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RESUMO 

 

Este trabalho propõe uma discussão a respeito do novo instituto introduzido no 

ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 12.850/13 (Lei de Organizações Criminosas), 

denominado “técnica do agente infiltrado” (Art. 10 e seguintes daquele Diploma Legal) 

e seus métodos de implementação, visando maior efetividade da medida. Pretende-se 

também analisar a polêmica quanto à sua aplicação, discutindo-se o limite que a Lei 

impõe na produção de provas numa investigação criminal que venha a se utilizar desta 

técnica.  

 

Conhecer e aprofundar esse tema permitirá responder as seguintes questões: (a) 

Quais são os limites da produção de prova nas infiltrações dos agentes públicos em 

organizações criminosas?; (b) Em que limite o agente infiltrado poderia praticar atitudes 

ilícitas em nome da obtenção das provas com a finalidade de alimentar dados em uma 

investigação criminal?; e, finalmente, (c) A infiltração policial em organizações 

criminosas pode desencadear atos ilícitos por parte do agente acarretando riscos para a 

sociedade?  

  

Dada a abrangência do tema, focarei no que considerei mais relevante durante a 

pesquisa, tentando ampliar ao máximo a relação entre o ordenamento jurídico, suas leis e 

regras, em torno dos limites da produção de provas do agente infiltrado e seu impacto 

para a sociedade.  

 

 

Palavras-Chave: Organização criminosa. Agente infiltrado. Responsabilidade do  

agente. Omissão normativa. Insegurança jurídica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                    

 

ABSTRACT 

 

 

This work proposes a discussion about the new institute introduced in the 

Brazilian legal system by Law 12.850 / 13 (Law of Criminal Organizations), called 

"technique of the infiltrated agent" (Article 10 and following of that legal Diploma) and 

its methods of implementation. It is also intended to analyze the controversy regarding its 

application, discussing the limit that the Law imposes in the production of evidence in a 

criminal investigation that uses this technique. 

 

Knowing and deepening this theme will answer the following questions: (a) "What 

are the limits of the production of evidence in the infiltrations of public agents in criminal 

organizations" ?; (b) To what extent could the undercover agent commit unlawful conduct 

in the name of holding the evidence for the purpose of feeding data in a criminal 

investigation ?; and, finally, (c) Police infiltration into criminal organizations can trigger 

unlawful acts on the part of the agent entailing risks to society? 

 

Given the scope of the topic, I will focus on what I considered most relevant 

during the research, trying to maximize the relationship between the legal order, its laws 

and rules, around the limits of the production of evidence of the agent infiltrated and its 

impact on society. 

 

 

Keywords: Organized crime. Undercover agent. Undercover responsability. Normative 

omission. Juridical insecurity.  
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INTRODUÇÃO 

 

Há muita discussão acerca de quais seriam os limites impostos pela Lei para a 

ação do agente infiltrado na investigação das organizações criminosas, isso porque, com 

o surgimento e o crescimento dessas organizações, tornou-se necessário buscar cada vez 

mais técnicas de inteligência investigativa, entre elas, a infiltração do Agente Público para 

a obtenção de provas. Necessário analisar até onde determinadas provas estariam 

inseridas nos trâmites em exigência num processo penal democrático e até onde vai a 

atribuição do Agente Público em busca de provas sem ferir as exigências da Lei. Assim, 

o tema possui relevância na medida em que os atos ilícitos que possam ser praticados pelo 

Agente Público numa ação de infiltração, se não forem observados estritamente os limites 

da Lei, poderiam expor a ordem jurídica brasileira e o questionamento do Estado de 

Direito Democrático, ou seja, há que se discutir o respaldo legal da produção de provas 

por um agente infiltrado.  

 

Além disso, em diversos momentos das relações profissionais da autora, 

ocorreram questionamentos quanto aos limites da produção de provas nestes casos, 

circunstância que despertou interesse para o estudo do tema. Registre-se que a matéria 

revela-se significativa não só para o Direito Penal, possibilitando a investigação 

necessária para que se tenham controles mais eficazes e acompanhamento mais ampliado 

das ações dos agentes mas também para que sejam preservados todos os requisitos de 

segurança e o respeito aos direitos fundamentais que devem ser preservados num Estado 

Democrático de Direito.  

 

Espero encontrar como resposta a possibilidade do aprimoramento da Lei 

12.850/13, no sentido de aumentar a segurança tanto do agente público, dando-lhe mais 

garantias para melhor desempenhar sua função, quanto da sociedade, através de uma 

melhor regulamentação da utilização de estratégias de infiltração. 

 

Existem diversas teses jurídicas defendidas a respeito da fase pré-processual de 

investigação, tanto na área do direito formal, como no substancial, no que concerne à 

produção de prova, que aqui serão observadas e definidas. Portanto, neste trabalho, 

também será discutido o fato de ser no âmbito policial realizado o primeiro “juízo” em 
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questão penal e processual criminal, isto é, o controle da legalidade dos meios de 

investigação, mesmo que depois seja subordinado a uma análise a posteriori pelo Parquet 

e pelo Judiciário.  

 

Capítulo 1: A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A ESTRUTURA ESTATAL  

 

1.1 A Organização Criminosa 

 

Preliminarmente, para debater acerca das questões que envolvem a técnica de 

infiltração de agentes, é preciso analisar o instituto da organização criminosa, uma vez 

que a infiltração policial ocorre quando um agente se introduz em uma organização 

criminosa para encontrar provas e descobrir seus participantes. Dessa forma, de acordo 

com Nucci, “associar-se significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se. O objeto 

da conduta é a finalidade de cometimento de crimes”.1  

 

Já para Pacheco, “o crime organizado se adapta rapidamente às transformações 

sociais do Estado”, ficando notável que as alterações no modo de operação dessas 

quadrilhas estruturadas fazem “a discussão de seu controle tão complexa e calorosa”. 2 A 

investigação de uma organização criminosa não tem um método ou uma forma única de 

ser tratada em vista das variedades com que ela se manifesta, desde características 

próprias até situações referentes às condições socioeconômicas, dependendo da 

localização, seja nacional, seja regional, e isso ainda afetado pela deficiência estatal, o 

que originou o "Estado Paralelo". Portanto, o combate a essas organizações passa 

necessariamente pela união entre entidades estatais e atividade de inteligência, 

considerando três bases de atuação:  

- Identificação do campo de atuação e os tipos de criminalidade; 

- Identificação e repressão da sustentação financeira (ganhos ilegais e lavagem de  

  dinheiro); 

- Identificação da rede de sustentação nas instituições incluindo os Agentes  

  Públicos que dão suporte a elas. 

                                                           
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 

293-298. 
2 PACHECO, Denilson Feitoza. Atividades de Inteligência e Processo Penal. In: IV Jornada Jurídica da 

Justiça Militar da União- Auditoria da 4ª. CJM, 30 set. 2005. Juiz de Fora.   

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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 Para o enfrentamento das organizações criminosas a Justiça se vale de uma 

legislação própria, uma estrutura forte e treinamento adequado. O Brasil, embora tenha 

progredido de uns anos para cá, ainda precisa melhorar quanto à legislação, 

principalmente se compararmos com EUA e Itália, que iniciaram esses estudos desde 

1950, sempre se atualizando nesse combate, o que é uma característica do Direito diante 

dos efeitos criminológicos em uma sociedade. Os doutrinadores e legisladores partem em 

busca de novas leis, participando de intensas discussões nas publicações especializadas. 

 

Os atributos mais acima mencionados estão expostos na maior parte das 

definições de organização criminosa que existem na doutrina. Mingardi afirma que são 

elementos das organizações criminosas: “previsão de lucros, hierarquia, divisão de 

trabalho, ligação com órgãos estatais, planejamento das atividades e delimitação da área 

de atuação”3. Mingardi ainda determina uma separação em dois modelos distintos: 

‘’organização criminosa tradicional ou territorial e a empresarial”4, podendo ser 

adicionado outro modelo, criado por Pontes: “a organização criminosa institucionalizada 

no ambiente do Estado”.5 

 

Já há mais de uma década que o Brasil internalizou a Convenção de Palermo6, 

tendo a Lei 12.850/13 versado sobre as formas de obter provas fundamentais que serão 

usadas para confrontar os crimes cometidos pela organização criminosa, como, por 

exemplo, a colaboração premiada.  

 

O art. 1º da Lei 12.850/13 já antecipa o objeto do diploma em comento: “define 

organização criminosa, dispõe sobre investigação criminal, estabelece os meios de 

obtenção da prova, infrações penais aplicáveis a sua investigação e seu procedimento”7.  

                                                           
3 MINGARDI, Guaracy. O Estado e o Crime Organizado. Boletim IBCCRIM, São Paulo, n. 21, set. 

1994, p.3. 
4 Op. cit.  p. 3 e 4. 
5 PONTES, Jorge. Corrupção sistêmica institucionalizada. Disponível 

em:  http://oglobo.globo.com/opiniao/corrupcao-sistemica-institucionalizada-14905059. Acessado em: 

17/ 05/2017. 
6Anselmo, Adriano Márcio. O Conceito de Organização Criminosa e Crime Institucionalizado. Revista 

Consultor Jurídico. 27/06/17. Disponível em:  https://www.conjur.com.br/2017-jun-27/conceito-

organizacao-criminosa-crime-institucionalizado. Acessado em: 19/09/2017.  
7 BRASIL. Lei 12.850/13, de 2 de agosto de 1943. Define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento 

criminal. GOMES, Luiz Flávio e SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações Criminosas e Técnicas 

Especiais de Investigação. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 481-490. Observação: visando evitar uma 

repetição entendida como não adequada, a referência a fontes de onde foram extraídas citações de 

http://oglobo.globo.com/opiniao/corrupcao-sistemica-institucionalizada-14905059.%20Acessado%20em:%2017/%2005/2017
http://oglobo.globo.com/opiniao/corrupcao-sistemica-institucionalizada-14905059.%20Acessado%20em:%2017/%2005/2017
https://www.conjur.com.br/2017-jun-27/conceito-organizacao-criminosa-crime-institucionalizado
https://www.conjur.com.br/2017-jun-27/conceito-organizacao-criminosa-crime-institucionalizado
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 Dessa forma, o parágrafo 1º de tal lei definiu:   

  

§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. 

 

Na opinião de Ungaretti de Godoy, “com a recepção da Convenção de Palermo, o 

Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no sentido de adotar os critérios daquela 

definição para o julgamento de casos relacionados à matéria crime organizado”.8 A partir 

de então, adotou-se, ao menos precariamente, o conceito previsto pela Convenção de 

Palermo e as características ali descritas. Entretanto, conforme enfatiza Borges, a 

depender “do modelo de organização criminosa que se analisa, haverá, portanto, variação 

de alguns de seus elementos, embora outros sejam comuns”,9 o que dificulta sobremaneira 

a obtenção de um conceito uniforme. 

 

Mendroni lembra que é elementar das ciências jurídicas e do Estado Democrático 

de Direito que "as leis é que devem se adaptar às sociedades e não o contrário".10 Sabe-

se que a maneira mais eficaz de combater o crime organizado é atacando os bens materiais 

ganhos pelos criminosos por meio das infrações cometidas, porque são estes bens que dão 

sustentação à continuidade e até ao crescimento dessas ações, já que essa "riqueza" 

adquirida pode ser reinvestida em novos negócios, legais ou não. 

 

Diante disso, até que novas e mais eficazes leis surjam, as instituições do Direito 

devem buscar enfaticamente as melhores possibilidades de enquadramento nas leis 

vigentes na tentativa de conter os avanços do crime organizado. 

 

No Brasil temos o Código Penal e o Código de Processo Penal, além de medidas 

administrativas e de processo civil para serem utilizados, destacando-se: Lei 8137/90, 

                                                           
diferentes Leis etc. integrantes da Legislação brasileira são efetuadas apenas uma vez, por ocasião 

de sua primeira aparição neste Trabalho.  
8 GODOY (2011 apud MENDRONI, 2016).  
9 BORGES (2002 apud ANSELMO, 2017).   
10 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2016. 
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Lei 9296/96, Lei 9613/98, atualizada pela Lei 12683/12, Lei 9802/99, Decreto 5015/04, 

Lei 12694/12, Lei 12850/13 e Lei 12846/13. Os institutos processuais utilizados são 

a busca e apreensão, sequestro de bens, colaboração premiada, escuta telefônica, 

interpretação de mensagens, e-mails etc., gravações clandestinas, quebra de sigilos fiscal 

e bancário, agentes infiltrados e ação controlada.  

 

1.2 A Estrutura Estatal    

      

Inicialmente, imperativo se torna afirmar que a obra “Crime Organizado: 

Aspectos Gerais e Mecanismos Legais” é largamente utilizada, inclusive em sua forma 

de apresentação, neste momento do presente Trabalho de Conclusão de Curso, dado o 

modo claro, didático da exposição de Mendroni, que permite o estabelecimento de base 

sólida para o desenvolvimento deste TCC.11   

   

   Segundo Mendroni, é imprescindível a implantação de uma estrutura bem 

montada para combater o crime organizado. Essa estrutura deve ser desenvolvida pelo 

Governo Federal e pelos Governos Estaduais, no menor tempo possível, pois a cada 

momento que passa há o desperdício do dinheiro público, já que os agentes criminosos 

utilizam o dinheiro produto de seus crimes para reinvestimento na própria organização 

criminosa.  

 

Afirma aquele autor que, naturalmente, há regras nas ações relativas ao Estado 

nesse combate, mas é preciso a celeridade do processo e a diminuição da burocracia. A 

perda de tempo pode trazer desestruturação estatal e consequências danosas à sociedade. 

 

Ainda na visão de Mendroni, quanto a esta estruturação do Estado, a atenção 

principal deve se focar em 3 instâncias básicas: Polícia, Poder Judiciário e Ministério 

Público, lembrando que quando a investigação é de alto nível de criminalidade, necessário 

se faz a união entre essas forças. Ainda sobre estruturação, não se pode deixar de citar a 

importância da atualização constante de hardwares e softwares, além de, pela via do 

concurso público, selecionar pessoas especializadas, profissionais de áreas diversificadas 

                                                           
11 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2016, p. 137-143.  
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como ciências exatas e biológicas, para dar suporte aos profissionais que vão estar 

envolvidos com as investigações e processos penais. 

 

Passemos, então, uma vez mais acompanhando Mendroni, a abordar as instâncias 

da Polícia, do Poder Judiciário e do Ministério Público.   

 

Polícia: A Polícia, por sua própria natureza, é quem faz as primeiras 

investigações. Nos crimes comuns sua missão de proteger a sociedade demanda que ela 

deva estar sempre pronta a atender a um chamado, na rua ou em sua própria repartição, 

agindo tanto no impedimento e repressão ao crime, quanto nas providências nos casos já 

consumados. No caso de criminalidade organizada, pela sua alta complexidade, a 

investigação deve ser supervisionada pelo Ministério Público. Claro que a Polícia auxilia 

e muito com sua atividade de campo, busca de provas, análise técnica de materiais, mas 

a análise da robustez das provas e do resultado da investigação propriamente dita cabe ao 

Promotor de Justiça ou ao Procurador da República. Cabe à Polícia, portanto, as 

atividades preliminares e a comunicação da ocorrência ao MP e, posteriormente a isso, 

receber a supervisão do MP para dar prosseguimento às investigações, auxiliando-o. 

Portanto, em matéria de estruturação para a Polícia, nos casos de crime organizado, se faz 

necessário colocar à sua disposição todos os equipamentos e materiais necessários para 

buscas, escutas, apreensões, gravações, quebra de sigilos, controle e monitoramento.  

 

Poder Judiciário: Os juízes, promotores e policiais devem ser especializados em 

combate a organizações criminosas e a criação de Varas Criminais Especializadas é 

fundamental para isso. O juiz deverá cuidar apenas desse nível de criminalidade, pois em 

vista de sua complexidade, não há como um juiz se dividir entre outros processos de 

crimes comuns. É necessária a dedicação exclusiva, análises profundas e detalhadas e 

muita concentração para identificar situações difíceis de serem percebidas, em virtude da 

usual perspicácia criminosa. As Varas Criminais Especializadas deverão estar muito bem 

aparelhadas com sistemas informatizados e eletrônicos de audiovisual de qualidade, 

segurança pessoal e corpo policial bem treinado, carros blindados e outros. As 

investigações de criminalidade organizada em geral levam anos, pois possuem muitas 

pessoas envolvidas, como “testas de ferro” e “laranjas”, empresas ilícitas, falsas, acordos 

financeiros mirabolantes, leniências, colaboração premiada, fraudes, acordos e parcerias 

de muito maior complexidade em relação à criminalidade comum. Daí a importância da 
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dedicação exclusiva dos juízes, pois, se tiverem que cuidar de todo o acervo de uma Vara 

Criminal, certamente a sociedade pagará um preço por isso, pois espera justiça 

e eficiência também nos crimes econômicos.  

 

A amplitude do mundo jurídico requer uma especialização para melhor 

distribuição da Justiça, como ocorre em outras áreas, como a medicina por exemplo. A 

especialização permite ao profissional melhor exercício de sua função, pois, embora todos 

os poderes conferidos aos juízes sejam derivados da Constituição Federal, há 

competências diferenciadas. Mesmo com todos os dispositivos legais hoje existentes, 

aumenta cada vez mais a demanda por investigações de crimes econômicos; assim, seria 

um grande avanço a criação de Varas Especializadas para poder fazer frente à proliferação 

de organizações criminosas que vem acontecendo, combatendo-as de forma mais rápida 

e eficiente, tornando a justiça mais segura e eficaz.  

 

Ministério Público: Também os promotores e os procuradores devem cada vez 

mais se desenvolver com treinamentos e capacitação adequadas de combate à 

criminalidade organizada. Uma série de recomendações devem ser consideradas, como:  

 

(a) contatos de aproximação entre os órgãos públicos, para trabalho em 

conjunto, contribuindo para a agilidade; (b) acesso on-line em 

computadores de todos os dados dos órgãos públicos, como polícias, 

SEFAZ, Cartórios, Detran etc., (c) cruzamento de dados de todas as 

Promotorias de Justiça especializadas no combate às organizações 

criminosas; (d) programas modernos de informática para elaboração de 

planilhas, gráficos etc.; (e) disponibilidade de verba para 

deslocamentos; (e) criação de boas estruturas da Promotoria, com 

setores especiais; (f) contratação de Agentes próprios especializados 

em análise de dados, sistemas de comunicação, banco de dados, 

abertura de Portaria delimitando o universo da investigação; (g) 

aquisição de equipamentos, veículos ou qualquer material necessário 

ao trabalho investigatório, bem como um sistema de proteção.12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2016, p. 139 e 140. 
  



17 
 

1.3 Treinamento 

 

Obviamente, os órgãos que cuidam do crime organizado devem ser altamente 

profissionalizados e especializados e estar em constante aprimoramento e 

desenvolvimento. Este tipo de atuação requer uma constante e crítica análise, assim como 

projeções de resultados devem ser feitas com frequência, sob o risco de fracasso do 

processo penal, em caso de perda das provas penais numa investigação malsucedida. 

Investimento forte em treinamento é fundamental, tanto para policiais, promotores e 

juízes quando se trata de organizações criminosas. 

 

1.4 Medidas Legais 

 

Há muitas possibilidades de medidas legais para prevenção de ações e infiltrações 

em organizações criminosas, e elas devem ser aplicadas energicamente, na mesma 

medida da atuação criminosa, ou seja, com rigor e repressão em respeito à sociedade e à 

ordem pública. Há que se ter o cuidado em aprovar leis antes que elementos das 

organizações criminosas possam se infiltrar na Política e participar da criação de leis que 

lhes favoreçam, como aconteceu na Itália, onde os mafiosos da Cosa Nostra se integraram 

ao corpo político. 

 

1.5 Meios de Prova 

 

Como as organizações criminosas em geral são grandes empresas, necessário se 

torna uma investigação criteriosa, detalhada dos participantes da "empresa" e suas 

atividades. Geralmente se misturam na contabilidade da empresa a parte criminosa com a 

parte lícita, confundindo bastante um processo de investigação, ou seja, a empresa muitas 

vezes é legalmente constituída, mas esconde em suas atividades econômicas capital 

ilícito. Daí ser cada vez mais importante a participação de órgãos fiscalizadores do Estado 

com o Ministério Público, facilitando o entendimento das análises contábeis.  

 

E um dos instrumentos introduzidos pela nova Legislação brasileira para a 

obtenção de meios de prova é a utilização do agente infiltrado, objeto do presente 

trabalho, o que será melhor examinado a partir do capítulo seguinte. 
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Capítulo 2: O AGENTE INFILTRADO 

 

2.1 Histórico 

 

Silva e Gomes, em seu livro “Organizações criminosas e técnicas especiais de 

investigação”, escrevem, de forma espirituosa e informal, que são bíblicos os primeiros 

relatos sobre o tema e que Judas seria o primeiro agente infiltrado.13 Mais formalmente, 

sabe-se que a origem é francesa, do século XVIII, partindo de Brigada de Segurança e 

Delegacia de Polícia. Em seguida, na Inglaterra, a Polícia Metropolitana de Londres, com 

agentes infiltrados à paisana, teve pouca aprovação pública, pois temiam ser os agentes 

infiltrados usados para repressão política. Em 1906, nos EUA, os agentes infiltrados 

foram utilizados para combater a criminalidade e a intimidação nos bairros pobres 

italianos, inspirando o surgimento de outros programas secretos. Só na década de 80 a 

técnica de infiltração de agentes na investigação criminal ganhou força, tanto na Europa, 

quanto nos países latino-americanos. A legislação espanhola é das mais detalhadas e 

serviu de estudo e doutrina.14  

 

Baseando-se no texto da Convenção da ONU contra o crime organizado, o Brasil 

promulgou a Lei 10.217/01,15 que alterou a Lei 9.034/95, criando o instituto da infiltração 

de “Agentes de polícia ou inteligência”, mediante autorização judicial. A Lei 9.034/95 

autorizava a infiltração de agentes de inteligência, o que era inconstitucional, pois o A.I. 

tem por missão a defesa do Estado, no aspecto de soberania e preservação do Estado 

Democrático de Direito e não atividades de investigação policial. Em vista disso, os 

Tribunais Superiores não consideram lícitas as provas obtidas por agentes de inteligência, 

pois deveriam ser atos típicos de polícia judiciária (civil e federal). Além disso, a referida 

lei tratava do agente infiltrado de forma muito imprecisa, fixando sua autorização em 

qualquer etapa da persecução penal. Sequencialmente, a Lei 10.409/02 previu a figura da 

infiltração de policiais em organizações criminosas com o objetivo de recolher 

informações sobre operações ilícitas dessas organizações. Em seguida, a Lei 11.343/06 

                                                           
13 GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações Criminosas e Técnicas Especiais 

de Investigação. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 389. 
14 Op. Cit., p. 390.  
15BRASIL. Lei 10.217/01, de 11.04.2001. Altera os arts.. 1o e 2o da Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995, 

que dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações. Disponível 

em: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/100804/lei-10217-01. Acessado em 15/09/2017.  

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/100804/lei-10217-01
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revogou a Lei 10.409/02, prevendo a figura do Agente Público infiltrado em qualquer 

fase, desde que se tenha autorização judicial e ouvido o Ministério Público em tarefas de 

investigação constituídas pelos órgãos especializados.16  

 

Finalmente, a Lei 12.850/13, Lei de Combate ao Crime Organizado, revogou 

integralmente a Lei 9.034/95 e retomou a figura do Agente Policial infiltrado, não 

prevendo a possibilidade de infiltração de Agente de Inteligência, ou seja, demonstrando 

que as Agências de Inteligências não devem colher provas para o processo penal e sim 

subsidiar o governo com informações, definido no Decreto 4376/02, que dispõe sobre a 

SISBIN: “para efeito deste decreto , entende-se como inteligência a atividade de análise 

de dados e informações  e de produção  e difusão  de conhecimentos, dentro e fora do 

território nacional, relativos a fatos e situações  de imediata ou potencial influência sobre 

o processo decisório, a ação  governamental, a salvaguarda e a segurança  da sociedade e 

do Estado”.17 

 

2.2 Parâmetros Legais  

 

Conforme citado, a infiltração policial é abordada na Lei 10.217/01, contendo dois 

artigos, que alteram o “caput” dos artigos 1º. e 2º. da Lei 9.034/95, com a inserção dos 

incisos IV e V e um parágrafo no art. 2º; no art. 20 da Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional; no art. 50 da Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção, assim como no art. 53, inc. I, da Lei 11.34/06 (Lei do Combate ao 

Tráfico de Drogas).18  

 

Tais dispositivos apenas fazem citações e referências sobre as técnicas de 

investigação, mas incorrem em omissão ao não realizar uma explicação clara e 

principalmente em não garantir controle nas situações de risco ao agente infiltrado. O 

inciso V, do art. 2º., da Lei 9.034/95 afirma que uma das formas de investigação e 

confecção de provas é através da “infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, 

em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, mediante 

                                                           
16 GOMES, Luiz Flávio e SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações Criminosas e Técnicas Especiais 

de Investigação. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 391. 
17Op. Cit. 
18 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009.  
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circunstanciada autorização judicial”,19 sem maiores aprofundamentos, deixando uma 

brecha a ser fechada pela doutrina ou pela decisão judicial. Como já foi dito, a Lei 

12.850/13 conceituou organização criminosa e deu ênfase à atuação do agente de polícia 

infiltrado como forma de aquisição de provas, negando a atuação dos agentes de 

inteligência. 

 

As autoridades políticas possuem uma inquietude diante da criminalidade 

organizada, mas tal preocupação não tem sido suficiente para produzir um adequado 

tratamento à questão da atuação do agente policial destinado a combater o crime 

organizado. Isso confirma a tese da “flagrante omissão do legislador pátrio”. Mesmo 

bastante perigoso, pois coloca em risco a atuação da infiltração policial e, ainda por cima, 

suprime direitos dos investigados, para Garcia “faz-se necessário o uso deste recurso em 

função da complexidade de organização desses núcleos criminosos, quase que 

impossíveis de serem desmantelados pelos meios tradicionais de investigação”.20  No 

entender da autora, o desmantelamento das organizações criminosas não justifica a 

violação de direitos fundamentais, estando o Estado extrapolando seu poder de punição 

quando relativiza as garantias ao cidadão, tratamento inadequado em um Estado 

Democrático de Direito.  

 

É papel do Estado extinguir totalmente a insegurança, em relação ao investigado 

e ao policial. O Estado deve conceituar claramente as ações do agente infiltrado, dando 

seu respaldo e garantindo ao policial seu retorno às suas funções iniciais, sem risco de 

responsabilização criminal ou administrativa por eventuais ações ocorridas durante a 

infiltração. Portanto, é fundamental que essas ações e atividades estejam regulamentadas, 

garantidas pela Constituição e demais leis para não incorrer em afronta aos direitos do 

indivíduo, tanto do investigado, quanto do policial, por se tratar de responsabilidade do 

Estado.21  

                                                           
19 BRASIL. Lei 9.034/95, de 3 de maio de 1995.  Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a 

prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9034-3-maio-1995-348988-publicacaooriginal-1-

pl.html. Acessado em: 16/09/2017. 
20 GARCÍA, Maria Dolores Delgado. El Agente Encubierto: Técnicas de Investigación. Problemática y 

Legislación Comparada. In: CONRADI, Faustino Gutiérrez-Alviz (Dir.). La Criminalidad Organizada 

ante la Justicia. Sevilla:Universidad de Sevilla,1996. p.69.  
21 SANINI NETO, Francisco, Infiltração de Agente é Atividade de Polícia Judiciária. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2016-ago-05/sannini-infiltracao-agentes-atividade-policia-judiciária. 

Acessado em: 18/09/2017. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9034-3-maio-1995-348988-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9034-3-maio-1995-348988-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www.conjur.com.br/2016-ago-05/sannini-infiltracao-agentes-atividade-policia-judiciária
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A infiltração de agentes caracteriza-se por ser uma medida excepcional, para ser 

apenas utilizada em ultima ratio, através da qual o Estado, no intuito de prevenir o 

prosseguimento da criminalidade, começa a dar início ao combate à atuação criminosa 

participando de tal conduta por meio da técnica do agente infiltrado, visando garantir a 

ordem, uma vez que falhou em regulamentar de forma adequada os dispositivos 

pertinentes que permitam o combate satisfatório ao crime, que confeririam as devidas 

garantias para o desempenho seguro da atividade dos agentes. São diversas as definições 

de agente infiltrado na doutrina, conforme a seguir demonstrado.22  

 

Segundo Pacheco, o “agente infiltrado é um funcionário da polícia que, falseando 

sua identidade, penetra no âmago da organização criminosa para obter informações e, 

dessa forma, desmantelá-la”.23  Na opinião de Mendroni, esse método significa infiltrar o 

agente no “seio da organização criminosa, passando a integrá-la como se criminoso 

fosse”.24  Com relação à definição de inteligência policial, esta é considerada mais recente 

e, para Magalhães, se caracteriza pela “atividade de Estado que visa obter, produzir e 

analisar conhecimentos relacionados, de forma direta ou indireta, às atividades de 

segurança pública e defesa social”.25 

 

 Carvalho Neto define a infiltração policial como a introdução de agente público, 

dissimuladamente quanto à finalidade investigativa (provas e informações) e/ou operacional 

(“dado negado” ou de difícil acesso), em quadrilha, bando, organização criminosa ou associação 

 criminosa ou, ainda, em determinadas hipóteses (como crimes de drogas), no âmbito social, 

profissional ou criminoso do suposto autor de crime, a fim de obter provas que possibilitem, 

eficazmente, prevenir, detectar, reprimir ou, enfim, combater a atividade criminosa deles.26 

 

                                                           
22 SANINI NETO, Francisco, Infiltração de Agente é Atividade de Polícia Judiciária. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2016-ago-05/sannini-infiltracao-agentes-atividade-policia-judiciária. 

Acessado em: 18/09/2017. 
23 PACHECO, Denilson Feitoza. Atividades de Inteligência e Processo Penal. In: IV JORNADA 

JURÍDICA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – AUDITORIA DA 4ª CJM, 30/09/2005, Juiz de 

Fora.  
24 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 
25 MAGALHÃES, Luiz Carlos. A Inteligência Policial como Ferramenta de Análise do Fenômeno: 

Roubo de Cargas no Brasil, 2004. Disponível em: http://www.infoseg.gov.br/infoseg/arquivos/a-

inteligenciapolicial-como-ferramenta-de-analise-do-fenomeno-roubo-de-cargas-no-brasil. Acessado em 

19/09/2017. 
26 CARVALHO NETO, Pedro Alves de. Responsabilidade Penal do Agente Infiltrado em 

Organizações Criminosas com o Advento da Lei 12.850/13. Monografia apresentada ao Curso de 

Direito do Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara -Goiás. Itumbiara, 22/12/14.  

https://www.conjur.com.br/2016-ago-05/sannini-infiltracao-agentes-atividade-policia-judiciária
http://www.infoseg.gov.br/infoseg/arquivos/a-inteligenciapolicial-como-ferramenta-de-analise-do-fenomeno-roubo-de-cargas-no-brasil
http://www.infoseg.gov.br/infoseg/arquivos/a-inteligenciapolicial-como-ferramenta-de-analise-do-fenomeno-roubo-de-cargas-no-brasil
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Nessa linha, o autor acrescenta que  

 

a infiltração policial se dá quando um agente adentra em uma 

organização criminosa com o intuito de buscar provas e identificar os 

integrantes das organizações criminosas, concluindo na prisão de 

todos. Por este conceito pode-se inferir que a infiltração policial é 

técnica essencial na apuração de provas e autoria, de forma a 

estabelecer estratégias à segurança pública e comando de intervenção 

no meio criminoso.27  

 

As atividades criminosas têm sido cada vez mais estruturadas, e, portanto, se faz 

necessário que o Estado evolua em suas técnicas e estudos de combate ao crime 

organizado também cada vez mais, para, no mínimo, fazer frente à atuação das 

organizações criminosas.  

 

Diante do fato de o Estado ter que, por delegação da Constituição Federal, garantir 

os direitos mínimos da pessoa, do cidadão, em qualquer aspecto, também no que se refere 

ao criminoso existe o direito ao devido processo legal. Há que se buscar provas lícitas e 

respeitar sua intimidade. Portanto, o mesmo Estado deve dar garantias ao cidadão de bem 

e ao cidadão eventualmente criminoso quanto aos seus direitos garantidos na 

Constituição. Daí que todo o cuidado se faz necessário quando o agente policial atua como 

agente infiltrado para combater o crime organizado. Deverá ser um profissional altamente 

especializado para atuar de forma coerente com o que a situação exige.  

 

Greco alega que um dos princípios da legalidade é "proibir incriminações vagas e 

indeterminadas (nullum crimen nulla poena sine lege certa)".28 Alega ainda que, de 

acordo com o princípio da reserva legal, não é o fato da vigência de uma lei que antecede 

ao ato definidor da infração suficiente para uma condenação; é necessário que exista 

definição precisa da conduta proibida, não sendo tolerados conceitos imprecisos, ou seja, 

a lei tem que ser explícita para sua interpretação precisa.    

 

 

 

                                                           
27 CARVALHO NETO, Pedro Alves de. Responsabilidade Penal do Agente Infiltrado em 

Organizações Criminosas com o Advento da Lei 12.850/13. Monografia apresentada ao Curso de 

Direito do Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara -Goiás. Itumbiara, 22/12/14.  
28 GRECO, Rogério. Atividade Policial: Aspectos Penais, Processuais Penais, Administrativos e 

Constitucionais. 2ª Ed., Niterói-RJ: Impetus, 2010.   
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2.3 Conceituação  

 

Conceitualmente, a infiltração de agentes é uma técnica especial de investigação 

com caráter sigiloso, aplicada em situações especiais e expressa necessidade de 

autorização judicial prévia. Na prática, o agente policial, sem se identificar como tal, se 

insere na organização criminosa como se fosse um deles para obter provas que 

futuramente possam desbaratar a organização, seus planos e ações, ou seus participantes 

e mandatários. Podemos observar duas figuras: o Agente Provocador (AP) e o Agente 

Infiltrado (AI). O AP, de forma particular ou como Agente Policial, induz um elemento 

criminoso a cometer uma infração penal, que, sem essa indução, não teria cometido. Já o 

AI recebe ordem para se infiltrar em uma organização criminosa com a finalidade de 

observar, recolher informações ou provas que levem a uma persecução criminal, enquanto 

que o AP só provoca a ação criminosa, sem fazer parte da organização criminosa, sem se 

infiltrar, apenas utilizando técnicas de investigação contra o agente criminoso. A ação do 

AP pode ser questionável em relação aos direitos de uma pessoa, pois o eventual 

criminoso é enganado e levado a praticar o delito. Já a ação do AI é permitida legalmente.  

Assim, fica claro que o policial deverá ter uma clara orientação a respeito dos limites de 

sua atuação, evitando-se assim que ele atue como um agente provocador.29  

 

Na esfera do direito da common law, a chamada lei de entrapment, procura-se 

diferenciar se o sujeito provocado tinha a intenção de praticar o crime pelo qual participou 

com o agente provocador, ou se o estímulo para executar o crime se iniciou do 

provocador. Esse tambem é assunto de discussão na doutrina: se a trapaça 

institucionalizada que decorre do uso dos agentes provocadores não acaba se tornando 

mais nociva para a ordem social, em comparacão aos diversos crimes típicos e 

consentidos que são investigados pelos agentes provocadores. Assim, dependendo do 

caso, a função acessória do agente provocador pode não ser necessária. Essa casualidade 

põe a “provocação”como opção da tarefa, que, através dos riscos que serão aferidos, será 

definido pelas autoridades de supervisão da investigação escolher por cancelar a 

operação, se os perigos intrínsecos não forem admissíveis.30  

 

                                                           
29 GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações Criminosas e Técnicas Especiais 

de Investigação. Salvador: JusPODIVM, 2015. p. 392 e 393. 
30Op. Cit., p. 394 e 395.  
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Entretanto, Rocha 31diverge de tal pensamento, pois entende que é arriscado haver  

um agente policial nessa situação, pois sua condição profissional o colocaria em risco 

mais cedo ou mais tarde. Mas este não é o entendimento majoritário, uma vez que não só 

esse agente tem uma ligação evidente com a Administração Pública em razão da carreira 

que ocupa, mas ele terá também uma identidade falsa e uma vida condizente com o tipo 

da organização criminosa investigada e essa circunstância só poderia ser confiada a um 

profissional treinado e engajado na função. Ademais, esse elo simplifica a fiscalização 

pelas autoridades, pois apenas o Juiz, o Promotor e a autoridade policial, superiores 

hierárquicos que fazem parte da investigação do agente infiltrado, podem ter ciência dos 

dados e da real identidade desse agente, sendo inclusive os únicos capazes de aferir o grau 

de risco a que o agente policial estará sujeito. Além disso, a situação em que o agente 

público é inserido no ventre de uma empresa criminosa que pratique “lavagem de 

dinheiro”, por exemplo, não resulta necessariamente na condição de infiltrado, pois esse 

policial pode somente se relacionar, sem real introdução na quadrilha. Esse é o caso de 

“estória-cobertura” e não de infiltração de agentes. No Brasil, é comum seu uso, 

principalmente por agentes que trabalham em delegacias que são especializadas no 

combate às drogas.32    

 

Cabe ressaltar que apesar de a infiltração de agentes se assemelhar a uma “estória-

cobertura” como alicerce, não pode se confundir com ela, porque a infiltração é utilizada 

só em casos excepcionais, acabando por diminuir as garantias individuais, como, por 

exemplo, a intimidade e a privacidade, além de exigir autorização judicial prévia; já a 

“estória-cobertura” não possui esses requisitos para ser implementada.33    

 

São tipos de operações de agentes infiltrados:  

 

a) Infiltração leve – poucos meses, não precisa de permanência no meio criminoso, os 

agentes mantêm identidade na estrutura policial, não há necessidade de muito 

planejamento. 

 

                                                           
31 ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. Agente Infiltrado: Inovação da Lei 10.217/01. In Revista Jurídica da 

Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. V.1, nº1, 2001, p. 141 - 166. 
32 GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações Criminosas e Técnicas Especiais 

de Investigação. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 395 a 397. 
33 Op. Cit. 
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b) Infiltração profunda – superior a 6 meses de duração, total permanência no meio 

criminoso, identidades falsas dos agentes e até o contato com a família fica prejudicado, 

sendo então mais perigosa, podendo trazer dificuldades humanas e éticas.34 

 

Apesar de suas dificuldades de implantação, no Brasil a infiltração profunda (deep 

cover) está prevista, mas com alerta para evitar-se excessos por parte do AI. As operações 

light cover e deep cover podem ser realizadas baseando-se no direito norte-americano, 

com modalidades variáveis.35 

 

Como já citado, somente podem ser Agentes Infiltrados policiais dos quadros da 

Polícia Judiciária (civil ou federal), de acordo com a Lei 12850/13, que não previu a figura 

dos Agentes de Inteligência como Agentes Infiltrados, por não pertencerem os Agentes 

de Inteligência aos quadros da Polícia Judiciária, e, portanto, não ser possível Agente de 

Inteligência realizar investigação penal. Destaque-se não haver óbice que a Agência 

Brasileira de Inteligência (ABIN) preste apoio operacional às polícias judiciais, pois no 

art.3º. a Lei 12850/13 prevê “a cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, 

estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou 

da instrução criminal.”.36 

 

Em caso de crime militar caberá à Polícia Militar efetuar a infiltração de agentes, 

pois aí ela estaria exercendo papel de polícia judiciária. Também não é possível, por falta 

de legislação, particulares coagentes infiltrados, já que as provas seriam consideradas 

ilícitas.  Tal restrição parece correta por se tratar de atividade de risco e requerer certa 

especialidade que somente agente policias treinados dispõem.37 

 

 

 

                                                           
34 GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações Criminosas e Técnicas Especiais 

de Investigação. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 395 a 397. 
35 Op. Cit. 
36 Op. Cit.  
37MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 587 e 588. 
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2.4 O Caso Família Gambino  

 

Esse emblemático caso demonstrou o grau de profissionalismo da técnica e do 

nível de comprometimento do agente. Foi uma difícil operação realizada pelo FBI, dos 

EUA, que se iniciou em 1976 e durou 6 anos. A ação investigava o desenvolvimento de 

uma família da máfia italiana, que trabalhava com joias, sendo este um caso característico 

de organização criminosa.  

 

Um integrante do FBI, chamado Jack Garcia, se infiltrou em uma das famílias 

mais clássicas ítalo-americanas do crime da cidade de Nova Iorque. Tal agente foi 

escolhido pela aparência física proeminente, forte sotaque italiano e pela maneira como 

arrumava seu dinheiro e documentos pessoais, pois os enrolava com a ajuda de um 

elástico comumente utilizado para compilar talos de brócolis nos supermercados em Nova 

Jersey, todas características similares aos hábitos da família da máfia ítalo-americana. 

Assim, com essa conduta conseguiu conquistar a confiança dos comandantes do grupo, o 

que sem dúvida contribuiu fortemente para a produção de provas criminais.  

 

Um fator fundamental foi o sigilo da operação, que assegurou ao agente 

informações relevantes e específicas para seus superiores sobre o modus operandi 

daquela organização. Este sigilo era tão grande que dentro do próprio FBI poucos sabiam 

da sua condição de agente infiltrado. O agente tornou-se figura essencial na Família 

Gambino, pois passou a conhecer a sua intimidade, como praticavam os crimes, 

desmascarando o grupo criminoso, conseguindo a expedição de muitos mandados de 

prisão.  

 

Além disso, o agente Garcia teve que se distanciar de amigos e familiares, visando 

sua proteção e segurança, permitindo apenas encontros casuais. Claro que ele teve que se 

preparar, tendo em vista que precisou falar, agir e pensar como se criminoso fosse. 

Utilizou a estratégia de dizer que era um ladrão de joias, ocasião em que precisou 

demonstrar o seu conhecimento na prática, executando furtos em joalherias. A vida do 

agente Jack mudou completamente, pois teve que usar outro nome, inclusive documentos 

falsos que foram feitos pelo governo americano. Sabendo que um simples equívoco 

poderia valer sua vida, o agente Garcia passou a ter finalidades comuns e a compartilhar 

alegrias e decepções com seus colegas do crime, assumindo algumas características para 
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que sua encenação fosse convincente, como saber interagir e dissimular.  Esse agente 

precisa ser não só um capacitado e habilidoso profissional, mas também um homem 

destemido e de coragem. Em 1982, a operação foi concluída e a consequência foi a 

condenação de mais de 100 pessoas por crimes federais.38   

 

Esse exemplo de agente infiltrado demonstra a importância dessa técnica e a 

necessidade de um preparo diferenciado do agente.  

 

2.5 Críticas à Técnica do Agente Infiltrado 

  

          2.5.1 Violação ao Contraditório, à Ampla Defesa e o Direito ao Silêncio  

 

Nas doutrinas brasileiras e mesmo estrangeiras há um intenso debate em relação 

à violação ao contraditório, à ampla defesa e o direito ao silêncio quando da ocorrência 

da infiltração.  Mesmo considerando o sigilo, não se deve subjugar o contraditório e o 

direito de defesa.39     

  

Com relação à ofensa ao contraditório e à ampla defesa, a Lei 12.850/13, art. 12, 

§ 2º, prevê: “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”.  

  

Porém, segundo Machado, a questão em discussão é como manter o contraditório, 

sem violar a ampla defesa e conseguir proteger a identificação do agente. E, ainda, como 

este mesmo agente irá conseguir prestar depoimento em juízo sem mostrar o seu rosto e 

identidade. A última questão seria se pode ser aceita uma testemunha anônima diante de 

um processo penal legítimo.40 

  

                                                           
38 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 587 e 588.               
39 Op. Cit. 
40 MACHADO, Luís Henrique. Os Limites para Uso de Agentes Infiltrados nas Investigações. 

Disponível em: https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016. Acessado em: 

06/10/2017.      

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjota.info%2Fartigos%2Freflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016&data=02%7C01%7Cjose.v.leite%40hotmail.com%7C68327e83281f4b730a6708d538d7eb36%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636477422367706499&sdata=9sN3UO%2BvWn5M4A4jX6isMC0zL1TXdOlgGAUptxIE%2FRE%3D&reserved=0
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Para Nucci, não é possível que os relatórios feitos por um agente infiltrado não 

sejam suscetíveis de impugnação, transformando as provas em inquestionáveis.41 A 

singular saída concebível para solucionar esse impasse seria não continuar mantendo o 

anonimato do agente aos advogados e ao acusado, sendo certo que caberá ao Estado 

garantir a sua segurança. Apesar de ser arriscada tal proposta, seria a única forma de 

proteger os princípios envolvidos.42   

  

  A respeito da hipótese de ofensa ao direito de permanecer em silêncio e, portanto, 

de elaborar prova contra si mesmo, manifesta-se a divergência se o agente infiltrado 

produz a confissão do indivíduo que está sendo investigado de forma capciosa, visto que 

o acusado não sabe a verdadeira identidade do agente, levando a divulgar acontecimentos 

que estariam acolhidos pelo princípio do ‘’nemo tenetur se detegere’’.43     

  

Há mais de uma corrente sobre a questão. Uma corrente defende que o investigado 

deve confessar o crime de modo claro e ciente, com efeito de violar o princípio da lealdade 

no curso do processo investigatório.44 Nesse caso, a prova produzida pelo agente seria 

ilícita.   

  

Já para outra corrente, a do Tribunal Federal Alemão, tribunal semelhante 

ao Superior Tribunal de Justiça do Brasil, o conflito deve ser resolvido perante a ótica da 

ponderação. Logo, permite o método do interrogatório clandestino através do agente 

infiltrado, porém, tem que versar sobre crime substancialmente grave e que as outras 

formas de investigação não tenham dado certo. Além disso, existem duas restrições que 

têm que ser seguidas: 1) cuidar de interrogatório específico, sem estratégia advinda do 

agente com o objetivo de culpar o investigado; 2) as questões não podem estar atreladas 

a crimes já consumados. Após essas limitações a Corte é incisiva em assegurar que a 

adequada persecução criminal, com o intuito de preservar a população, não pode ser 

                                                           
41 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2003. 
42 ALVES, Stephanie Mendes. A infiltração de Agentes como Meio de Prova Consoante as 

Disposições da Nova Lei das Organizações Criminosas. Disponível em: 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16249. Acessado em: 
27/09/2017.  
43MACHADO, Luís Henrique. Os Limites para Uso de Agentes Infiltrados nas Investigações .Disponível 
em: https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016. Acessado em: 
06/10/2017.      
44 Idem. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16249
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjota.info%2Fartigos%2Freflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016&data=02%7C01%7Cjose.v.leite%40hotmail.com%7C68327e83281f4b730a6708d538d7eb36%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636477422367706499&sdata=9sN3UO%2BvWn5M4A4jX6isMC0zL1TXdOlgGAUptxIE%2FRE%3D&reserved=0
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danificada em detrimento dos direitos fundamentais do investigado, constituindo a 

rejeição da prova conquistada pelo agente infiltrado.45   

 

            2.5.2 Fumus Commissi Delicti, Periculum in Mora 

  

 Quando há possibilidade de comprovação de um delito criminal com indícios 

de autoria, designado Fumus Commissi Delicti, não pode haver periculum in mora, 

situação em que se o magistrado não conceder a liminar de modo imediato o direito da 

pessoa poderá ser prejudicado de maneira irreversível.46  

  

Certamente, é difícil, tanto para o agente, quanto para o juiz, saber a dimensão 

a que as ações poderão chegar, pois as organizações criminosas possuem alta 

complexidade de atuação e extensas ramificações. Mendroni destaca que o mandado 

judicial garante ao agente, quando este não se encontrar em risco iminente, contar com 

autorização para apreender documentos, arquivos, planilhas, papéis de toda ordem, 

fotografar, filmar, praticar escutas telefônicas, utilizando os equipamentos necessários, 

pois serão meios de prova fundamentais para o desenrolar da investigação e aparatar a 

polícia judiciária. Providências essas que encontram respaldo para realização dentro do 

princípio da proporcionalidade.47  

  

Imagine se o agente infiltrado tivesse que ter autorização judicial em cada situação 

vivida durante uma ação de infiltração  Com certeza comprometeria todo o processo da 

infiltração, desde um gasto de tempo desnecessário até o risco de sua própria segurança, 

razão da importância da concessão da autorização pelo magistrado da autorização 

judicial, pois uma autorização prévia poderá garantir ao agente se antecipar aos 

procedimentos que se fizerem necessários, garantindo mais segurança e eficiência.48  

 

 

                                                           
45 MACHADO, Luís Henrique. Os Limites para Uso de Agentes Infiltrados nas Investigações 

.Disponível em: https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016. Acessado em: 

06/10/2017.       
46 GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Rodrigues Marcelo da. Organizações Criminosas e Técnicas 

Especiais de Investigação. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015.  
47 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 111. 
48 BRASILEIRO, Renato de Lima. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 562. 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjota.info%2Fartigos%2Freflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016&data=02%7C01%7Cjose.v.leite%40hotmail.com%7C68327e83281f4b730a6708d538d7eb36%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636477422367706499&sdata=9sN3UO%2BvWn5M4A4jX6isMC0zL1TXdOlgGAUptxIE%2FRE%3D&reserved=0
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Capítulo 3 - A RESPONSABILIDADE DO AGENTE INFILTRADO  

  

A relevância da abordagem do tema possui como fundamento a necessidade de 

determinar a área de ação do agente policial e se há ou não responsabilização penal de 

condutas ilícitas porventura praticadas no curso das investigações.   

  

A primeira lei que regulamentava a conduta do A.I., a Lei 9.034/95, deixava 

lacunas quanto à responsabilidade do agente. Em vista disso, os legisladores direcionaram 

esforços em torno de uma nova lei que viesse a orientar a atuação dos Agentes Infiltrados, 

no sentido de que estes não poderiam praticar excessos em sua conduta e que seus atos 

devessem guardar proporcionalidade com o objetivo da investigação. Assim, criou-se a 

Lei 12.850/13, que, em seu art. 13, designa que o A.I. responderá sempre que seu 

comportamento não levar em conta a proporcionalidade da ação com o objetivo final da 

investigação.  

  

Assim, prevê o artigo 13 da Lei 12.850/2013, expressamente: “Não é punível, no 

âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, 

quando inexigível conduta diversa”. 

  

Dessa maneira, caso o agente público opte por outra conduta, este poderá fazê-la, 

com a possibilidade de incidir em um ilícito penal, podendo ser punido por este ato, isso 

porque ele não teve a devida atenção em responder quando foi inexigível conduta 

diversa.   

  

 Mas, embora a Lei 12.850/13 faça referência à proporcionalidade, não deixa 

suficientemente claro este conceito no contexto da atuação do agente em relação à 

finalidade do trabalho. O entendimento de proporcionalidade ficou entendido como o uso 

do bom senso, a busca do equilíbrio nos atos praticados pelo A.I., no discernimento entre 

excesso e moderação, considerando caso a caso. Esses requisitos exigidos do Agente 

definem o tamanho de sua responsabilidade.  
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O princípio da proporcionalidade é de fundamental importância na conduta do 

Agente, pois o bom senso indica que cada caso é um caso e cada situação deverá ser 

analisada criteriosamente.   

 

            Certamente, os pressupostos de proporcionalidade e necessidade são 

determinantes para a isenção da responsabilidade do infiltrado. Nesse sentido, uma 

extensa análise poderá estabelecer um uso maior desta isenção, assim como pode expandir 

os perigos de abusos dos agentes públicos.49   

  

No âmbito de responsabilidade, a Lei 12.850/13 está de acordo com as demais leis 

dos outros países.  

 

Na Argentina, a Lei 24.424,50 com foco principalmente no narcotráfico, dispõe a 

responsabilização do agente, em caso de colocarem em risco a vida ou a honra de outro 

ou ser responsável pelo sofrimento físico ou moral graves. Percebe-se que, dessa forma, 

o Agente Infiltrado ganha uma imunidade penal.51        

  

Nos Estados Unidos, o Code of Federal Regulations,52 o código regulamentador 

das tarefas do agente nas investigações, diz que, com respeito à responsabilidade, é 

imprescindível uma comunicação prévia de autorização aos agentes pelas autoridades 

superiores para justificar a imunidade deste. Certamente, há limites que deverão ser 

estritamente observados: veto total a questões relacionadas a favores sexuais e à ação de 

intimidação aos investigados, vulnerar os direitos constitucionais, proibição à incitação 

aos investigados para o cometimento de crime, bem como o cometimento de delitos para 

obtenção de benesses pessoais.53
 

  

                                                           
49 PEREIRA, Flávio Cardoso. Agente Infiltrado desde el Punto de Vista del Garantismo Procesal 

Penal. Lisboa: Juruá, 2015, p. 410 a 427.  
50 ARGENTINA. Lei Lei 24.424, de 09.01.1995. Disponível em 

www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=2771. Acessado em: 18/09/2017.   
51 MACHADO. Luís Henrique. O Limite para Uso de Agentes Infiltrados nas Investigações, Jota, 

09/06/2016. Disponível em: https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016.  

Acessado em: 17/09/2017. 
52 EUA. Code of Federal Regulations. Disponível em: https://www.archives.gov/federal-register/cfr. 

Acessado em: 21/09/2017. 
53 MACHADO, Henrique Luís, O Limite para Uso de Agentes Infiltrados nas Investigações, Jota, 

09/06/2016. Disponível em: https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016.  

Acessado em: 17/09/2017. 

http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=2771
https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016
https://www.archives.gov/federal-register/cfr
https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016
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Já na Alemanha, é inadmissível que o Agente pratique crime sob nenhuma 

hipótese, tanto que a Lei Alemã nem regula a responsabilidade penal. O cometimento de 

delito pelo A.I. mesmo em exercício de função é considerado contrário ao Estado de 

Direito.54 Todavia, o sindicato representativo da polícia alemã discorda 

desse entendimento com a justificativa de lacuna nas normas em relação à 

responsabilidade penal do A.I.55   

 

Mas, embora proibida a prática de crime pelo Agente, existe uma brecha no 

Código Penal em seu parágrafo 34 – ‘’Estado de necessidade justificante e parágrafo 35 

– Estado de necessidade desculpante’’, que pode ser utilizada como justificativa em caso 

de atos antijurídicos na atuação do A.I. 56  

  

No Brasil, haverá isenção de punição em situações em que não houver nenhuma 

outra possibilidade de atuação, como em caso de risco forte à própria vida ou de outra 

pessoa ou mesmo para resguardar a investigação. A existência de uma autorização 

judicial prévia permite ao Agente que sua conduta, desde que observado o conceito de 

proporcionalidade, seja considerada lícita, pois estará no cumprimento de sua missão, 

conforme observado em Bitencourt:  

 

cremos, sob este aspecto e a depender, evidentemente, de cada caso 

concreto, que não obstante a conduta típica, estaríamos diante de um 

estrito cumprimento do dever legal se o ato praticado fosse 

‘rigorosamente necessário”.57  

  

Seguindo essa linha, dispõe Brasileiro que “o fato de haver prévia autorização 

judicial para a utilização desta técnica especial de investigação, permitindo sua infiltração 

no seio da organização criminosa, tem o condão de afastar a ilicitude de sua conduta, 

diante do estrito cumprimento do dever legal”.58  Assim, diante do exposto no art. 23, 

Inciso III do CP, pode-se extrair que o agente infiltrado encontra amparo na prévia 

autorização judicial e proteção por estar cumprindo o estrito dever legal, sendo causa de 

                                                           
54 MACHADO, Henrique Luís, O Limite para Uso de Agentes Infiltrados nas Investigações, Jota, 

09/06/2016. Disponível em: https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016.  

Acessado em: 17/09/2017. 
55 Idem.  
56 Ibidem.  
57 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 5ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 

1999.  
58 BRASILEIRO, Renato de Lima. Manual de Processo Penal. Salvador, JusPODIVM, 2014.  

https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016


33 
 

excludente de ilicitude, mas em caso de excesso na conduta este agente deverá ser 

responsabilizado.59   

 

Na opinião de Gomes e Silva, o A.I. não deve e não pode cometer infrações penais 

com alta gravidade, razão pela qual recomendam que a prática da infiltração seja aplicada 

apenas em crimes de ordem econômica, na esfera empresarial, onde o risco é menor em 

relação a organizações ligadas ao tráfico de drogas, por exemplo.60  

 

Nos casos em que o agente é induzido ou encaminhado a praticar um delito penal 

por exercício de sua função, o A.I. estará enquadrado na situação de inexigível conduta 

diversa, ou seja, fica isento de culpabilidade, mas os demais participantes da organização 

criminosa deverão ser punidos de acordo com a teoria da acessoriedade limitada, 

quando os participantes da organização criminosa têm relação direta com a ação do 

Agente Infiltrado, sendo, portanto, uma participação acessória à principal, daí incorrendo 

em culpa, enquanto o Agente, não.  

 

Para Brasileiro,  

  

excluindo-se apenas a culpabilidade do injusto penal praticado pelo 

agente infiltrado, isso significa dizer que subsiste a tipicidade e ilicitude 

da conduta, permitindo, por meio da teoria da acessoriedade limitada, a 

punição dos demais integrantes da organização criminosa pelas 

infrações penais praticadas.61  

  

      Nos casos de exigível conduta diversa o A.I. deverá estar atento à Lei 

13.060/14,62 que determina uma conduta que não coloque em risco sua integridade. Nesse 

contexto também o agente deverá atender os seguintes princípios elencados nessa Lei:  

1. Da legalidade: fundamental a estreita observância da lei;  

2. Da legitimidade ou necessidade: a atuação é legitimada à medida em que o A.I. 

 está a serviço da justiça, pois essa visa o bem da sociedade.  

                                                           
59 BRASIL. Art. 23, Inciso III do Código Penal: “em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício 

regular de direito. In Vade Mecum. 22. ed., atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2016. 
60 GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações Criminosas e Técnicas Especiais 

de Investigação. Salvador: JusPODIVM, 2015.  
61 BRASILEIRO, Renato de Lima. Manual de Processo Penal. Salvador, JusPODIVM, 2014. 
62 BRASIL. Lei 13.060/14, de 22 de dezembro de 2014. Disciplina o uso dos instrumentos de menor 

potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. Disponível em: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13060.htm. Acessado em: 19/10/2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13060.htm


34 
 

3. Da razoabilidade e proporcionalidade:  cabe ao agente total consciência de seu 

papel, de seus limites quanto a guardar a proporcionalidade com o objetivo da 

investigação. 

4. Outras situações em que o Agente não será responsabilizado criminalmente por 

estar de acordo com a conduta exigida no exercício da função são quanto à falsa 

identidade e a utilização de documentos falsos, salvaguardados na Lei 12.850/13.  

 

      O A.I., ao utilizar mecanismos como a identidade falsa para conseguir acesso aos 

integrantes da organização usando de dissimulação, configura, inicialmente, uma prática 

delituosa; por outro lado, sem o uso dessa e demais técnicas de inteligência policial, nunca 

o A.I. conseguiria ter as informações fundamentais para o desbaratamento da ação 

criminosa.63  

 

      Seguindo esta posição, Pereira cita Esteban, que diz: 

 

no que se refere às possíveis atuações delitivas que pode cometer o 

agente encoberto para a apreciação da extensão da responsabilidade da 

atuação do infiltrado deve reunir três requisitos: 1) que seja 

consequência necessária para o desenvolvimento da investigação; 2) 

que guarde a devida proporcionalidade com a finalidade da 

investigação; 3) que não constitua uma provocação do delito.64  
  

Em contrapartida, nos casos em que o agente infiltrado for pressionado para 

praticar crimes, o menos arriscado seria que o mesmo fizesse o que lhe obrigam, visando 

garantir a sua integridade física e com a intenção de ganhar credibilidade dos outros 

integrantes, utilizando-se da inexigibilidade da conduta diversa.  

  

Esse é o pensamento de Brasileiro, que entende que 

 

em prol da infiltração do agente, nada justifica o sacrifício de uma vida. 

No entanto, se um policial infiltrado, impossibilitado de impedir o pior, 

se vir obrigado a atirar contra uma pessoa por ter uma arma de fogo 

apontada para sua própria cabeça, não se pode estabelecer um juízo de 

reprovação sobre sua conduta, porquanto, no caso concreto, não lhe era 

possível exigir conduta diversa.65  

                                                           
63 PEREIRA, Flávio Cardoso. Agente Infiltrado desde el Punto de Vista del Garantismo Procesal 

Penal. Lisboa: Juruá, 2015, p. 410 a 427. 
64 CERRO ESTEBAN (apud PEREIRA, 2015). 
65 BRASILEIRO, Renato de Lima. Manual de Processo Penal. Salvador, JusPODIVM, 2014. 
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Para Pereira, nesses casos estaria de acordo com os pressupostos norteadores do 

Direito Penal a aplicação de condição de exclusão de culpa em se tratando de coação 

moral.66  

  

Nesse contexto, segue-se a regra geral que exime de sanção penal o agente 

infiltrado, seja porque agiu em prol do seu ofício, com autorização superior, seja por 

um estado de necessidade.67
 

  

Antes da Lei 12.850/13 não havia uma clareza jurídica em relação à 

responsabilidade penal do A.I.; havia divergência doutrinária, razão pela qual os 

posicionamentos baseavam-se em quatro correntes, segundo Cunha:    

  

1ª) exclusão de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa;   

2ª) escusa absolutória, já que, por questões de política criminal, não se justifica imputar 

ao agente uma responsabilidade penal;  

 3ª) causa excludente da ilicitude, pelo fato do A.I. estar agindo legalmente ao cumprir 

seu dever;   

4ª) atipicidade penal da conduta do A.I., pois, sendo uma atuação com permissão jurídica, 

não há dolo.68  

  

A legislação optou pela primeira corrente (causa de inexigibilidade de conduta 

diversa), que parece ser a mais coerente, pois, em sendo o A.I, no exercício de sua função, 

induzido a prática de crime na organização, usando bom senso em não extrapolar a 

investigação, levando em conta a proporcionalidade e sendo dele inexigível conduta 

diversa, a culpa pelo crime por ele praticado será excluída. Contudo, permanecerá, 

considerando-se a teoria da acessoriedade limitada, a punição aos participantes da 

organização criminosa.69   

  

                                                           
66 PEREIRA, Flávio Cardoso. Agente Infiltrado desde el Punto de Vista del Garantismo Procesal 

Penal. Lisboa: Juruá, 2015, p. 410 a 427. 
67 Op. Cit. 
68 CUNHA, Rogério Sanches. A Figura do Agente Infiltrado e sua Responsabilidade Penal. In Jornal 

Carta Forense. São Paulo: 02.12.2014. Disponível em: 

htpp://www.cartaforense.com.br/conteúdo/artigos/a-figura-do-agente-infiltrado-e-sua-responsabilidade-

penal/14745. Acessado em: 06/10/2017.  
69 Idem. 
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Segundo Cunha, o agente pode agir em três situações: a primeira somente como 

informante, quando apenas revela as informações que consegue com os membros da 

organização criminosa, o que contribui para a identificação dos seus integrantes. Nessa 

conduta o agente infiltrado não é responsabilizado criminalmente. A segunda situação é 

o caso do agente provocador já mencionado, quando este provoca a ação ou omissão de 

um ou mais integrantes da organização criminosa, induzindo e estimulando de forma 

direta na composição das suas vontades. Nesse caso, existem divergências, mas o 

posicionamento majoritário no Brasil é de que o agente seria responsabilizado. Por fim, 

a última situação é o caso em que o agente age em conjunto com um ou mais participantes 

da organização criminosa em um crime específico, situação chamada concurso de agente, 

seja por participação ou coautoria. Nesse caso, o entendimento é de não responsabilização 

do agente pelo crime executado. Essas hipóteses, teoricamente, utilizam o mesmo 

método, porém, sua abrangência e comportamento se diferem.70   

  

Pode-se concluir que a ação de infiltração visa desvendar a estrutura criminal, os 

crimes cometidos e a responsabilização penal dos elementos envolvidos numa 

organização criminosa, tendo o agente que discernir sobre a necessidade e a 

proporcionalidade de sua atuação para que se configure sua isenção de 

responsabilidade.71  

  

No Brasil, a técnica da infiltração, embora possua amparo legal, sendo 

considerada um progresso da lei brasileira, não tem sido muito utilizada como meio de 

colheita de provas na luta pelo combate ao crime.   

  

Em todos os casos a legislação nada mais fez do que dar garantias ao A.I. para a 

realização do seu trabalho, porém não deixando de estar atenta ao seu comportamento na 

busca por provas, em relação à fidelidade que este deverá ter em relação às suas 

responsabilidades, uma vez que estará sempre submetido a “testes” pela organização 

criminosa em que estará atuando, ao lhe ser proposta a realização de delitos.   

  

                                                           
70 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado: Comentários à Nova Lei 

Sobre o Crime Organizado-Lei.12.850/13. 2 ed. São Paulo: jusPODIVM, 2014.   
71 PEREIRA, Flávio Cardoso. Agente Infiltrado desde el Punto de Vista del Garantismo Procesal 

Penal. Lisboa: Juruá, 2015, p. 410 a 427.  
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Afirma Pereira que a prática de delitos pelo Agente, embora guarde 

proporcionalidade e apresente necessidade, não pode ser usada para instigar o 

cometimento de um delito por outro membro da organização; o Agente deve se ater a sua 

função característica da infiltração de observação e análise criteriosa da atuação do grupo 

criminoso. Fica evidente então que a indução delitiva sem o caráter de provocação pelo 

A. I. seria uma condição para que este fique isento de responsabilidade. Todo o excesso 

de limites deverá ser analisado em cada situação pois poderá ser enquadrado em caso 

de escusa absolutória que poderá excluir a pena ao se considerar a conduta típica, 

antijurídica e culpável, mas a justificativa se dá no fato de que apesar da 

conduta ser típica, não é antijurídica.72  

 

 A justificativa encontra sentido pois o Agente atua cumprindo seu dever, 

autorizado por autoridade competente a desvendar as ações da organização criminosa, 

recolhendo informações quanto à quantidade de membros participantes, seus contatos, 

sua maneira de atuação, objetivos e os recursos financeiros colocados a favor das ações 

criminosas. 73    

  

O que se busca, primordialmente, são as garantias de um menor prejuízo do Estado 

de Direito, por isso se justifica que a técnica de infiltração seja utilizada nos casos de 

graves delitos como a melhor forma de investigação.  

  

O entendimento majoritário da doutrina é o de que existiria uma exclusão natural 

da antijuridicidade dessas condutas se forem praticadas pelo agente infiltrado, pois  

 

 havendo autorização para a infiltração do agente, o que significa 

integrar o bando, mas para fins de investigação criminal, que 

serve aos fins dos órgãos de persecução, ele não estaria na 

verdade integrando a organização criminosa, mas sim 

dissimulando a sua integração com a finalidade de coletar 

informações e melhor viabilizar o seu combate.74  

  

                                                           
72 PEREIRA, Flávio Cardoso. Agente Infiltrado desde el Punto de Vista del Garantismo Procesal 

Penal. Lisboa: Juruá, 2015, p. 410 a 427.  
73 Op. Cit. 
74 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2009, p.110.   
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A C.F./88, no art. 5º, inciso LVI75, não admite a obtenção de provas por vias 

ilícitas, no processo penal; face ao princípio da inadmissibilidade, a ação deve ser de 

prevenção. É importante valorizar a relação entre a atividade legal de ação da Inteligência 

de Segurança Pública atuando de acordo com a Constituição e os Direitos Humanos, 

investindo no sistema de segurança pública para que fique assegurado o direito de todos, 

do criminoso ao agente policial infiltrado, para o sucesso das ações de combate à 

criminalidade organizada.76
 

  

 Deve-se ressaltar que é fundamental comprovar a necessidade da medida e 

determinar qual abrangência dos deveres incumbidos aos agentes, isto é, no momento do 

pedido da medida é imprescindível deixar claro qual conduta o agente infiltrado poderá 

ter dentro da organização criminosa e no curso da investigação, considerando-se que o 

agente infiltrado poderá cometer crimes e aproveitar-se de outras formas para conseguir 

provas necessárias, como a captação de imagens ou sons dos integrantes da organização.   

 

  Por fim, os crimes praticados pela organização criminosa, quando instigados pelo 

A.I., sofrem a incidência da Súmula 145 do STF77, quando discorre que: “Não há crime 

quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação”.78  

 

É evidente que somente as ações compatíveis com a infiltração de agentes devem 

ser aplicadas, motivo pelo qual o legislador, no art. 14, inciso II, da Lei 12. 850/13 incluiu 

“no que couber”, pois ainda que seja possível o cometimento de ações criminosas, o 

mesmo deve buscar formas de evitar a execução de delitos pelo agente e pela organização 

criminosa. 79 

 

                                                           
75 BRASIL. Constituição Federal /88, de 05 de outubro de 1988. In Vade Mecum, 22. ed, atualizada e 

ampliada. São Paulo, 2016.  
76 OLIVEIRA, Shayene.  Limite de Produção de Provas: a Infiltração Policial em Organizações 

Criminosas. Disponivel em:    
https://shayeneoliveiram.jusbrasil.com.br/artigos/333395569/limites-de-producao-de-provas-a-infiltracao-

policial-em-organizacoes-criminosas. Acessado em: 22.09.2017. 
77  BRASIL. Súmula Vinculante nº 145, do STF, de 13 de dezembro de 1963. Define que ‘’Não há crime, 

quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação’’. In Vade Mecum. 22. 

ed., atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2016, p.2057.    
78  CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado: Comentários à Nova Lei 

Sobre o Crime Organizado-Lei.12.850/13. 2ª. Ed. São Paulo: jusPODIVM, 2014.   
79 Op. Cit. 

file:///C:/Users/carol/Downloads/Limite%20de%20Produção%20de%20Provas:%20a%20Infiltração%20Policial%20em%20Organizações%20Criminosas.%20Disponivel%20em:%20%20%20https:/shayeneoliveiram.jusbrasil.com.br/artigos/333395569/limites-de-producao-de-provas-a-infiltracao-policial-em-organizacoes-criminosas
file:///C:/Users/carol/Downloads/Limite%20de%20Produção%20de%20Provas:%20a%20Infiltração%20Policial%20em%20Organizações%20Criminosas.%20Disponivel%20em:%20%20%20https:/shayeneoliveiram.jusbrasil.com.br/artigos/333395569/limites-de-producao-de-provas-a-infiltracao-policial-em-organizacoes-criminosas
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Importante reforçar que o Agente Infiltrado não recebe um “cheque em branco” 

da autoridade superior competente para sua autorização de ação como infiltrado, mesmo 

estando no cumprimento de um dever realizando um trabalho de investigação 

na ‘’persecutio criminis’’.80
 

  

Vendo a questão pelo lado humanitário, pois, afinal, em se tratando de humanos 

não podemos esquecer o lado psicológico, há sempre a possibilidade de o A.I., no calor 

de um grande envolvimento com a organização criminosa em que está atuando, passar a 

interagir de modo tal que desvie sua função e aja contra a lei. Por exemplo, em caso em 

que possa sentir a perda de algo ou alguém por quem tem apreço ou mesmo por pensar 

estar agindo de forma correta em seu íntimo e aí infringir as leis a que está submetido, o 

que não será, de modo nenhum, tolerado pela Justiça, cabendo ao Juiz agir de acordo com 

a Lei, levando em conta os interesses da sociedade. 81 

 

Capítulo 4:  A INSEGURANÇA JURÍDICA DO AGENTE INFILTRADO  
 

 

4.1 Lacuna Legislativa no Uso da Infiltração de Agentes  
 

  

Na visão de Silva, e também na de Guerra, percebe-se, da análise da norma, 

omissão do legislador acerca da forma como será feita a infiltração, qual o prazo da 

mesma e quais serão as garantias para o A.I. Muitas vezes o Estado, como agente 

repressor e facilitador da ordem, quando da produção de provas, comete omissão, não 

regulamentando eficazmente os métodos de combate à criminalidade, causando 

insegurança aos agentes policiais. A infiltração é um recurso último que o Estado se 

utiliza para reprimir a criminalidade e a regulamentação é fundamental para o policial 

poder exercer sua função com segurança durante a infiltração, não podendo ficar à mercê 

da autoridade judiciária, que por sua vez sofre com a omissão legislativa. Sem 

regulamentação estará sendo violado o Princípio da Legalidade, deixando a cargo do 

magistrado a decisão de condutas e medidas que achar necessárias, gerando assim 

insegurança jurídica.82  

                                                           
80 PEREIRA, Flávio Cardoso. Agente Infiltrado desde el Punto de Vista del Garantismo Procesal 

Penal. Lisboa: Juruá, 2015, p. 410 a 427.  
81 Op. Cit. 
82 SILVA, André Luciano da Silveira e. O Agente Infiltrado. Estudo comparado da legislação da 

Alemanha, Brasil e Portugal. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Direito (conducente ao grau de Mestre), na Área de 
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Quanto à omissão legislativa, tanto PINTO83 quanto PACHECO84 destacam que 

pode ser aplicado o Princípio da Analogia, com o uso da Lei de Interceptação Telefônica 

para a Infiltração policial, mas MARIATH discorda, alegando que esse 

procedimento “não orienta a conduta do agente infiltrado”,85 mantendo a insegurança em 

seu trabalho.  Por isso, é fundamental que constem da autorização informações 

detalhadas, como o prazo da infiltração e os limites que deverão ser observados para que 

o agente tenha garantia assegurada quanto à sua segurança durante a ação.   

  

O artigo 10, §5º, da Lei 12.850/13 prevê que “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”.   

  

Pela leitura desse dispositivo conclui-se que a autoridade policial ou o MP poderão 

reivindicar relatórios circunstanciados do desenvolvimento da infiltração, acompanhando 

seu prosseguimento.   

 

Para Pacheco, todas as ações e comportamentos do agente público devem constar 

em autorização prévia:   

  

    (...) um policial permaneceu seis meses “trabalhando” em uma 

empresa, o que lhe possibilitou tirar fotos e observar o cotidiano até 

se chegar aos suspeitos que ocupavam as funções dentro da 

organização criminosa. Para evitar a revelação da real identidade do 

agente infiltrado e garantir sua integridade, foram tomadas medidas 

de lastro, como a “criação” de uma empresa de consultoria para a 

qual trabalharia o agente, cartões de visita, locação de imóvel para 

reuniões sociais, dentre outras. Mediante autorização judicial foram 

confeccionados documentos com nome falso a serem utilizados pelo 

policial e e-mail profissional e designados outros policiais para 

                                                           
Especialização em Ciências Jurídico-Criminais. Junho de 2015. Disponível em: 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/34845/1/O%20agente%20infiltrado%20estudo%20compara

do%20da%20legislacao%20da%20alemanha%2C%20brasil%20e%20portugal.pdf. Acessado em: 

12/09/2017. E também GUERRA, Aline Ferreira. Agente Infiltrado em Organizações Criminosas: 

Punibilidade da Conduta do Agente Infiltrado. Disponível em: http://facnopar.com.br/conteudo-

arquivos/arquivo-2017-06-14-14974734779136.pdf . Acessado em: 10/10/2017. 
83 PINTO, Soraya Moradillo. Infiltração Policial nas Organizações Criminosas. Curitiba: Juruá, 2007.  
84PACHECO, Denilson Feitoza. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Processual Penal 

Brasileiro. Rio de Janeiro, 2007. 
85 MARIATH, Carlos Roberto. Infiltração Policial no Brasil: Um Jogo ainda sem Regras. In Revista 

Ordem Pública, v. 2, n.1. Porto Alegre: ACORS, 2009.  

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Festudogeral.sib.uc.pt%2Fbitstream%2F10316%2F34845%2F1%2FO%2520agente%2520infiltrado%2520estudo%2520comparado%2520da%2520legislacao%2520da%2520alemanha%252C%2520brasil%2520e%2520portugal.pdf&data=02%7C01%7Cjose.v.leite%40hotmail.com%7C68327e83281f4b730a6708d538d7eb36%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636477422367862734&sdata=Djv%2Fyn2wGK%2Fel0%2B%2BaKCIm6v8zEMDKF4lB6FVxfsHvKw%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Festudogeral.sib.uc.pt%2Fbitstream%2F10316%2F34845%2F1%2FO%2520agente%2520infiltrado%2520estudo%2520comparado%2520da%2520legislacao%2520da%2520alemanha%252C%2520brasil%2520e%2520portugal.pdf&data=02%7C01%7Cjose.v.leite%40hotmail.com%7C68327e83281f4b730a6708d538d7eb36%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636477422367862734&sdata=Djv%2Fyn2wGK%2Fel0%2B%2BaKCIm6v8zEMDKF4lB6FVxfsHvKw%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacnopar.com.br%2Fconteudo-arquivos%2Farquivo-2017-06-14-14974734779136.pdf&data=02%7C01%7Cjose.v.leite%40hotmail.com%7C68327e83281f4b730a6708d538d7eb36%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636477422367862734&sdata=JVi6YVTxB%2FvteN8JucaUyFgGC7im%2FwEFQ9U2ForRPP4%3D&reserved=0
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manter sua segurança quando de seus encontros com integrantes da 

quadrilha.86  

 

De acordo com o autor, no decorrer da ação e com base nas informações 

repassadas ao Promotor 

 

lançou-se mão de uma série de instrumentos jurídico-legais colocados 

à disposição dos órgãos de persecução penal, como captação ambiental 

de sinais óticos e acústicos, interceptação telefônica e telemática, acesso 

a informações de operações financeiras, ação controlada, quebra de 

sigilo fiscal, busca e apreensão, sequestro de bens, e por fim, a prisão 

temporária. Vale salientar que o procedimento investigativo foi 

integralmente judicializado e que ao tempo do encerramento deste 

livro, a defesa não questionou absolutamente nada acerca da infiltração 

realizada”.87  

  

Como já mencionado, o art. 13 da referida lei prevê que o agente deve agir na 

medida da proporcionalidade da investigação, caso contrário responderá pelos excessos. 

Contudo, não há, na lei, nada que defina o que seria uma ação proporcional, apenas o 

parágrafo único do mesmo dispositivo exclui a culpabilidade do agente, ou seja, o mesmo 

não será punido, no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. 88  

  

A título de exemplo, a culpabilidade do agente seria excluída se esse for obrigado 

a cometer um crime que é especialidade da organização criminosa sob a ordem do chefe 

da organização. Contudo, se o agente vender drogas para satisfazer os caprichos paralelos 

do chefe, o mesmo irá responder pelo crime previsto na Lei 11.343/06 (Lei de Drogas).89  

  

Entretanto, nesse caso, o agente não será, via de regra, punido, diante da 

proporcionalidade entre a ação delituosa e a investigação. Mas qual seria, então, o limite 

entre a ação proporcional praticada e a investigação?   

  

                                                           
86 PACHECO, Denilson Feitoza. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Processual Penal 

Brasileiro. Rio de Janeiro:  Lumen Juris, 2007.  
87PACHECO, Denilson Feitoza. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Processual Penal 

Brasileiro. Rio de Janeiro:  Lumen Juris, 2007.   
88 SANNINI NETO, Francisco. Infiltração de Agentes é Atividade de Polícia Judiciária. Disponível 

em: https://canalcienciascriminais.com.br/infiltracao-de-agentes-e-atividade-de-policia-judiciaria/ . 

Acessado em: 15/09/2017. 
89 BRASIL. Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas – Sisnad... In Vade Mecum, 22. ed, atualizada e ampliada. São Paulo: 2016. 

https://canalcienciascriminais.com.br/infiltracao-de-agentes-e-atividade-de-policia-judiciaria/
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Essa ausência de definição do que seria um ato proporcional evidencia uma lacuna 

na lei, uma falha, tendo em vista que a proporcionalidade é indeterminada e insatisfatória 

para qualificar o ato do agente que deverá ser relacionado como fato típico, ou atípico, ou 

que não haja responsabilização de crime por ter amparo na lei.90  

 

O princípio da proporcionalidade determina uma referência em relação ao difícil 

equilíbrio entre direitos e garantias nas ações do A.I. e a justiça criminal, pois a Justiça 

não pode agir corporativamente, apenas se preocupando com a eficiência de seu trabalho, 

mas também levando em conta os direitos fundamentais91, pois quando as organizações 

criminosas levam perigo à sociedade, alguns direitos e garantias podem sim ser 

restringidos.92  

  

Com relação aos direitos do agente93, estão elencados no art. 14 da Lei 12.850/13:  

 

1) recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada; 2) ter sua identidade 

alterada; 3) usufruir das medidas de proteção a testemunhas; 4) 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; 5) não ter sua identidade 

revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, 

sem sua prévia autorização por escrito.94  
  

Em síntese, o agente público policial age com um suporte legal deficiente, já que 

as leis do Direito Brasileiro que regulamentam essa função não definem a forma como 

deveriam atuar.95 E é exatamente essa omissão legislativa que confere insegurança 

jurídica para esse agente policial infiltrado, visto que no desempenho e cumprimento da 

                                                           
90 Guerra, Aline Ferreira. Agente Infiltrado em Organizações Criminosas: Punibilidade da Conduta 

do Agente Infiltrado.   Trabalho de Conclusão de Curso na FACNOPAR. Disponível em:  

http://www.facnopar.com.br/conteudo-arquivos/arquivo-2017-06-14-14974734779136.pdf Acessado em: 

10/09/2017.    
91 SANTOS JÚNIOR, Rosivaldo Toscano. Sobre o Fio da Navalha: A Justiça Criminal entre a Eficiência 

e os Direitos Fundamentais. In Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista do IBCRIM, nº 103, ano 21, 

2013, pág. 354 e ss.     

92 ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais e Princípio da Proporcionalidade. In Revista da Faculdade 

Nova de Lisboa - O Direito. Lisboa: Almedina Direito, 2013, pág. 817 e ss. 
93 GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Rodrigues Marcelo da. Organizações Criminosas e Técnicas 

Especiais de Investigação. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015. p. 411. 
94 Anselmo, Adriano Márcio. A Infiltração Policial no Combate aos Crimes de Corrupção, 24/10/17. In 

Revista Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-out-24/academia-policia-

infiltracao-policial-combate-aos-crimes-corrupcao Acessado em: 05/11/2017. 
95 SANNINI NETO, Francisco. Infiltração de Agentes é Atividade de Polícia Judiciária. Disponível 

em: https://canalcienciascriminais.com.br/infiltracao-de-agentes-e-atividade-de-policia-judiciaria/ . 

Acessado em: 15/09/2017. 

http://www.facnopar.com.br/conteudo-arquivos/arquivo-2017-06-14-14974734779136.pdf
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operação, muitas vezes o agente se vê obrigado a participar, em conjunto com os 

integrantes da organização criminosa, de algum crime.96 Como afirma Mariath, até 

mesmo como uma forma de “prova de confiança, de teste, para fazer parte da quadrilha, 

conquistando a confiança de seus integrantes, e assim iniciar a infiltração’’. 97
 

  

4.2 Insegurança Jurídica do Agente Infiltrado Durante a Investigação   

  

  Diante das diversas omissões dos dispositivos legais que pretenderam 

regulamentar a temática, a implementação do método de infiltração de agentes leva o 

policial a enorme insegurança jurídica, justamente porque a lei que deveria lhe conferir 

proteção é preenchida por regras e instruções provenientes do juiz, e não do legislador, a 

quem deveria ser destinada essa função, e que se encontra omisso até o 

presente momento. A insegurança jurídica encontra-se também com relação à proibição 

da coparticipação no delito, onde o agente infiltrado não poderia participar de crime 

nenhum, conforme se depreende do art. 288 do CP98, que qualifica a atuação da 

participação em quadrilha. 99 

 

            4.2.1 Pequena Utilização da Técnica do Agente Infiltrado  

 

  Não são muitos os julgados que cuidam de autorização para infiltração de um 

agente em contexto criminoso, bem como pouco se conhece de inquéritos criminais que 

se utilizam desse tipo de ação, uma vez que o caráter sigiloso da operação dificulta a 

coleta de dados necessários para implementação. Muito provavelmente pela 

complexidade que esse modelo apresenta, dado o cunho invasivo da técnica e a grande 

                                                           
96 Anselmo, Adriano Márcio. A Infiltração Policial no Combate aos Crimes de Corrupção, 24/10/17. In 

Revista Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-out-24/academia-policia-

infiltracao-policial-combate-aos-crimes-corrupcao Acessado em: 05/11/2017. 
97 MARIATH, Carlos Roberto. Infiltração Policial no Brasil: Um Jogo ainda sem Regras. In Revista 

Ordem Pública, v.2, n.1. Porto Alegre: ACORS, 2009.  
98 BRASIL. Art. 288 do Código Penal. Trata da questão “Associarem-se três ou mais pessoas para o fim 

específico de cometer crimes”. In Vade Mecum. 22. ed., atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2016.   
99 OLIVEIRA, Shayene.  Limite de Produção de Provas: a Infiltração Policial em Organizações 

Criminosas. Disponível em:    
https://shayeneoliveiram.jusbrasil.com.br/artigos/333395569/limites-de-producao-de-provas-a-infiltracao-

policial-em-organizacoes-criminosas. Acessado em: 22.09.2017. 
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precariedade de suporte da inteligência policial que teria um papel fundamental na 

implementação e monitoramento da técnica do A.I.100 

 

   É inconcebível que em operações de grande porte pouco se vejam solicitações de 

autorização para a infiltração de agente policial, instrumento que 

certamente proporcionaria segurança jurídica na apuração dos fatos relacionados 

à infração criminosa com o uso, concomitante, de colaborações premiadas, ou seja, o uso 

da técnica do A.I. em crimes de grande potencial no cenário federal muito contribuiria 

para a credibilidade da apuração dos fatos, eis que nem sempre na colaboração premiada 

há garantia de verdade e o agente infiltrado poderia comprovar a materialidade dos atos 

ilegais, dando segurança e credibilidade à apuração, contribuindo efetivamente para o a 

aplicação dos atos penais no caso de falsas delações. 101  

  

            4.2.2 Agente Infiltrado como Forma de Investigação nos Limites da                         

Legalidade e a Falta de Jurisprudência   

  

Existe uma grande discussão sobre os limites entre o sigilo e a acessibilidade ao 

inquérito policial, pois a partir da diligência persecutória o investigado, juntamente com 

seu advogado, deverá ter acesso a todo material de prova, constituindo como uma garantia 

constitucional do direito “ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes”, conforme art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O STF, em abordagem 

sobre o sigilo da investigação, não vê como violação ao direito de defesa o não acesso ao 

inquérito quando ainda não houver sido concluídas as providências investigativas, 

observando a possibilidade de esvaziamento da eficácia se for dado acesso imediato. 102  

  

Na Súmula Vinculante nº 14, o STF reconheceu que  

 

                                                           
100 Porto, Ana Paula Azevedo Sá Campos; Porto, Campos Bárbara. A Técnica da Infiltração Policial 

como Meio de Investigação e de Obtenção de Prova aos Limites da Legalidade. XXVI Encontro 

Nacional do CONPEDI-Brasília (DF). Brasília, julho de 2017.  Disponível em: 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/roj0xn13/ly8373a7/L70aJv28FMEwrxGt.pdf.  Acessado em: 

26/09/2017.  
101 Porto, Ana Paula Azevedo Sá Campos; Porto, Campos Bárbara. A Técnica da Infiltração Policial 

como Meio de Investigação e de Obtenção de Prova aos Limites da Legalidade. XXVI Encontro 

Nacional do CONPEDI-Brasília (DF). Brasília, julho de 2017.  Disponível em: 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/roj0xn13/ly8373a7/L70aJv28FMEwrxGt.pdf.  Acessado em: 

26/09/2017.  
102Op. Cit.  
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É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo 

aos elementos de prova que, já documentados em procedimento 

investigatório realizado por órgão com competência de polícia 

judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa103.  

 

O que não quer dizer que o STF tenha entendido pela ilegalidade do sigilo das 

investigações e sim que o pleno acesso ao inquérito seja a partir de encerradas as 

diligências iniciais, uma vez que só a partir desse momento os documentos arrolados 

constariam como meios de prova, se tornando, portanto, fundamental para que a parte 

investigada tome conhecimento, “consoante se infere do que 

julgado Rcl 16436 AgR/RJ104, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, e julgado pelo 

Pleno em 29.05.2014”.105 

 

Recentemente, a Suprema Corte reafirmou seu entendimento, a saber:  

   

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 

ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA 

AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO 

RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 

IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão 

contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição 

suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações 

prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as 

diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento (AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 22.062 SÃO 

PAULO, RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO, AGTE.(S) 

:TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S/A, ADV. (A/S) :JOSE ROBERTO 

FIGUEIREDO SANTORO E OUTRO(A/S), AGDO.(A/S) 

:PROMOTOR DE JUSTIÇA DO GAECO ABC - MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROC.(A/S)(ES) 

:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO).106  

                                                           
103 BRASIL. Súmula Vinculante nº 14, do STF, de 06 de outubro de 2006. Define que é direito do 

defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em 

procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao 

exercício do direito de defesa. In Vade Mecum. 22. ed., atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2016, 

p.2073.    
104 BRASIL. Supremo Tribunal Federal: Rcl 16436 AgR/RJ. Disponível em: 

redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6603309. Acessado em: 13.09.2017.    
105Porto, Ana Paula Azevedo Sá Campos; Porto, Campos Bárbara. A Técnica da Infiltração Policial 

como Meio de Investigação e de Obtenção de Prova aos Limites da Legalidade. XXVI Encontro 

Nacional do CONPEDI-Brasília (DF). Brasília, julho de 2017.  Disponível em: 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/roj0xn13/ly8373a7/L70aJv28FMEwrxGt.pdf.  Acessado em: 

26/09/2017.   
106 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 22.062 Agr/SP. Disponível em 

www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=10995729. Acessado em: 

20/10/2017.    

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/roj0xn13/ly8373a7/L70aJv28FMEwrxGt.pdf
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Examinado o tema sob a ótica jurisprudencial, não obstante a legalidade normativa 

do agente infiltrado no Brasil existir desde 1995, a jurisprudência se revela com discrição 

com relação ao assunto. Entretanto, existem decisões relevantes, que de forma correta 

fizeram a diferenciação de agente infiltrado e provocador; por exemplo, o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), em 13/11/2014, em sede de REspe nº 67604/RO,107 analisou 

que, conforme as informações mencionadas no acórdão recorrido no caso concreto, 

ocorreu infiltração de agente, que foi autorizada pelo juiz, em turma de formandos, que 

foi encarregado de determinar aproximação com o candidato e por combinar reuniões, até 

mesmo a que culminou no flagrante da presunção da apreensão ilícita de sufrágio. 108  

  

O Tribunal entendeu que a conduta do agente infiltrado não se limitou à função 

de um simples espectador dos fatos e sim um integrante atuante no exercício de ações 

ilícitas eleitorais, permitindo, assim, o flagrante das provas extraídas.  109
 

  

 4.3 Agente Infiltrado e Operação Lava Jato    

  

Pode ser observado na cena jurídico-política brasileira um aumento de outro tipo 

de investigação e repressão ao crime organizado que é a “Colaboração Premiada”, contida 

nos Artigos 4 a 7 da Lei 12.850/13, utilizada na tão famosa “Operação Lava Jato”.    

   

A figura do agente infiltrado poderia ser uma boa contribuição nas operações da 

Lava Jato. O A.I. tem condições de assegurar um forte suporte acerca da materialidade do 

crime, podendo também ratificar a autoria criminosa. Isso implicaria em credibilidade, 

sem a incerteza que o depoimento de um delator pode causar em função da dúvida quanto 

à sua honestidade. Ou seja, o sucesso da atuação de um A.I. e a incerteza que pode trazer 

                                                           
107 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral: REspe nº 67604/RO. Disponível em: 

https://tse.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/...respe-67604-ro/inteiro-teor-152706695. Acessado em: 

15.09.2017.   
108 Machado, Luís Henrique. O limite para uso de agentes infiltrados nas investigações. In Jota, 

09/06/2016. Disponível em: https://jota.info/artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016  

Acessado em: 16/08/2017.        
109 Porto, Ana Paula Azevedo Sá Campos; Porto, Campos Bárbara. A Técnica da Infiltração Policial 

como Meio de Investigação e de Obtenção de Prova aos Limites da Legalidade. XXVI Encontro 

Nacional do CONPEDI-Brasília (DF). Brasília, julho de 2017.  Disponível em: 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/roj0xn13/ly8373a7/L70aJv28FMEwrxGt.pdf.  Acessado em: 

26/09/2017.  
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uma colaboração premiada podem ser fatores motivadores para a introdução da prática da 

infiltração, claro que fortemente considerados os requisitos necessários para tal.    

   

Na opinião de Freitas110, a operação Lava Jato mostrou as problemáticas surgidas 

a partir das colaborações premiadas. O depoimento de um delator pode não ser verdadeiro 

ou recheado de meias verdades que o beneficie, diminuindo sua pena, o que de uma certa 

maneira seria um contrassenso, tendo em vista que ele também faz parte da prática de 

conduta delituosa.111    

   

Acredita-se que, possivelmente, a busca de outros mecanismos, como o uso da 

técnica do Agente Infiltrado, para a produção de provas, poderá ganhar relevância no 

futuro como um método mais eficaz de combate ao crime organizado do que a delação 

premiada. Por sua rígida obediência à lei e fidelidade ao cumprimento do exercício de sua 

função, o A.I certamente será muito mais comprometido do que um delator que possui 

interesse pessoal em não ser punido pelos crimes cometidos.    

   

Para Queiroz,  

 

um agente infiltrado não só garantiria bases sólidas sobre a 

materialidade criminosa, como também confirmaria categoricamente a 

autoria, sem qualquer dúvida ou desvio ocasionado pelo relato desviado 

de um delator desonesto. O sucesso em potencial das operações 

infiltradas, juntamente com a possível decadência da colaboração 

premiada, servirá como estímulo para a sua utilização, mas para isso é 

necessária a observância de seus requisitos.112   

   

Em casos como o da Operação Lava Jato, nada impede a implementação, 

juntamente com o instituto da delação premiada, da técnica de infiltração de agente, 

isso necessariamente com a total observância dos requisitos já mencionados nos Artigos 

10 a 14 da Lei 12.850/13, quais sejam: 1) o agente infiltrado deve, necessariamente, ser 

policial; 2) a técnica apenas se realizará com autorização judicial prévia, representado 

pelo delegado de polícia ou por requerimento de  membro do MP; 3) a responsabilidade 

                                                           
110 QUEIROZ, Gabriel Freitas. Delação Premiada irá Arrefecer e Infiltração de Agentes será Nova Onda 

Processual. In Revista Consultor Jurídico, 28/05/16. Disponível em:  https://www.conjur.com.br/2016-

mai-28/gabriel-queiroz-infiltracao-agentes-onda-processual.  Acessado em: 19/09/2017. 
111QUEIROZ, Gabriel Freitas. Delação Premiada irá Arrefecer e Infiltração de Agentes será Nova Onda 

Processual. In Revista Consultor Jurídico, 28/05/16. Disponível em:  https://www.conjur.com.br/2016-

mai-28/gabriel-queiroz-infiltracao-agentes-onda-processual.  Acessado em: 19/09/2017. 
112 Idem. 
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cabe ao juiz de definir os limites da infiltração do agente; 4) a operação terá prazo de 6 

meses, podendo ser renovado, contanto que seja fundamentada a decisão; 5) o agente não 

será culpado pelos crimes que cometer durante a infiltração, mediante comprovação da 

proporcionalidade da conduta em virtude do crime investigado. 113 

 

 

Capítulo 5: SUGESTÕES  

 

5.1 Treinamento do Agente Infiltrado  

 

São amplamente reconhecidos os efeitos positivos de um treinamento adequado 

dos profissionais que atuam em qualquer atividade para a maximização dos resultados 

obtidos, tanto em quantidade, quanto em qualidade, com a realização daquela atividade.     

 

No caso específico da infiltração, sabe-se que ela só pode ser realizada, hoje, por 

agentes de polícia. A lei 9.034/95 autorizava a infiltração tanto por agentes de polícia, 

como de inteligência. Já a nova lei permite somente aos primeiros a infiltração. 

 

Retirando a alternativa da medida pelos “agentes de inteligência”, veta o artigo 

em questão a colaboração com outros agentes que não sejam os participantes da polícia 

“lato sensu”.114 Além disso, cabe ressaltar que o que previa a revogada Lei nº 9.034/95, 

com relação à possibilidade de os agentes de inteligência realizarem a infiltração, possuía 

natureza constitucional duvidosa, tendo em vista que atividades policiais são restritas das 

policiais federal e civil. 115 

 

Registre-se, ainda, que o agente encontra respaldo no art. 14 da Lei 12.850/13, 

caso queira se recusar a participar de uma infiltração, não podendo, assim, sua recusa, ser 

considerada uma insubordinação, a lei lhe dando o direito de não querer colaborar.  

                                                           
113 Ibidem. 
114 CUNHA, Rogério Sanches. A Figura do Agente Infiltrado e sua Responsabilidade Penal. In Jornal 

Carta Forense. São Paulo, 02/12/2014. Disponível em: 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-figura-do-agente-infiltrado-e-sua-responsabilidade-

penal/14745  Acessado em: 06/10/2017. 
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Carta Forense. São Paulo, 02/12/2014. Disponível em: 
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http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-figura-do-agente-infiltrado-e-sua-responsabilidade-penal/14745
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-figura-do-agente-infiltrado-e-sua-responsabilidade-penal/14745
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-figura-do-agente-infiltrado-e-sua-responsabilidade-penal/14745
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-figura-do-agente-infiltrado-e-sua-responsabilidade-penal/14745
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Ocorre que não serão todos os policiais que estarão aptos para as funções de um 

A.I., uma vez que a convivência com pessoas de grande periculosidade, a especificidade 

dos mecanismos que são utilizados e a enorme responsabilidade da tarefa requer do agente 

uma preparação especial, técnica e psicológica, física e mental, de alto nível, para não 

incorrer em erro, que, às vezes, poderá até ter que abortar a missão, sem contar com o 

risco da própria vida.  

 

A atuação de um A.I., por exemplo, em uma organização criminosa ligada a 

crimes de sonegação fiscal, ou seja, atuando contra o sistema financeiro brasileiro, exigirá 

dele um conhecimento um tanto ou quanto profundo do assunto, com domínio do 

linguajar específico e até algum conhecimento técnico para que possa fazer seu papel sem 

despertar desconfiança. Convenhamos que é uma tarefa bastante árdua para um policial, 

já que qualquer deslize pode colocar em risco sua segurança.  

 

Podemos encontrar em Pereira as características básicas desse agente: “perfil 

físico compatível com as dificuldades da operação, inteligência aguçada, aptidão 

específica para determinadas missões, equilíbrio emocional vez que poderá ficar distante 

do âmbito familiar por tempo indeterminado, sintonia cultural e étnica compatível com a 

organização a ser infiltrada etc.”.116 

 

Portanto, considerado o que vem sendo exposto, entende-se o treinamento do 

agente infiltrado como um meio para melhorar a segurança do agente, o sucesso da 

operação e o aumento da utilização do instituto. 

 

 Considera-se ainda que, para a maior eficiência do treinamento e desenvolvimento 

de um agente para atuar como infiltrado, importante seria a parceria com órgãos 

governamentais, como a ABIN, por exemplo, para se beneficiar do que poderia haver de 

melhor na contratação de profissionais capacitados e da ampliação de altos estudos que 

trouxesse o máximo de conhecimento sobre o tema em nível nacional e internacional.  A 

promoção de intercâmbio, encontros, reuniões entre diversos ícones do direito penal, 

                                                           
116 PEREIRA, Flávio Cardoso. A Moderna Investigação Criminal: Infiltrações Policiais, Entregas 

Controladas e Vigiadas, Equipes Conjuntas de Investigação e Provas Periciais de Inteligência. In Limites 

Constitucionais da Investigação. São Paulo: RT, 2009, p. 117. 
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tanto acadêmicos quanto juristas, poderia proporcionar esses elevados estudos, 

transformados a posteriori em sugestões de ações concretas e seguras para a 

implementação da medida. 

 

            5.2 Acompanhamento Psicológico do Agente Infiltrado  

 

Dada a complexidade e o caráter estressante da atividade do agente infiltrado, 

deveria ser considerada a necessidade de um acompanhamento psicológico do agente para 

proteger sua saúde mental e mesmo física, uma vez que a função requer posturas e 

comportamentos que levam muitas vezes a estresses, tensões, afastamento de entes 

queridos e até risco de morte. Qualquer ser humano, por mais preparado técnica e 

psicologicamente para situações como as enfrentadas pelo A.I., certamente terá 

momentos de solidão, medo, questionamentos e insegurança. Um psicólogo, 

regulamentado em lei para esse acompanhamento, poderá dar ao A.I. o suporte necessário 

para o enfrentamento das delicadas e tensas situações a que poderá ser submetido, 

contribuindo assim para o desenvolvimento de seu trabalho de forma eficiente e segura.  

 

            5.3 Minuta de Resolução 

 

Com vista à regulação e uniformização da utilização do método do A.I. a que se 

refere a Lei 12.850/13, será mais adiante apresentada Minuta de Resolução baseada na 

Resolução no. 59, de 9 de setembro de 2008, que trata de intercepções telefônicas e terá 

como órgão competente o CNJ para sua edição.  

 

Como já amplamente abordado, existem lacunas na Lei 12.850/13 que acabam 

trazendo como consequência uma falta de uniformização dos magistrados para aplicação 

de medidas ao A.I. Diante da falta de regulamentação, existe uma construção 

jurisprudencial; porém, como sabemos, tal posição não é vinculante, faltando, portanto, 

um mecanismo que normatize a figura do A.I., daí a necessidade de se criar um 

instrumento regulador para estabelecer definitivamente o que a Lei 12.850/13 careceu de 

estipular, como o prazo da investigação, o tempo de prorrogação, a responsabilidade do 

agente, os limites e a forma de sigilo.  
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Ademais, a Minuta de Resolução também tem como objetivo determinar um prazo 

de duração definitivo para a operação, uma vez que o art. 10, § 3, da Lei 12.850/13 

estabelece que a infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, porém, afirma “sem 

prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade”, o que 

confere um caráter subjetivo e indeterminado à prescrição legal. Uma investigação não 

pode durar ad aeternum; se a lei não estabelece quantas renovações poderão ser 

concedidas ela abre espaço para várias interpretações e, sem restrição, cada magistrado 

poderá fixar um prazo distinto. Daí a imprescindibilidade de padronização do instituto.  

 

Outro ponto abordado na Minuta foi a questão da indeterminação do que seria 

uma ação proporcional, conforme está prevista no art. 13 da Lei 12.850/13: “O agente 

que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da 

investigação, responderá pelos excessos praticados”. Para tanto, procurou-se solucionar 

essa lacuna existente na lei propondo, nesse artigo, que o juiz, ao determinar a autorização 

da técnica de infiltração de agentes e ao comprovar a necessidade de tal medida, indique, 

expressamente, com ciência  e possíveis intervenções do MP, quando este achar 

necessário, quais ações e possíveis crimes que o agente poderá cometer, caso inexigível 

conduta diversa, dependendo da O.C. do caso, que podem ser muito distintas entre si, 

uma ligada ao crime de tráfico de drogas e outra uma empresa que comete crimes de 

sonegação fiscal, por exemplo.  

 

Nesse raciocínio, não é possível generalizar, daí a necessidade de o magistrado 

delimitar a atuação do agente em cada caso de infiltração. O agente que agir com a devida 

proporcionalidade com a finalidade da investigação não responderá pelos atos praticados, 

pois caberá aos crimes discriminados pelo magistrado e a depender de cada caso concreto 

e tipo de O.C. investigada a análise da ação proporcional com a finalidade da 

investigação. Dessa forma, a Minuta de Resolução tem como finalidade contribuir para a 

regulamentação do instituto do A.I. fixando prazos certos, limites concretos, 

responsabilidade, prazo para prorrogação e a forma como será feita o sigilo.  

 

Minuta de Resolução 

 

Resolução nº X, de X de Maio de 201X.  
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Regula e uniformiza o procedimento, 

organização, método e estrutura do agente 

infiltrado, a que se refere a Lei 12.850/13. 

 

Do deferimento da medida cautelar do agente infiltrado: 

 

Art. 1º.:  Atendidos os requisitos legalmente previstos para deferimento da medida, o 

Magistrado fará constar expressamente em sua decisão:  

1 - A indicação da autoridade requerente;  

2 - O prazo da infiltração de agentes; 

3 - A expressa vedação de ação de infiltração não discriminada na decisão; 

4 - Os nomes das autoridades policiais responsáveis pela investigação e que 

terão acesso às informações.   

 

§ 1º.: A decisão judicial será sempre escrita e fundamentada.  

 

Das Obrigações: 

 

Art. 2º.: Enviar relatório mensal para o magistrado com indicação das medidas realizadas, 

informando todas as ações praticadas, operacionalização das medidas, bem como o 

funcionamento, rotina e atuação da organização criminosa investigada.  

 

§ 1º.: A autoridade policial ou o MP poderão reivindicar os relatórios circunstanciados 

do desenvolvimento da infiltração, acompanhando seu prosseguimento.   

§ 2º.: Sempre que houver alteração relevante, o relatório deverá ser imediatamente 

atualizado. 

 

Dos pedidos de prorrogação de prazo:  

 

Art. 3º.: Quando da formulação de eventual pedido de prorrogação de prazo pela 

autoridade competente, deverão ser apresentados os relatórios com o inteiro teor das ações 

realizadas, e deverá ser fundamentada a relevância da ação à apreciação do pedido de 

prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações com seu resultado.  
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§ 1º.: Os documentos acima mencionados serão entregues pessoalmente pela autoridade 

responsável pela investigação ou seu representante, expressamente autorizado, ao 

Magistrado competente ou a servidor por ele indicado, com cópia de todos os documentos 

para o Ministério Público.  

§ 2º.: Só serão admitidos dois pedidos de prorrogação de prazo, cada um com duração de 

até 60 dias.  

§ 3º.: A partir do início da investigação, ou seja, da autorização do magistrado para o 

agente se infiltrar na organização criminosa, esta operação não deverá ultrapassar o prazo 

de até 360 dias, salvo no caso de pedido de prorrogação de prazo, que deverá ter 

devidamente comprovada sua necessidade.  

 

Da obrigação de sigilo e da responsabilidade dos agentes públicos:  

 

Art. 4º.:  É terminantemente proibido que o magistrado, o Ministério Público e o servidor 

divulguem informações a terceiros ou entidades de comunicação social a respeito dos 

dados sigilosos ou processos regulados por esta Resolução, sob pena da responsabilidade 

de acordo com a legislação pertinente.  

 

Art. 5º.: O magistrado deverá indicar, expressamente, ao autorizar a técnica de infiltração 

de agentes, o limite da ação, ou seja, as ações ou crimes que o agente poderá cometer, 

sem responsabilização, quando inexigível conduta diversa, a depender de cada caso 

concreto e da organização criminosa investigada, conforme o art. 13 da Lei 12.850/13.  

 

§ 1º.: Entende-se por medida desproporcional as ações que não forem expressamente 

indicadas pelo juiz na decisão da autorização prévia da técnica de infiltração.  

 

Art. 6º.: As rotinas e os limites que garantam o sigilo e a segurança dos sistemas no 

Judiciário serão oriundos de estudos para implementação efetuados pelo Conselho 

Nacional de Justiça e a ABIN.  

 

Art. 7º.: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

                                                  Ministro X 
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CAPITULO 6:  CONCLUSÃO 

 

A Lei 12.850/13 preenche lacunas de lei anterior, no que concerne a preservação 

da identidade do agente, a suspensão imediata da operação em caso de perigo pessoal e 

também exigindo dele uma maior responsabilidade na sua atuação, no sentido de que seja 

proporcional ao objetivo da investigação. 

 

Como já ressaltado, há necessidade de novas técnicas de investigação na realidade 

atual, dentro dos limites da lei. O sistema punitivo estatal está desvalorizado, correndo 

grande perigo de as entidades ficarem debilitadas e contribuírem para a desordem social. 

Potencialização da ação penal é outro estímulo que se recomenda para determinar 

observações com relação ao tipo de sociedade. E a utilização de regime criminal mais 

adaptável, que não se aflija com o tumulto da atualidade e sim que possibilite entender o 

ser humano em todas as suas dimensões e seus vínculos com os modernos paradigmas de 

existência social.  

 

Ademais, a infiltração policial não deve deixar vulneráveis os direitos do agente, 

razão porque só deve ser autorizada com total monitoramento para preservação da 

incolumidade e preservação deste. Todas as variantes devem ser observadas porque 

embora o Estado tenha o direito de intervir na esfera privada, é necessária uma plausível 

justificativa jurídica. O magistrado, ao autorizar esse tipo de modelo investigativo, deve 

delimitar os limites de ação do A.I., para que fique claro que sua liberação não autoriza o 

agente a agir da forma como melhor entende e sim levando em conta a proporcionalidade 

de sua atuação com os objetivos e a abrangência da investigação, comportando-se de 

forma coerente com o cumprimento de suas obrigações e, se for necessário, responder por 

quaisquer excessos e ações não condizentes com a lei. 

 

Já no tocante às críticas à utilização da técnica da infiltração de agentes, é 

importante considerar que tal técnica consiste em um meio com um nível de eficácia 

significativa – não é à toa que é aplicada em vários países –, porém, deve ser utilizada 
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com muita cautela, definindo-se as particularidades da sua aplicação, compatibilizando-a 

com um padrão de procedimento criminal democrata.  

 

O que se constata é a necessidade de maior proteção jurídica e um olhar realista e 

sensível para os destemidos e corajosos policiais infiltrados, que, carentes de respaldo 

jurídico e administrativo, se arriscam em missões de alta complexidade e de alto grau de 

periculosidade, correndo risco de morrer. Espera-se que nossos legisladores, com a 

brevidade possível, atuem no sentido de resolver essa insegurança na medida em que vão 

tomando conhecimento da presente realidade da vida policial.  

 

A atividade eficiente de Inteligência de Segurança Pública tem que agir de acordo 

com a Constituição e também em consonância com os Direitos Humanos. É imperiosa a 

necessidade de constantes investimentos nos sistemas de Segurança Pública para que os 

lados envolvidos possam estar com seus direitos constitucionais assegurados, tanto o 

criminoso, quando o que está em jogo é a sua liberdade, quanto o policial infiltrado, que 

está em risco durante todo o processo, ou seja, antes, durante e até mesmo após a 

investigação. O Juiz com a missão de avaliar e valorar as provas produzidas também fica 

numa situação delicada na medida em que, sem uma legislação eficiente, fica com poucos 

parâmetros para exercer sua função.  

 

 Reza a doutrina que o agente infiltrado não tem total responsabilidade sobre o 

crime que possa estar praticando numa ação investigatória, sua vida está em risco e ele 

precisa adquirir a confiança dos integrantes da organização criminosa; portanto, não há 

punição para ele, pois considerando-se o princípio da inexigível conduta diversa torna-se 

inerente à função o eventual cometimento de crime para não prejudicar o andamento da 

investigação.  

 

Nesse sentido, fica claro que cabe ao magistrado delimitar a atuação do agente 

infiltrado; assim, “deverá fixar o objeto e conteúdo da atividade do agente infiltrado, que, 

naturalmente, poderão ser ampliados ou restringidos de acordo com a necessidade 

advinda da produção dos resultados”.117 Portanto, o equilíbrio deve ser norteador da ação 

do A.I., bem como  a observação de critérios e limites para que haja compatibilização 

                                                           
117 ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. Agente Infiltrado: Inovação da Lei 10.217/2001. In Revista 

Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, v.1, nº 1. São Paulo: 2007, p. 09-10. 
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entre os direitos fundamentais e a imperiosa necessidade de segurança da sociedade, não 

incorrendo assim em vulneração do Estado Democrático de Direito.  

 

Assim sendo, o presente trabalho busca servir de estímulo aos legisladores a 

atuarem no sentido da produção de uma regulamentação visando principalmente a 

segurança do investigador policial infiltrado, dando a ele as condições reais e efetivas 

para o bom cumprimento de sua missão, pois tanto como profissional, quanto como 

cidadão, tem o direito de estar amparado pela legislação estatal.  

 

Como são evidentes os riscos sofridos pelos agentes de polícia e o nível de perigo 

dessa atividade invasiva de investigação, deverá o Magistrado tentar esgotar qualquer 

outra possibilidade de obtenção de prova.118 Há que se ter sensibilidade para provar a 

necessidade de uma infiltração; mesmo em se tratando de uma organização criminosa, há 

um limite no nível de invasão na vida pessoal de um indivíduo e se requer um atento 

cuidado com o perigo que correrá o agente infiltrado; portanto, se podem ser colhidas 

provas por outros meios isto deverá ser cuidadosamente analisado, ficando a cargo do juiz 

decidir com o uso do seu bom senso.119   

 

Uma análise detalhada de cada caso para obtenção de provas e posterior punição 

aos participantes das organizações criminosas se faz extremamente necessária em vista 

da fragilidade em que se encontra o agente policial nessa situação, sem contar o risco de 

uma possível corrupção.  

 

Os resultados obtidos na infiltração deverão ser oferecidos à avaliação da defesa, 

pois devemos considerar que a infiltração não é absoluta, esta deverá ser avaliada por 

uma análise externa quanto à parcialidade e coerência. Nada impede que um agente 

infiltrado, por diversas razões, relate alguns fatos e esconda outros, ou mesmo distorça a 

realidade na realização de crimes para obter as provas que espera conseguir. 120 

 

                                                           
118 BRASILEIRO, Renato de Lima. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 563. 
119 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado: Comentários à 

Nova Lei sobre o Crime Organizado - Lei 12.850/2013. 2 Ed., revista, ampliada e 

atualizada. Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 105. 
120 MARIATH, Carlos Roberto. Infiltração Policial no Brasil: um Jogo Ainda sem Regras. In Revista 

Ordem Pública. Nº1, v.2. Porto Alegre: ACORS, 2009, p. 42. 
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Este é o dilema que o Agente de Inteligência Policial vem enfrentando já há muito 

tempo. O Ministro do Superior Tribunal de Justiça Gilson Dipp, em uma palestra para 

policiais federais na Academia de Policia Federal, disse que “o interesse público, a ordem 

pública e a segurança pública, mesmo mitigando direitos e garantias” são fundamentais, 

e que investigações de organizações criminosas, por serem de alta periculosidade e 

complexidade, fazem com que a busca de provas concretas requeira um trabalho policial 

de alta especialização, inteligência e qualidade.121   

 

Não há como discordar de Casaril, que diz ser “certo que a investigação por meio 

da infiltração policial pode atingir, de certa forma, direitos fundamentais do criminoso 

investigado, como inviolabilidade das comunicações, do domicílio e a intimidade”. 

Concluindo que não “há direito absoluto em um Estado Democrático de Direito”. O que 

acontece é que para a garantia de um determinado direito, às vezes é necessário relativizar 

outro, o que ele chamou de exame de proporcionalidade, utilizado quando ocorre o 

fenômeno da “coalizão dos direitos fundamentais”, abrindo assim a possibilidade de 

incremento da infiltração. Dada a imperiosa necessidade do combate à atividade das 

organizações criminosas, adotar a técnica de infiltração encontra amparo no ordenamento 

imposto pelo controle judicial e se sobressai talvez como a mais eficiente ação para 

reprimir tal nível de atividade criminosa.122  

 

Uma importante contribuição da Lei 12.850/13 foi um exemplar elenco de meios 

que poderão ser utilizados para obtenção de provas em qualquer etapa da persecução 

penal, sem, no entanto, desconsiderar outras leis. Assim, conjuntamente, os institutos de 

investigação organizaram estudos para conscientização em torno dos conceitos de 

colaboração premiada e da importante cooperação entre todos os órgãos de todas as 

esferas.  

 

Como foi visto, é necessária a autorização judicial para a utilização da técnica do 

agente infiltrado, que abrangerá as condutas a serem observadas pelo agente infiltrado, já 

que é admitida a possibilidade de que o agente, durante a investigação, estará sujeito a 

                                                           
121MARIATH, Carlos Roberto. Infiltração Policial no Brasil: um Jogo Ainda sem Regras. In Revista 

Ordem Pública. Nº1, v.2. Porto Alegre: ACORS, 2009, p. 42. 
122 CASARIL, Letízia. Investigação do Crime Organizado: a Infiltração Policial. In Revista Científica 

dos Estudantes de Direito da UFRGS, v. 1, nº 1. Centro Acadêmico André da Rocha. Porto Alegre, jul./ 

2009. 
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cometer ilícito penal, seja para preservar sua vida, seja para conquistar a confiança dos 

participantes da atividade criminosa sob investigação. 

 

Portanto, o que podemos concluir, e mais que isso, arriscar otimistamente a dizer, 

é que nos próximos tempos os estudos e leis de combate ao crime organizado crescerão 

em torno de uma maior organização entre os envolvidos, ampliando a proteção e 

desenvolvendo mais amparo às técnicas à disposição de uso dos agentes infiltrados para 

aparatá-los dignamente e assim obtermos mais sucessos no desmantelamento das 

organizações criminosas, sem impactar o due process of law solidificado com esforço em 

nosso país. 123 
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