa; 

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 

§ 5o  Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou 
será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 

§ 6o  O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do 
acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a 
manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou 
acusado e seu defensor. 

§ 7o  Realizado o acordo na forma do § 6o, o respectivo termo, acompanhado das declarações 
do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá 
verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o 
colaborador, na presença de seu defensor. 

§ 8o  O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou 
adequá-la ao caso concreto. 



187 
 

 

§ 9o  Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu 
defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável 
pelas investigações. 

§ 10.  As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias 
produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. 

§ 11.  A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. 

§ 12.  Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser 
ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. 

§ 13.  Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou 
recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, 
destinados a obter maior fidelidade das informações. 

§ 14.  Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, 
ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. 

§ 15.  Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador 
deverá estar assistido por defensor. 

§ 16.  Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas 
declarações de agente colaborador. 

Art. 5o  São direitos do colaborador: 

I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 

II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados; 

III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; 

IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; 

V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou 
filmado, sem sua prévia autorização por escrito; 

VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. 

Art. 6o  O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter: 

I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados; 

II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia; 

III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; 

IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do 
colaborador e de seu defensor; 

V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando 
necessário. 

Art. 7o  O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas 
informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. 
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§ 1o  As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que 
recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 2o  O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, 
como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do 
representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de 
defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em 
andamento. 

§ 3o  O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, 
observado o disposto no art. 5o. 

Seção II 

Da Ação Controlada 

Art. 8o  Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à 
ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e 
acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de 
provas e obtenção de informações. 

§ 1o  O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao 
juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. 

§ 2o  A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que 
possam indicar a operação a ser efetuada. 

§ 3o  Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério 
Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. 

§ 4o  Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. 

Art. 9o  Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da 
intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos 
países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de 
fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. 

Seção III 

Da Infiltração de Agentes 

Art. 10.  A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo 
delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de 
polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e 
sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. 

§ 1o  Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, 
ouvirá o Ministério Público. 

§ 2o  Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1o e se a 
prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. 

§ 3o  A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais 
renovações, desde que comprovada sua necessidade. 

§ 4o  Findo o prazo previsto no § 3o, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz 
competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. 
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§ 5o  No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, 
e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. 

Art. 11.  O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a 
infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos 
agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. 

Art. 12.  O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter 
informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. 

§ 1o  As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas 
diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após 
manifestação do Ministério Público na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se 
adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. 

§ 2o  Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia 
do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da 
identidade do agente. 

§ 3o  Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será 
sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata 
ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. 

Art. 13.  O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a 
finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados. 

Parágrafo único.  Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente 
infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. 

Art. 14.  São direitos do agente: 

I - recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada; 

II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9o da Lei no 
9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas; 

III - ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais 
preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em 
contrário; 

IV - não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de 
comunicação, sem sua prévia autorização por escrito. 

Seção IV 

Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações 

Art. 15.  O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de 
autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a 
qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, 
instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. 

Art. 16.  As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, acesso direto e 
permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas 
e registro de viagens. 
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Art. 17.  As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
à disposição das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos 
terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. 

Seção V 

Dos Crimes Ocorridos na Investigação e na Obtenção da Prova 

Art. 18.  Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização 
por escrito: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Art. 19.  Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração 
penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização 
criminosa que sabe inverídicas: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 20.  Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada 
e a infiltração de agentes: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 21.  Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas 
pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga 
ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22.  Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante 
procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 
Processo Penal), observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único.  A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não 
poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual 
período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato 
procrastinatório atribuível ao réu. 

Art. 23.  O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para 
garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no 
interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do 
direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às 
diligências em andamento. 

Parágrafo único.  Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a 
prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 (três) dias que 
antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação. 
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Art. 24.  O art. 288 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Associação Criminosa 

Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Parágrafo único.  A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a 
participação de criança ou adolescente.” (NR) 

Art. 25.  O art. 342 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 342.  ................................................................................... 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

..................................................................................................” (NR) 

Art. 26.  Revoga-se a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995. 

Art. 27.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação 
oficial. 

Brasília, 2 de agosto de 2013; 192o da Independência e 125o da República. 

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.8.2013 - Edição extra 
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LEGISLAÇÃO ALEMÃ ACERCA DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES 

 

Strafprozeßordnung (StPO) 

StPO 

Ausfertigungsdatum: 12.09.1950 

Vollzitat: 

"Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), 

die durch Artikel 5 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799) geändert worden 

ist" 

§ 110a  

(1) Verdeckte Ermittler dürfen zur Aufklärung von Straftaten eingesetzt werden, wenn zureichende 

tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß eine Straftat von erheblicher Bedeutung  

1. 

auf dem Gebiet des unerlaubten Betäubungsmittel- oder Waffenverkehrs, der Geld- oder 

Wertzeichenfälschung, 

2. 

auf dem Gebiet des Staatsschutzes (§§ 74a, 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes), 

3. 

gewerbs- oder gewohnheitsmäßig oder 

4. 

von einem Bandenmitglied oder in anderer Weise organisiert 

begangen worden ist. Zur Aufklärung von Verbrechen dürfen Verdeckte Ermittler auch eingesetzt 

werden, soweit auf Grund bestimmter Tatsachen die Gefahr der Wiederholung besteht. Der Einsatz ist 

nur zulässig, soweit die Aufklärung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

Zur Aufklärung von Verbrechen dürfen Verdeckte Ermittler außerdem eingesetzt werden, wenn die 

besondere Bedeutung der Tat den Einsatz gebietet und andere Maßnahmen aussichtslos wären. 

(2) Verdeckte Ermittler sind Beamte des Polizeidienstes, die unter einer ihnen verliehenen, auf Dauer 

angelegten, veränderten Identität (Legende) ermitteln. Sie dürfen unter der Legende am 

Rechtsverkehr teilnehmen. 

(3) Soweit es für den Aufbau oder die Aufrechterhaltung der Legende unerläßlich ist, dürfen 

entsprechende Urkunden hergestellt, verändert und gebraucht werden. 

 

§ 110b  

(1) Der Einsatz eines Verdeckten Ermittlers ist erst nach Zustimmung der Staatsanwaltschaft zulässig. 

Besteht Gefahr im Verzug und kann die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig 

eingeholt werden, so ist sie unverzüglich herbeizuführen; die Maßnahme ist zu beenden, wenn nicht 

die Staatsanwaltschaft binnen drei Werktagen zustimmt. Die Zustimmung ist schriftlich zu erteilen und 

zu befristen. Eine Verlängerung ist zulässig, solange die Voraussetzungen für den Einsatz 

fortbestehen. 

(2) Einsätze,  

1. 

die sich gegen einen bestimmten Beschuldigten richten oder 

2. 

bei denen der Verdeckte Ermittler eine Wohnung betritt, die nicht allgemein zugänglich ist, 

bedürfen der Zustimmung des Gerichts. Bei Gefahr im Verzug genügt die Zustimmung der 

Staatsanwaltschaft. Kann die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig eingeholt werden, 
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so ist sie unverzüglich herbeizuführen. Die Maßnahme ist zu beenden, wenn nicht das Gericht binnen 

drei Werktagen zustimmt. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(3) Die Identität des Verdeckten Ermittlers kann auch nach Beendigung des Einsatzes 

geheimgehalten werden. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht, die für die Entscheidung über die 

Zustimmung zu dem Einsatz zuständig sind, können verlangen, daß die Identität ihnen gegenüber 

offenbart wird. Im übrigen ist in einem Strafverfahren die Geheimhaltung der Identität nach Maßgabe 

des § 96 zulässig, insbesondere dann, wenn Anlaß zu der Besorgnis besteht, daß die Offenbarung 

Leben, Leib oder Freiheit des Verdeckten Ermittlers oder einer anderen Person oder die Möglichkeit 

der weiteren Verwendung des Verdeckten Ermittlers gefährden würde.314 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

 

 

THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 

StPO 

Full citation:  Code of Criminal Procedure in the version published on 7 April 1987 (Federal Law 

Gazette [Bundesgesetzblatt] Part I p. 1074, 1319), as most recently amended by Article 5 subsection 

(4) of the Act of 10 October 2013 (Federal Law Gazette Part I p. 3799) 

Section 110a 

[Undercover Investigators] 

(1) Undercover investigators may be used to clear up criminal offences where there are sufficient 

factual indications showing that a criminal offence of substantial significance has been committed 

1.  in the sphere of illegal trade in drugs or weapons, of counterfeiting money or official stamps; 

2.  in the sphere of national security (sections 74a and 120 of the Courts Constitution Act); 

3.  on a commercial or habitual basis; or 

4.  by a member of a gang or in some other organized way. 

Undercover investigators may also be used to clear up felonies where certain facts substantiate the 

risk of a repetition. Their use shall only be admissible where other means of clearing up the serious 

criminal offence would offer no prospect of success or be much more difficult. Undercover 

investigators may also be used to clear up felonies where the special significance of the offence 

makes the operation necessary and other measures offer no prospect of success. 

(2) Undercover investigators shall be officials in the police force who carry out investigations using a 

changed and lasting identity (legend) which is conferred on them. They may take part in legal 

transactions using their legend. 

(3) Where it is indispensable for building up or maintaining a legend, relevant documents may be 

drawn up, altered and used. 

Section 110b 

[Consent of the Public Prosecution Office; Consent of the Court; Non-Disclosure of Identity] 

(1) The use of an undercover investigator shall be admissible only after the consent of the public 

prosecution office has been obtained. In exigent circumstances and if the decision of the public 

prosecution office cannot be obtained in time, such decision shall be obtained without delay; the 

measure shall be terminated if the public prosecution office does not give its consent within three 

working days. Consent shall be given in writing and for a specified period. Extensions shall be 

admissible providing the conditions for the use of undercover investigators continue to apply. 

(2) Use of undercover investigators 

                                            
314 Disponível em  http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.html acesso em 
22/04/2014 
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1.  concerning a specific accused, or 

2.  which involve the undercover investigator entering private premises which are not generally 

accessible shall require the consent of the court. In exigent circumstances consent of the public 

prosecution office shall suffice. Where the decision of the public prosecution office cannot be obtained 

in time, such decision shall be obtained without delay. The measure shall be terminated if the court 

does not give its consent within three working days. Subsection (1), third and fourth sentences, shall 

apply mutatis mutandis. 

(3) The identity of the undercover investigator may be kept secret even after the operation has ended. 

The public prosecution office and the court responsible for the decision whether to consent to the use 

of the undercover investigator may require the identity to be revealed to them. In all other cases, 

maintaining the secrecy of the identity in criminal proceedings shall be admissible pursuant to 

Section 96, particularly if there is reason to fear that revealing the identity would endanger the life, limb 

or liberty of the undercover investigator or of another person, or would jeopardize the continued use of 

the undercover investigator.315 

 

                                            
315 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p0734 acesso em 22 de abril 
de 2014 
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LEGISLAÇÃO ESPANHOLA ACERCA DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES 

 

Ley de Enjuiciamiento Criminal  

Artículo 282 bis  

1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a 

actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio 

Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante 

resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo 

identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la 

incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el 

plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente 

habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico 

jurídico y social bajo tal identidad. 

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la 

identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá 

conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. 

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad 

posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá 

aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente. 

2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad 

falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando 

testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre 

que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto 

en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre. 

Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. 

3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el 

agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, 

establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. 

4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia 

organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, 

conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: 

a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos 

en el artículo 156 bis del Código Penal. 

b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal. 

c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal. 

d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal. 

e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 

243, 244, 248 y 301 del Código Penal. 

f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del 

Código Penal. 

g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código 

Penal. 

h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del 

Código Penal. 

i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 

del Código Penal. 
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j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal. 

k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal. 

l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de 

falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del 

Código Penal. 

m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 

568 del Código Penal. 

n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal. 

o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, 

de 12 de diciembre, de represión del contrabando. 

5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que 

sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida 

proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. 

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la 

investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la 

actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de 

quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio 

proceda. 
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LEGISLAÇÃO FRANCESA ACERCA DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES  

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées 

Article 706-73 

Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 32 

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits 

suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :  

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;  

2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du 

code pénal ;  

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;  

4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 

224-5-2 du code pénal ;  

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du 

code pénal ;  

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;  

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;  

8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;  

8° bis Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code 

pénal ;  

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par 

l'article 322-8 du code pénal ;  

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;  

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code 

pénal ;  

12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les 

articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense 

ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;  

13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en 

bande organisée prévus par l'article L622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d'asile ;  

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par 

les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des 

infractions mentionnées aux 1° à 13° ;  

15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour 

objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;  

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 

du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;  

17° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en 

bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal ;  

18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de 

destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 ;  

19° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre 

d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, 

prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées 

aux 1° à 17° du présent article.  

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions 

du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. 
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Article 706-74 

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 

Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables : 

1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ; 

2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code 

pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 du présent code. 

(...) 

Section 2 : De l’infiltration  

Article 706-81  

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant 

dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après 

avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle 

respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section. 

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des 

conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé 

de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit 

en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou 

receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité 

d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces 

actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. 

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, 

qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas 

en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82. 

Article 706-82  

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, 

sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes : 

1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou 

informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ; 

2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère 

juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et 

de télécommunication. 

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes 

commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou 

agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération. 

Article 706-83 

 A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit 

être spécialement motivée. 

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de 

police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération. 

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. 

L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a 

autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée. 

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration. 

Article 706-84  

L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité 

d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. 
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La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou 

de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans 

d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. 

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et 

ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros 

d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du 

livre II du code pénal. 

Article 706-85  

En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant 

l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à 

l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui 

permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée 

puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est 

informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser 

son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour 

une durée de quatre mois au plus. 

Article 706-86  

L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul 

être entendu en qualité de témoin sur l'opération. 

Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne 

mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause 

par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations 

d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions 

prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation 

ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable 

identité. 

Article 706-87  

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les 

officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration. 

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents 

de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.316 

 

                                            
316http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=337AC0DC7FF50570082012527D2B5CFE.t
pdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167520&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=
20140422, acesso em 22/4/2014 
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LEGISLAÇÃO ARGENTINA 

 

ESTUPEFACIENTES317 

 

Ley N° 24.424 

Modificación de la ley N° 23.737. 

Sancionada: Diciembre 7 de 1994. 

Promulgada: Enero 2 de 1995. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancionan con 

fuerza de Ley: 

(…) 

ARTICULO 6º — Incorpórase como artículo 31 bis a la ley 23.737, el siguiente: 

"Artículo 31 bis: Durante el curso de una investigación y a los efectos de comprobar la comisión de 

algún delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, de impedir su 

consumación, de lograr la individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores, o 

para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por resolución fundada podrá 

disponer, si las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo, que agentes de 

las fuerzas de seguridad en actividad, actuando en forma encubierta: 

a) Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la 

comisión de los delitos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, y 

b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley o en el artículo 866 del 

Código Aduanero. 

La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la que 

actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad. 

La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de inmediato en conocimiento 

del juez. 

La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto. Cuando fuere 

absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente encubierto, 

éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el 

artículo 31 quinques". 

ARTICULO 7º — Incorpórase como artículo 31 ter a la ley 23.737, el siguiente: 

"Artículo 31 ter: No será punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del 

desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre 

que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la 

imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro. 

Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará saber 

confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma reservada recabará la pertinente 

información a la autoridad que corresponda. 

Si el caso correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo, el juez lo resolverá sin 

develar la verdadera identidad del imputado". 

ARTICULO 8º — Incorpórase como artículo 31 quater a la Ley 23.737, el siguiente: 

"Artículo 31 quater: Ningún agente de las Fuerzas de seguridad podrá ser obligado a actuar como 

agente encubierto. La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable para ningún 

efecto". 

ARTICULO 9º — Incorpórase como artículo 31 quinques a la Ley 23.737, el siguiente: 

                                            
317 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/800/norma.htm 
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"Artículo 31 quinques: Cuando peligre la seguridad de la persona que haya actuado como agente 

encubierto por haberse develado su verdadera identidad, tendrá derecho a optar entre permanecer 

activo o pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de servicio que tuviera. En este último 

caso se le reconocerá un haber de retiro igual al que le corresponda a quien tenga dos grados más 

del que él tiene. 

En cuanto fuere compatible, se aplicarán las disposiciones del artículo 33 bis". 

ARTICULO 10. — Incorpórase como artículo 31 sexies a la Ley 23.737, el siguiente: 

"Artículo 31 sexies: El funcionario o empleado público que indebidamente revelare la real o nueva 

identidad de un agente encubierto o, en su caso, la nueva identidad o el domicilio de un testigo o 

imputado protegido, será reprimido con prisión de dos a seis años, multa de diez mil a cien mil pesos 

e inhabilitación absoluta perpetua. 

El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a 

su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información, será sancionado con 

prisión de uno a cuatro años, multa de un mil a treinta mil pesos e inhabilitación especial de tres a 

diez años. 

 

  


