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“Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem 

será contra nós?  

Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos 

nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas?  

Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus 

quem os justifica.  

 Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que 

ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós.  

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, 

ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?  

 Como está escrito: 

"Por amor de ti enfrentamos 

a morte todos os dias; 

somos considerados 

como ovelhas 

destinadas ao matadouro".  

 Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio 

daquele que nos amou.  

Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem 

demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes,  

nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação 

será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, 

nosso Senhor.” (Romanos 8: 31-39) 

 

 

 



 
 

RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade analisar os limites de atuação do agente infiltrado em 

uma organização criminosa objetivando a produção de provas, bem como a responsabilidade 

penal do mesmo em eventuais crimes que venha a cometer no âmbito da operação policial. 

Para tanto, abordou-se, preliminarmente, a evolução histórica das organizações criminosas no 

Brasil e no Mundo, os conceitos e características de crime organizado e de organizações 

criminosas. Após, foram analisadas as provas em geral e seus subtemas, os principais meios 

extraordinários de obtenção de prova, dando ênfase ao instituto da infiltração policial e seus 

diversos tópicos, tais como, conceito, objetivos, natureza jurídica, requisitos, espécies e suas 

fases. Adiante, apresentou-se a figura do agente infiltrado, esclarecendo seu conceito e suas 

características e discutindo o tema relacionado às provas obtidas pelo agente infiltrado. Em 

seguida, foram mostrados os principais limites e exigências para atuação do agente infiltrado, 

concluindo que, embora inexista uma determinação precisa dos limites de sua atuação, o 

emprego do instituto do agente infiltrado encontra-se limitado pelos princípios da legalidade, 

excepcionalidade da medida, da proporcionalidade e de um rigoroso controle jurisdicional, 

com o escopo de evitar excessos, bem como garantir os direitos fundamentais dos 

investigados. Por último, analisamos os diferentes posicionamentos doutrinários antes e 

depois da vigência da Nova Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/13) acerca da 

responsabilização penal do agente infiltrado em eventuais crimes cometidos no âmbito da 

operação policial. A metodologia aplicada para a realização deste trabalho baseou-se, 

fundamentalmente, em pesquisa bibliográfica, legislativa e documental.  

 

Palavras-chave: Crime Organizado. Organizações Criminosas. Lei nº 12.850/13. Infiltração 

Policial. Agente Infiltrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work aim analyze the actuation limits of undercover agent in a criminal 

organization aiming the production of proofs, just as well its penal liability in eventual 

offences possibly committed inside the police operation. For this purpose, was addressed, 

preliminary, the historical evolution of criminal organizations in Brazil and in the world, the 

concepts and characteristics of organized crime. Then, was analyzed the general proofs and its 

subtopics, the main extraordinary ways of proof obtainment, emphasizing the police 

infiltration and its various topics, such as concept, objectives, legal issues, requirements, 

kinds and phases. Subsequently, was presented the figure of infiltrated agent, clarifying its 

concept and its characteristics, arguing the issue related to the proofs obtained by this agent. 

After, was demonstrated the main limits and exigencies to actuation of infiltrated agent, 

concluding: although doesn’t exist a accurate determination of its actuation limits, the 

utilization of the institute of infiltrated agent is limited by the principles of legality, of 

exceptionality of measure, of proportionality and by a rigorous jurisdictional control, aiming 

avoid excesses, just as well guarantee the fundamentals rights of people investigated. At last, 

was analyzed the different doctrinal positions before and after the validity of New Act of 

Criminal Organizations (Act Nº 12.850/13) about the criminal responsibility of infiltrated 

agent in offences committed in the police operation. The methodology was based, 

fundamentally, in legal, bibliographical and documental research. 

 

Tags: Organized crime. Criminal Organizations. Act Nº 12.850/13. Police 

Infiltration.Infiltrated Agent. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao alarmante crescimento das organizações criminosas no Brasil, fez-se 

necessária a edição da Lei nº 12.850/13, responsável por normatizar diversos temas acerca das 

organizações criminosas. Um dos temas abordados no referido diploma normativo foia 

infiltração policial como meio extraordinário de obtenção de prova e a figura do agente 

infiltrado.  

O presente trabalho visa apresentar um estudo sobre o instituto da infiltração policial 

nas organizações criminosas e a figura do agente infiltrado, abordando os limites de sua 

atuação na produção da prova, utilizando como referência as limitações impostas pelos 

princípios da legalidade, excepcionalidade da medida, proporcionalidade e do controle 

jurisdicional, bem como a sua responsabilidade penal por eventuais crimes cometidos durante 

a operação policial. 

No referido trabalho, será utilizado como marco teórico a forma de atuação dos 

grupos criminosos, além dos diplomas legais que normatizaram temas relacionados às 

organizações criminosas (Leis nº 9.034/1995, 10.217/2001, 11.343/2006 e 12.850/2013), além 

da Constituição Federal. 

 No primeiro capítulo, tratar-se-á das noções históricas relativas às organizações 

criminosas, de como se deu o surgimento e o desenvolvimento desses grupos criminosos em 

várias partes do globo e, especialmente, no Brasil. Em seguida, ainda no mesmo capítulo, será 

abordado o conceito e as principais características do crime organizado, bem como o conceito 

e as características essenciais das organizações criminosas propriamente ditas. 

No capítulo seguinte, tratar-se-á principalmente da infiltração policial. Mas antes de 

adentrar o referido tema, por questões de didática, serão abordadas as provas em geral, 

fazendo referências ao seu conceito, objeto, classificação e aos meios ordinários de prova. Em 

seguida, discutiremos a respeito dos meios extraordinários de prova (colaboração premiada, 

ação controlada e acesso a registros, dados cadastrais, documento e informações). Por fim, 

levanta-se o tema da infiltração policial propriamente dita, aprofundando o seu conceito, 

requisitos, suas fases e espécies, objetivos e sua natureza jurídica. 

No último capítulo, trataremos especificamente da figura do agente infiltrado, 

examinando o seu conceito e características, as provas obtidas por ele, os seus limites de 

atuação durante a operação policial e sua responsabilidade penal diante de eventuais crimes 

cometidos no âmbito da infiltração nas organizações criminosas. 
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O referido trabalho utilizou, principalmente, como metodologia de pesquisa o 

modelo bibliográfico, através de explicações com fundamentos em trabalhos publicados sob a 

forma de doutrinas, artigos, teses de mestrado e livros especializados que abordem, de forma 

direta ou indireta, o tema em análise.  
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2. DO CRIME ORGANIZADO E DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

2.1 – Noções Históricas 

Efeito de um Estado omisso, a criminalidade organizada tornou-se uma das maiores 

máculas de nosso mundo globalizado.Embora não seja um fenômeno novo, o aumento da 

participação das organizações criminosas aparenta ser uma grave ameaça à sociedade mundial 

e ao próprio Estado Democrático de Direito, em virtude do elevado grau de domínio e 

ingerência que elas exercem dentro do próprio Estado, bem como pelo nível de lesividade das 

infrações penais por elas praticadas. 

É uma árdua tarefaindicar com precisão onde surgiram as primeiras organizações 

criminosas. Relatos apontam que a prática criminal organizada remonta à Inglaterra do início 

do século XVIII, em Londres, com a gangue liderada por Jonathan Wild, que se dedicava à 

prática de furtos, roubos e extorsão.1 

A mais famosa de todas é, sem dúvidas, a Máfia Italiana. Iniciou-se na região da 

Sicília, denominada de “La Casa nostra”, em 1860, onde a burguesia passou a ser contestada 

e desafiada pelos camponeses e por grupos de jovens que buscavam terras para si, formando 

grupos de três ou quatro pessoas e se auto-intitulavam “homens de honra”. Rodeados por 

servidores fiéis, garantiam a justiça onde a lei não alcançava. Aconteciam ataques ao 

patrimônio dos grandes latifundiários e, para que estes não tivessem suas propriedades 

destruídas e saqueadas, deveriam fazer um “acordo” com a máfia. 

Ainda na Itália, surgiram outras organizações como a “Camorra” das prisões 

napolitanas, a “N’drangheta calabresa”, e a “Sacra corona pugliesa”. Inicialmente, as 

atividades ilícitas estavam restritas ao contrabando e à extorsão. Posteriormente, também 

passaram a atuar com o tráfico de drogas e a necessária lavagem de capitais. Com o objetivo 

de resguardar o bom andamento das atividades ilícitas, a Máfia italiana passou a atuar na 

política, comprando votos e financiando campanhas eleitorais. 

As organizações criminosas também tiveram presença marcante na Ásia. No Japão, 

destaca-se a Yakusa, caracterizada por um código interno excessivamente severo, com 

formação exclusivamente masculina e com atuação voltada ao tráfico de drogas, prostituição, 

pornografia, jogos de azar,  e tráfico de pessoas. Na China, o crime organizado se 

desenvolveu através das principais tríades chinesas denominadas “Sun YeeOn”, 

                                                           
1 VICTORIA, Artur. Criminalidade Organizada – Origem e evolução. Disponível em: 

https://sites.google.com/site/arturvictoriaartigoseensaios/Home/criminalidade-organizada---origem-e-evolução. 

Acesso em 18 mar. 2015. 

https://sites.google.com/site/arturvictoriaartigoseensaios/Home/criminalidade-organizada---origem-e-evolução
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“WoSingWo”,“Tai HungChai” e “14K”. Possuem uma estrutura hierárquica bastante e 

rigorosa e atuam voltadas para o tráfico de drogas, prostituição e extorsão.  

No século XIX, a máfia chega aos Estados Unidos, onde é conhecida como 

“Sindicato do Crime” e marca efetivamente a atuação do crime organizado na sociedade de 

consumo. O estopim ocorreu devido a VolsteadAct, também conhecida como Lei Seca, que 

proibia a fabricação e o consumo de álcool naquele país, o que ocasionou a criação de 

organizações com o fito de contrabandear e distribuir bebidas alcoólicas para os EUA, 

provenientes principalmente da Europa e do Canadá. Após as duas grandes guerras, os lucros 

dos mafiosos passam a crescer desproporcionalmente, chegando a ponto de levá-los a aplicar 

seus lucros maciçamente em negócios lícitos. 

Pode-se perceber que as diversas organizações criminosas possuem traços em 

comum em suas raízes históricas, visto que as Máfias Italianas, a Yakuza e as Tríades 

Chinesas nasceram nos séculos XVI e XVII como forma de proteção dos cidadãos comuns 

contra as injustiças e a falta de assistência do Estado para com a população dos referidos 

locais. 

Quanto ao crime organizado no Brasil, a doutrina entende que a primeira aparição de 

organização criminosa brasileira ocorreu entre o final do século XIX e início do século XX, 

através da atuação do cangaço, tendo como seu líder Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. 

Posteriormente, surgiram organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e exploração 

de jogos de azar, em especial o “jogo do bicho” Sobre isso, Silva afirma que a primeira 

infração penal de uma organização criminosa foi a contravenção do Jogo do Bicho, no início 

do século XX, adquirindo força a partir do momento em que alguns grupos alcançaram o 

monopólio do jogo através da corrupção de autoridades locais.2 

Com o passar dos anos, a criminalidade organizada adquiriu uma nova estrutura e 

firmou-se nos presídios do Rio de Janeiro, através da criação do Comando Vermelho, e 

estruturou-se nos presídios do Rio de Janeiro, com a formação do Comando Vermelho (CV), 

e nos de São Paulo, com o Primeiro Comando da Capital (PCC). 

Lima indica que o Comando Vermelho teve início em meados da década de 1980, 

dentro dos presídios do Rio de Janeiro, mais especificamente na Prisão Cândido Mendes, na 

Ilha Grande, com o fito de dominar o tráfico de drogas no morro do Rio de Janeiro.3 

Ainda sobre o surgimento do Comando Vermelho, Amorim indica que: 

                                                           
2SILVA, Eduardo Araújo da.Organizações Criminosas: Aspectos Penais e Processuais da Lei nº 12.850/13. 

1.ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 9. 
3 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 

474. 
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[...] a Ilha Grande era um estabelecimento disciplinar, uma prisão de castigo. Só 

tinha barra-pesada. Os presos políticos levaram para lá sua organização, logo 

fortalecida pela chegada de outros condenados pela lei de Segurança Nacional. Entre 

eles estavam agora deputados, funcionários públicos, universitários. O mesmo 

processo de união para enfrentar o ambiente se repete. Com mais força. O preso 

ideológico não se contém com a prisão. Ao contrário ele cresce. Na Ilha Grande, 

ocorreu um fenômeno ideológico por contaminação. Acabou gerando o Comando 

Vermelho, que perdeu a formação política original, mas que absorveu a estrutura 

para se organizar como crime comum. Os bandidos adotaram o princípio da 

organização para verticalizar o poder dentro do grupo.4 

 

O Comando Vermelho tem como característica a utilização de táticas de guerrilha 

urbana e explora a falta de ação do Estado e da Polícia nas favelas do Rio de Janeiro para, 

através de benesses e proteção à comunidade, expandir o seu império. Segundo Amorim, os 

líderes do Comando Vermelho perceberam que para o melhor andamento de seus negócios 

ilícitos, era imprescindível a paz social nas favelas cariocas. Assim, financiam reformas e 

construções de escolas e áreas de lazer, promovem atividades culturais, entre outras.5 

Outra organização criminosa com poder de atuação é o Primeiro Comando da Capital 

(PCC). Esta foi criada dentro dos presídios do Estado de São Paulo, mais precisamente no 

Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté, em 1993, com o fito de defender os direitos 

dos presos no país e no estado de São Paulo, sempre buscando melhoria das condições de 

vida. Da defesa aos direitos dos presos, o PCC tornou-se conhecido por sua maneira violenta 

de se revoltar e lutar contra as leis e agentes policiais. O PCC passou a comandar de dentro da 

prisão, através de telefones celulares, ataques a policiais, Juízes, Promotores e rebeliões em 

vários presídios do Brasil. Além de rebeliões, o PCC passou a agir no terreno da extorsão 

mediante sequestros, homicídios, roubos de cargas e veículos, assaltos a bancos e tráfico de 

drogas. Hoje, é considerada a organização criminosa mais violenta e perigosa do país. 

 

2.2. Conceito de Crime Organizado e suas características 

A definição de crime organizado tem sido alvo de razoáveis discussões doutrinárias 

em nosso país, muito em virtude de não haver um critério consensual e de, por muito tempo, 

inexistir critérios legais na legislação para a sua devida tipificação.  Até 2013, não havia uma 

Lei que definisse ou conceituasse crime organizado. Apesar de esse fenômeno existir desde as 

                                                           
4 AMORIM, Carlos. Comando Vermelho: A História do Crime Organizado. 1.ed.Rio de Janeiro: BestBolso, 

2011,  p. 89.   
5Ibidem, p 479. 
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épocas mais remotas, conceituá-lo sempre foi uma tarefa árdua, em virtude de se desenvolver 

de inúmeras maneiras e atingir diversas nações.  

Luiz Régis Prado entende que o crime organizado se explicita como uma conduta 

praticada por um grupo de indivíduos unidos e agregados de maneira organizada para a 

prática de atividades ilícitas.6 

De forma objetiva, Carlos Roberto Mariath define crime organizado como uma nova 

modalidade de crimes realizados por grupos ou associações de pessoas que se utilizam da 

tecnologia e do fraco poder de fiscalização estatal.7 

Montoya, debruçando-se sobre o assunto, cita também várias definições de crime 

organizado relativas a várias agências e instituições ao redor do mundo, conforme descrito:  

 

Interpol: Define crime organizado como “qualquer empresa ou grupo de indivíduos 

que participem engajados em uma contínua atividade ilegal cujo objetivo principal 

seria gerar lucros, além das fronteiras nacionais. 

Nações Unidas: O Projeto de Convenção contra o Crime Transnacional estruturado 

de três ou mais pessoas, existente durante um período de tempo e agindo em 

conjunto como o propósito de cometer um ou mais crimes graves ou delitos 

estabelecidos na presente Convenção com a finalidade obter direta ou indiretamente 

um benefício, seja financeiro ou de outra índole material” (Projeto revisado da 

Convenção das Nações Unidades contra o Crime Transnacional Organizado – art 2ª 

bis-Doc. A/AC.254/4 Ver. 7 (3/2/2000) 

FBI: O Crime organizado é aquele executado por qualquer grupo que apresente 

alguma forma de estrutura, com a finalidade de obter lucros por meios de atividades 

ilegais. É característica dos mencionados grupos a utilização de violência, seja física 

ou moral, da corrupção e da extorsão, assim como certa influência sobre a população 

de determinado lugar, região ou país, como, por exemplo, no caso da Cosa Nostra. O 

Diretor do FBI classifica a organização criminosa como uma “conspiração criminosa 

contínua, que possui uma estrutura organizativa empresarial: uma conspiração 

alimentada pelo medo e pela corrupção”. 

Comissão do Crime da Pensylvania: O crime organizado é uma atividade de tráfico 

de bens ou serviços ilegais, como jogo, prostituição, extorsão e tráfico de drogas, 

realizado por uma organização de modo contínuo ou tendo como finalidade a 

obtenção de ganhos econômicos através da fraude, da coação ou da corrupção.8 

 

Fernandes resume em três as correntes doutrinárias que se propõem a conceituar o 

crime organizado: a mais comum no Brasil é, sem dúvidas, a que busca conceituar o que seja 

organização criminosa, dispondo, como consequência, que crime organizado é todo aquele 

praticado por tal organização; a segunda corrente é a que elucida os elementos 

imprescindíveis do crime organizado, sem especificação de tipos penais, porém incluindo 

                                                           
6 PRADO, Luiz Régis. Direito Penal Econômico. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 375. 
7 MARIATH, Carlos Roberto. Infiltração Policial no Brasil: um jogo ainda sem regras. Jus Navegandi, 

Teresina, ano 13, n. 2.251, 30 ago. 2009. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13413>. 

Acesso em 27 mar.2015. 
8 MONTOYA, Mario Daniel. Máfia e crime organizado: aspectos legais. Autoria mediata. Responsabilidade 

penal das estruturas organizadas de poder. Atividades criminosas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 

189. 
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como um dos elementos mais significativos a participação em uma organização criminosa; a 

última corrente é a que enumera uma lista de tipos penais e, acrescentando outros delitos, 

qualifica-os como crime organizado.9 

Na lição de Nucci, são confrontadas definições de crime organizado e organização 

criminosa da seguinte forma: 

Organização criminosa: [...] Em síntese, valendo-se da definição de Marcelo 

BatlouniMendroni, pode-se dizer que é o organismo ou empresa, cujo objetivo seja a 

prática de crimes de qualquer natureza – ou seja, a sua existência sempre se justifica 

porque – e enquanto estiver voltada para a prática de atividades ilegais. É, portanto, 

empresa voltada à prática de crimes. Na lição de Rodolfo Tigre Maia, por outro 

lado, o “crime organizado é a forma de criminalidade consentânea com o estágio 

atual do desenvolvimento do modo capitalista de produção (inclusive do capitalismo 

de estado que vigorou na antiga URSS), marcado, sobretudo, pela hegemonia norte-

americana no pós-guerra, pelo incremento do desemprego, pela interdependência das 

economias nacionais, pela contínua associação do capital bancário com o capital 

industrial, pela crescente concentração e internacionalização do capital, processo 

anteriormente designado por imperialismo, mas hoje, para esvaziar seu conteúdo 

ideológico, mais conhecido pelo epíteto neoliberal de “globalização da economia”. 

 

Após o exame de todas essas definições e conceitos, percebe-se que, por muito 

tempo, inexistiu um conceito unívoco que descrevesse com clareza e objetividade o que seria 

crime organizado. 

Quanto às características que qualificam o crime organizado, se destacam a previsão 

de lucros, hierarquia, divisão de trabalhos e de território e planejamento similar a uma gestão 

empresarial de empresa e condutas estabelecidas em códigos e métodos rigorosos. Pode-se 

dizer que o crime organizado, com todo o seu poderio, concorre e, muitas vezes, substitui o 

próprio poder legal do Estado. 

Sobre o assunto, de Sanctis aponta que: 

[...] o conceito de crime organizado sempre envolve estrutura complexa e, de certa 

forma, profissionalizada. Não se trata de apenas de uma organização bem feita, não 

sendo somente uma organização internacional, mas se caracteriza pela ausência de 

vítimas individuais e por um determinado modus operandi, com divisão de tarefas, 

utilização de métodos sofisticados, existência, por vezes, de simbiose como o Poder 

Público, além de alto poder de intimidação (forja clima de medo, fazendo constante 

apelo à intimidação e à violência).10 

 

Franco enumera os elementos essenciais do crime organizado: a) Há 

transnacionalidade de crimes e contravenções cometidos pelas organizações e grupos voltados 

ao crime organizado; b) Com uma estrutura organizacional bem desenvolvida e uma 

estratégia de atuação global, o crime organizado obtém vantagem sobre as deficiências do 

                                                           
9  FERNANDES, Antônio Scarance. O conceito de crime organizado na Lei 9.034.Boletim do Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, nº 32, 1995, p. 36. 
10 SANCTIS, Fausto Martins de. Crime organizado e lavagem de dinheiro. 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

8. 



20 
 

sistema penal brasileiro e mundial; c) Sua atuação causa um dano social elevado; d) Realizam 

grande diversidade de crimes e contravenções, com uma vitimização difusa ou não; e) Possui 

aparelhagem tecnológica altamente moderna; f) Detém forte conexão com outros grupos 

criminosos g) Alto grau de simbiose com o poder estatal, dispondo de contatos com pessoas 

que ocupam cargos oficiais; h) Suas ações possuem um elevado grau de violência.11 

Por fim, percebe-se que o crime organizado é caracterizado pela utilização de meios 

de violência para intimidação das pessoas ou exclusão de obstáculos, impondo o silêncio para 

assegurar sua clandestinidade, ocultação e impunidade dos crimes praticados. Também se 

utilizam da violência e corrupção dos agentes públicos, sempre com o escopo de obter lucro 

de forma ilícita. Além disso, o crime organizado tem como característica marcante o 

planejamento em grupo de uma ação delituosa, onde percebemos a figura de um chefe que 

organiza e comanda todo o planejamento e a execução do crime, bem como a existência de 

pessoas participantes desse grupo criminoso, de importância inferior aos comandantes, com a 

tarefa de executar tais delitos. 

 

2.3. Conceito de Organização Criminosa na Legislação Brasileira 

Com o passar do tempo, verificou-se um acelerado desenvolvimento da 

criminalidade organizada no Brasil. Diante desse cenário de medo e insegurança à população, 

era necessário que o Estado intervisse de forma rápida, de modo a buscar medidas eficazes no 

combate às organizações criminosas, principalmente nas maiores cidades brasileiras. 

Em 1995, foi promulgada a Lei n. 9.034/95, que estabelecia, em sua ementa, sobre a 

utilização dos meios operacionais para prevenção e repressão de ações praticadas por 

organizações criminosas. Porém, em seu artigo 1º, caput, seu conteúdo somente fazia menção 

à quadrilha ou bando, conforme se observa da leitura do seu artigo 1º: 

 

Art. 1: Esta lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que 

versarem sobre crime resultante de ações de quadrilha ou bando.12 

 

Além disso, não havia no referido diploma normativo qualquer definição legal de 

organizações criminosas. Isto posto, verifica-se que tal Lei somente aproveitava-se às ações 

cometidas por quadrilhas ou bando. 

                                                           
11  FRANCO, Alberto Silva. Um difícil processo de tipificação. Boletim do IBBCrim, São Paulo, n. 21, 1994, p. 

5. 
12BRASIL. Lei nº 9.034, de 03 de maio de 1995. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 

04 de maio de 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9034.html>.Acesso em 26 

mar2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9034.html
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Sobre o assunto, Tolentino Neto indica que: 

Resta clara a intenção do legislador em criar um novo tipo penal, a “organização 

criminosa”. No entanto, sua omissão conceitual deixa a cargo do intérprete do 

direito a fixação dos limites de entendimento sobre essa modalidade delituosa. Com 

efeito, abre-se espaço para a ocorrência de deliberações, uma vez que não há 

definido elementos fundamentais para a identificação do tipo, nem mesmo a 

condutas passíveis de punição por constituírem essa modalidade.13 

 

Diante da contradição firmada entre a ementa e o caput do art. 1 da Lei n 9.034/95, 

surgiram duas correntes doutrinárias buscando conceituar o que seriam as “organizações 

criminosas”. Segundo Martins, a primeira afirmava que organização criminosa tinha o mesmo 

significado de quadrilha ou bando, não havendo qualquer diferença acerca da complexidade 

de agrupamento de agentes em ambos os grupos. Dessa forma, a Lei n. 9034/95 estaria 

abrangida pelo art. 288 do Código Penal, que versa sobre o crime de formação de quadrilha 

ou bando.Já a segunda corrente, entendia que a complexidade da organização criminosa era 

uma de suas características marcantes e elemento essencial para a caracterização desse grupo. 

Assim, tal corrente defendia que o conceito de organização criminosa ia além ao de quadrilha 

ou bando, já que estes não possuíam a característica da complexidade e sofisticação da 

atuação como elemento essencial. Contudo, não foi essa a corrente que prevaleceu, uma vez 

que a falta de especificidade no diploma normativo fez com que se entendesse que 

organização criminosa e quadrilha ou bando seriam expressões semelhantes. 14 

Debruçando-se sobre o assunto, Capez resumiu: 

A Lei n. 9034/95, em seu texto original, regulava apenas os meios de prova e 

procedimentos investigatórios que versassem sobre quadrilha ou bando, sem 

mencionar organizações criminosas. Existia, portanto, um descompasso entre o 

enunciado, que colocava como objeto da regulamentação legal as organizações 

criminosas, e a redação restritiva do art. 1, que falava apenas em crime praticado 

por quadrilha ou bando. Ficava a dúvida: afinal de contas, a lei se refere à quadrilha 

ou bando, conforme em seu art. 1, ou às organizações criminosas, mencionadas no 

enunciado? Surgiram, então, duas posições: 

a) organizações criminosas sãosinônimos de quadrilha ou bando, delito enfocado 

pela legislação em tela; 

b) organização criminosa é mais do que quadrilha ou bando, ou seja, constitui-se de 

quadrilha ou bando mais alguma coisa (que a lei não disse o que é).15 

 

Diante de toda a polêmica, foi promulgada a Lei nº 10.217/01 que alterou o art. 1ºda 

Lei nº 9034/95, passando a vigorar a seguinte leitura: 

                                                           
13TOLENTINO NETO, Francisco. Histórico do Crime Organizado. In: MESSA, Ana Flávia; Carneiro, José 

Reinaldo Guimarães. (Coords.). Crime Organizado. 1. Ed. São Paulo: Saraiva,2012, p. 58. 
14 MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. O conflito conceitual de organização criminosa nas Leis 

n. 12.694/2012 e 12.850/13. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/26108/o-conflito-conceitual-de-

organizacao-criminosa-nas-leis-n-12-694-12-e-12-850-13>Acesso em 27 mar. 2015. 
15 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial, volume 4. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 26. 
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Art. 1º: Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios 

que versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou 

organizações ou associações criminosas de qualquer tipo.16 

 

Apesar de fazer referência ao termo “organização criminosa”, mais uma vez o 

legislador não conceituou ou definiu o que seriam organizações criminosas. Franco entende 

que o artigo 1º da Lei nº 10217/01 equiparou o conceito de quadrilha ou bando a organizações 

ou associações criminosas de qualquer tipo, ocasionando uma maior vulnerabilidade ao 

dispositivo penal, visto que não foi formulada a conceituação de organização criminosa e, 

agora, da associação criminosa de qualquer tipo.17 

Diante dessa situação de insegurança jurídica, que impedia a correta aplicação do 

texto normativo em razão do princípio da reserva legal, ainda mais em havendo a citação da 

expressão em algumas passagens do ordenamento jurídico, sem receber a devida definição 

legal, ocasionando interpretações das mais diversas e contraditórias sobre o sentido e o 

alcance da norma, fez-se necessário aplicar o conceito de organização criminosa disposto pela 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 

Palermo), assinada e ratificadapelo Brasil, sob forma de Decreto 5.015/04. Sobre o assunto, 

Lima dispõe: 

Diante da inércia do legislador brasileiro em conceituar organizações criminosas, 

era crescente o entendimento no sentido de que, enquanto a lei brasileira não 

fornecesse um conceito legal, seria possível a aplicação do conceito dado pela 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

conhecida como Convenção de Palermo, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 

nº 5015/2004, cujo art. 2º dispõe: “grupo estruturado de três ou mais pessoas, 

existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer 

uma ou mais infrações graves enunciadas na presente Convenção, com a intenção 

de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou benefício material.” 
18 

 

Contudo, havia, mais uma vez, desentendimento por parte da doutrina quanto à 

adoção ou não do conceito de organização criminosa previsto pela Convenção de Palermo, 

muito em razão da inércia do legislador para conceituar o termo “organizações criminosas” na 

legislação pátria. 

Uma parte da doutrina inferia que, por a Convenção de Palermo se tratar de norma de 

Direito Internacional, não havia possibilidade de a mesma definir crimes e penas no âmbito do 

direito interno. Sobre o tema, El Hireche afirma que por mais que o Brasil tenha ratificado a 

                                                           
16BRASIL. Lei nº 10.217, de 11 de abril de 2001. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 

12 de abril de 2001. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10217.html>. Acesso 

em 26 mar. 2015. 
17 FRANCO, Alberto Silva. 1. Organização criminosa. Nota de doutrina. In:FRANCO, Alberto Silva; STOCCO, 

Rui (Coord.). Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial. 7ª ed. São Paulo: RT, 2001, p. 576. 
18 LIMA, R. B. de. Legislação Criminal Especial Comentada. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 475. 
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Convenção de Palermo, a indefinição a respeito do conceito de “organização criminosa” não 

foi sanada, visto que um decreto não pode versar sobre norma de Direito Penal, assim não 

seria aceitável que o mesmo criasse tipos penais, sob pena de infringir o princípio da 

legalidade.19 

Com o mesmo entendimento, Gomes destaca: 

1) A definição de crime organizado contida na Convenção de Palermo é muito 

ampla, genérica, e viola a garantia da taxatividade (ou de certeza), que é uma das 

garantias emanadas do princípio da legalidade; 

2) A definição dada, caso seja superada a primeira censura acima exposta, vale 

para nossas relações com o direito internacional, não com o direito interno; de outro 

lado, é da essência dessa definição a natureza transnacional do delito (logo, delito 

interno, ainda que organizado, não se encaixa nessa definição). Note-se que a 

Convenção exige “(...) grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há 

algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais 

infrações graves ou enunciadas na Convenção, com a intenção de obter, direta ou 

indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.” Todas as 

infrações enunciadas na Convenção versam sobre a criminalidade transnacional. 

Logo, não é qualquer criminalidade organizada que se encaixa nessa definição. Sem 

a singularidade da transnacionalidade não há que se falar em adequação típica, do 

ponto de vista formal; 

3) Definições dadas pelas convenções ou tratados internacionais jamais valem 

para reger nossas relações com o Direito Penal interno em razão da exigência do 

princípio da democracia (ou garantia da Lex populi).20 

 

Em contraposição a esse entendimento, outra parte da doutrina indica que é possível 

utilizar a definição de “organização criminosa” dada pela Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional no âmbito do Direito Penal, visto que a Convenção 

de Palermo foi incorporada ao ordenamento pátrio interno, diante de sua ratificação através do 

Decreto 5015/2004.Compartilhando do mesmo juízo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

adotou o entendimento da possibilidade de adoção do conceito de “organização criminosa” 

pela Convenção de Palermo em diversos julgados, como por exemplo, o HC 77.771/SP: 

 

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO VII DO ART. 1.º DA 

LEI N.º 9.613/98. APLICABILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

CONVENÇÃO DE PALERMO APROVADA PELO DECRETO LEGISLATIVO 

N.º 231, DE 29 DE MAIO DE 2003 E PROMULGADA PELO DECRETO N.º 

5.015, DE 12 DE MARÇO DE 2004. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A 

PERSECUÇÃO PENAL. 1. Hipótese em que a denúncia descreve a existência de 

organização criminosa que se valia da estrutura de entidade religiosa e empresas 

vinculadas, para arrecadar vultosos valores, ludibriando fiéis mediante variadas 

fraudes e estelionatos, desviando os numerários oferecidos para determinadas 

                                                           
19 EL HIRECHE, G. F. Organizações criminosas: da inexistência à impossibilidade de conceituação e suas 

repercussões no ordenamento jurídico pátrio. Manifestação do direito penal do inimigo. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2005. 
20  GOMES, Luiz Flávio. Definição de crime organizado e a Convenção de Palermo. Disponível em: 

<http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20090504104529281&mode=print>Acesso em 27 

mar2015. 



24 
 

finalidades ligadas à Igreja em proveito próprio e de terceiros, além de 

pretensamente lucrar na condução das diversas empresas citadas, algumas por meio 

detestas-de-ferro”, desvirtuando suas atividades eminentemente assistenciais, 

aplicando seguidos golpes. 2. Capitulação da conduta no inciso VII do art. 1.º da 

Lei n.º 9.613/98, que não requer nenhum crime antecedente específico para efeito 

da configuração do crime de lavagem de dinheiro, bastando que seja praticado por 

organização criminosa, sendo esta disciplinada no art. 1.º da Lei n.º 9.034/95, com a 

redação dada pela Lei n.º 10.217/2001, c.c. o Decreto Legislativo n.º 231, de 29 de 

maio de 2003, que ratificou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional, promulgada pelo Decreto n.º 5.015, de 12 de março de 

2004. Precedente. 3. O recebimento da denúncia, que se traduz em mera 

admissibilidade da acusação diante da existência de sérios indícios de autoria e 

materialidade, mostra-se adequado, inexistindo a alegada inépcia, porquanto 

preenchidos todos seus pressupostos legais. 4. Nesta fase inaugural da persecução 

criminal, não é exigível, tampouco viável dentro do nosso sistema processual penal, 

a demonstração cabal de provas contundentes pela acusação. Esse grau de certeza é 

reservado para a prolação do juízo de mérito. Este sim deve estar calcado em bases 

sólidas, para eventual condenação. 5. Mostra-se, portanto, prematuro e temerário o 

acolhimento do pedido da defesa de trancamento da ação penal, de maneira 

sumária, retirando do Estado, de antemão, o direito e, sobretudo, o dever de 

investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução 

criminal. 6. Ordem denegada 

 

(STJ, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 30/05/2008, T5 - 

QUINTA TURMA)21 

 

Esse foi o entendimento adotado pela jurisprudência, como se observa na 

Recomendaçãonº 3/2006 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que aplicou o conceito de 

“organização criminosa”, dado pela Convenção de Palermo. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 96.700/SP22, 

conheceu pela inaplicabilidade do artigo 1º, inciso VII, da Lei nº 9613/98, quetrazia à baila o 

crime cometido por organização criminosa, definindo a conduta como atípica, por não existir 

no ordenamento pátrio a definição de organização criminosa, visto que adefinição não poderia 

ser extraída da Convenção de Palermo (Decreto nº 5015/2004), sob pena de violação à 

premissa de não existir crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal, pois o conceito não veio acompanhado de uma lei em sentido formal e material, como 

exigido pela Constituição Federal, mas sim de um decreto. 

Perdurou por muito tempo a divergência quanto ao empréstimo do conceito de 

“organização criminosa” criado pela Convenção de Palermo ao ordenamento pátrio, tanto na 

doutrina, quanto nos Tribunais Superiores. Contudo, prevaleceu o entendimento da não 

aplicação do referido conceito em nosso ordenamento. 

                                                           
21STJ, 5ª Turma, HC 77.771/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30/05/2008, Dje 22/09/2008. 
22STF, 1ª Turma, HC 96.700/SP, Rel. Min Marco Aurélio, j. 12/06/2012. Com entendimento semelhante: STF, 

Pleno, ADI 4.414/AL, Rel. Min Luiz Fux, j. 31/05/2012; STF, 1ª Turma, HC 108.715/RJ, Rel. Min. Marco 

Aurélio, j. 24/09/2013. 
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Em 2012, com a promulgação da Lei nº 12.694/12, acabou o debate sobre o 

empréstimo do conceito estabelecido pela Convenção de Palermo ao nosso ordenamento 

pátrio, pois referido diploma normativo trouxe definição legislativa de organização criminosa. 

A lei trata da formação do juízo colegiado para o julgamento de crimes praticados por 

organizações criminosas. Em seu artigo 2º, estabelece que: 

 

Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 

(três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

tarefas ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima 

seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.23 

 

 Sobre o assunto, Cunha aborda requisitos ara a caracterização de uma organização 

criminosa, segundo a definição dada pela Lei. 12.694/12: 

 

1. É imprescindível a reunião sólida (quanto a estrutura) de um número plural 

de pessoas. 

2.   A caracterização da organização criminosa depende da existência da 

hierarquia e divisão de funções. 

3.   A finalidade da organização deve ser obtenção de vantagem (não 

necessariamente econômica) 

4.   Percebe-se que, no Brasil, a organização criminosa não precisa ter, 

obrigatoriamente, caráter transnacional,. Se nacional, depende da prática de crimes 

cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos; se transnacional, essa restrição 

objetiva desaparece.24 

 

Destaca-se que esta lei não cominou nenhuma sanção penal, isto posto, não criou o 

crime organizado. A referida lei estabeleceu apenas o conceito de organização criminosa para 

fins processuais, mas não criou o crime respectivo. 

 Por ainda existiremalguns vácuos, em 2013, foi promulgada a Lei 12.850/13 com o 

fito de aparar as arestas que faltavam no ordenamento nacional, como, por exemplo, a já 

citada falta de definição do crime de organização criminosa. O referido diploma normativo 

define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal, além de alterar o Código Penal, 

revogar a Lei n. 9.034/95 e dá outras providências. 

Percebe-se que a referida lei não se preocupou apenas em sanar as divergências em 

relação ao conceito de organização criminosa, mas buscou uma completa normatização sobre 

                                                           
23REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, 25 de julho de 2012. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12694.html>. Acesso em 27mar. 2015. 
24  CUNHA, Rogério Sanches. Lei 12.694/12: breves comentários. Disponível em: <http://www. 

<http://rogeriosanches2.jusbrasil.com.br/artigos/121814961/lei-12694-12-breves-comentarios>.Acesso em 29 

mar. 2015. 
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o assunto, tipificando o crime e institutos correlatos, além de definir meios para a investigação 

e combate ao crime organizado. 

O parágrafo primeiro, do artigo primeiro da aludida lei traz à baila a definição de 

organização criminosa da seguinte maneira: 

 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 

qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas 

sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.25 

 

Debruçando-se sobre o assunto, Lima faz uma comparação entre os conceitos de 

organização criminosa da Lei nº 12.694/12 e da Lei 12.850/13 e destaca 3 (três) diferenças: 

 

1) Para a Lei nº 12.694/12, eram necessárias pelo menos 3 (três) pessoas para a 

caracterização de uma organização criminosa; para a Lei nº 12.850/13, são 

necessárias 4 (quatro) ou mais pessoas, devendo o crime de associação criminosa 

constante da nova redação do art. 288 do CP ser utilizado como soldado de reserva 

na hipótese de restar caracterizada uma associação de 3 (três) ou mais pessoas para o 

fim específico de cometer crimes; 

2) Para a Lei do Juízo Colegiado, a associação devia ter como objetivo a 

obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes cuja pena 

máxima fosse igual ao superior a 4 (quatro) anos ou de caráter transnacional. Para a 

Lei nº 12.850/13, a obtenção de vantagem de qualquer natureza deve se dar 

mediante a prática de infrações penais (e não apenas crimes) com pena máxima 

superior (e não mais igual) a 4 (quatro) anos; 

3) Para a Lei nº 12.694/12, organização criminosa não era um tipo penal 

incriminador, já que sequer havia cominação de pena. Na verdade, era apenas uma 

forma de se praticar crimes que sujeitava o agente a certos gravames, por exemplo, 

sujeição ao regime disciplinar diferenciado). Em sentido diverso, a Lei nº 12.850/13, 

passou a tipificar em seu art. 2º, caput, a conduta de promover, constituir, financiar 

ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, 

cominando a este crime a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem 

prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.26 

 

Pereira e Silva descrevem as mudanças na definição de crime organizado da seguinte 

forma: 

1) O número mínimo de integrantes exigidos na nova compreensão legal passar a 

ser de 4 (quatro) pessoas, e não apenas 3 (três) como previa  a lei anterior. 

2) A nova definição deixa de abranger apenas crimes, passando a tratar sobre 

infrações penais, que incluem crimes e contravenções (art. 1º da Lei de 

introdução ao Código Penal). Além disso, abarca as infrações punidas com 

pena máxima superior a 4 (quatro) anos, e não mais as com pena máxima igual 

ou superior a este patamar. 

3) A prática de crimes com pena máxima igual a 4 (quatro) anos, que incluem o 

furto simples (art. 155, CP), a receptação (art. 180, CP), a fraude à licitação 

                                                           
25REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013. Lei de Organizações 

Criminosas. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 05 de agosto de 2013. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 30 mar. 2015. 
26 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014, 

p. 478. 
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(art. 90, Lei 8.666/90), restaram afastados da possibilidade de incidirem como 

crime organizado pelo novo conceito legal. Embora O contrabando e o 

descaminho (art. 318, CP) tenham pena máxima igual a 4 anos, estes são 

essencialmente transnacionais, razão pelo qual não estão excluídos na nova 

conceituação legal.27 

 

 

2.4 – Características das Organizações Criminosas 

No tocante ao conceito de organização criminosa, percebe-se que houve vários 

momentos de divergências entre os doutrinadores e inércia por parte do legislador para 

enfrentar o problema. Contudo, isso não se repete quando o assunto é a caracterização de tais 

organizações criminosas. Há certo consenso na doutrina em relação às características que são 

mais comuns às organizações. 

Nesse sentido, Fernando Capez, tece os seguintes comentários: 

 

a) Previsão de acumulação de riqueza indevida: não é necessário que a riqueza 

seja efetivamente reunida: basta a previsão de seu acúmulo, o intuito de lucro ilícito 

ou indevido. 

b) Hierarquia estrutural: a organização consiste sempre em uma ordem 

hierarquizada, em um poder disposto de modo vertical, dentro do qual ocorre um 

estreitamente cada vez maior, até se chegar ao comando central (forma piramidal). É 

comum, nessas organizações, que os agentes das mais baixas posições desconheçam 

quem são os superiores de seu chefe imediato, o que torna mais difícil a 

identificação dos líderes. 

c) Planejamento de tipo empresarial: a organização deve ter forma de 

recrutamento e pagamento de pessoal, programação de fluxo de caixa e estrutura 

contábil bem parecida com a de uma empresa legal. Aparentemente, funciona como 

uma empresa lícita e possui quase todas as características desta, dificultando a 

investigação. 

d) Divisão funcional de atividades: há uma especialização das atividades, nos 

moldes de organizações paramilitares. Os integrantes são recrutados, treinados e 

incumbidos de funções específicas, como se fossem soldados. 

e) A ampla oferta de prestações sociais: trata-se do chamado fenômeno do 

‘clientelismo’. A negligência do Estado e das elites proporciona o surgimento de 

uma imensa camada de miseráveis, vivendo abaixo da condição da pobreza. Pessoas 

sem esperança e sem perspectivas que, por assim serem, nada têm a perder e tudo a 

ganhar. Aproveitando-se dessa situação de miséria humana, as organizações 

criminosas passam a atuar como prestadoras  

de serviços sociais, em substituição do estado ausente. Surge um ‘Estado’ dentro do 

Estado, o que permite a essas organizações obter legitimação popular e camuflar-se 

no meio da imensa multidão sem rosto. 

f) Alto poder de intimidação: as organizações conseguem intimidar até mesmo 

os poderes constituídos. Infundem medo e silêncio em toda a sociedade e, com isso, 

garantem a certeza da impunidade. 

 

                                                           
27  PEREIRA, Filipe Alves Martins; SILVA, Rafael de Vasconcelos. Análise Jurídica da Nova Lei de 

Organizações Criminosas - Lei 12.850/13, de 05 de agosto de 2013. Disponível em: < 

http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2013/09/17/analise-juridica-das-novas-leis-de-organizacoes-criminosas/> 

Acesso em 30 mar. 2015.   
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No nosso entendimento, as principais características dos grupos criminosos 

organizados são:  

a) Pluralidade de agentes: Segundo Baltazar Júnior, a expressão ‘organização’ já 

denota a existência de uma coletividade de agentes, pressupondo uma reunião de 

esforços de agentes distintos, assim, é inconcebível pensar em uma organização 

criminosa unipessoal. O número mínimo de 4 (quatro) indivíduos já seria razoável 

para que outras particularidades obrigatórias possam ser preenchidas.28 

b) Os indivíduos participantes das organizações criminosas possuem propósitos 

criminosos, isto é, não têm outra intenção senão a de praticar crimes certos e 

determinados, de forma reiterada ou não. 

c) Estabilidade e permanência: Para Bittencourt, esses termos significam a 

constância na perpetração de crimes, não se tratando de crimes esporádicos, de modo 

que não basta um simples acordo de vontade entre os agentes para praticar um delito 

isolado, mas sim os agentes devem ter a intenção de realizarem mais de um delito.29 

d) Estrutura empresarial: Consoante Baltazar Júnior, a organização criminosa atua 

de forma planejada, organizada e eficiente, buscando auferir lucros, assemelhando-se 

a uma autêntica empresa. Trata-se de uma profissionalização da atividade 

criminosa.30 

e) Planejamento Empresarial: trata-se de uma característica consequenteda 

estrutura empresarial. Por meio desse planejamento que a organização criminosa 

calcula custos das atividades e o pagamento dos membros, planeja itinerários, 

determina a programação do fluxo de “mercadorias”, de caixa e pessoal, dentre 

outros. 

f) Finalidade lucrativa:trata-se de uma característica obrigatória. Baltazar 

Júniorpreconiza que essa característica é consequência da estrutura empresarial, pois 

assim como uma empresa lícita atua em seus negócios buscando o lucro, a 

organização criminosa também visa à lucratividade.31 

                                                           
28 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. O controle das organizações criminosas em conflitos com os direitos 

fundamentais dos investigados e acusados. Tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

UFRGS, Brasil, p.56. 
29 BITENCOURT. Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

248. 
30 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. O controle das organizações criminosas em conflitos com os direitos 

fundamentais dos investigados e acusados. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009, p. 60-61. 
31BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. O controle das organizações criminosas em conflitos com os direitos 

fundamentais dos investigados e acusados. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009, p. 57. 
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g) Previsão de acumulação de riqueza indevida: Para Cervini e Gomes, essa 

peculiaridade significa a acumulação de riqueza indevida que a organização 

criminosa premedita. Tal riqueza indevida corresponde à fartura de rendimentos 

auferidos ilicitamente. Não se faz necessário que essa riqueza seja auferida de forma 

efetiva, bastando que haja a previsão de sua acumulação. Não é obrigatório que essa 

acumulação de riquezas seja realizada de forma ilícita, podendo resultar, inclusive, 

de atividades ilegais, mas nascidas com dinheiro ilícito.32 

h) Hierarquia própria: Cada organização criminosa possui hierarquia própria, 

algumas de forma mais rígida e em outras de forma menos rígida, com estrutura 

vertical, refletindo na subordinação das categorias inferiores às superiores. 

i) Divisão funcional do trabalho: Nada mais é do que a repartição das atividades 

de uma organização criminosa seguindo os critérios de especialidade e habilidade de 

cada membro, buscando a maior eficiência nas atividades realizadas por eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DA INFILTRAÇÃO POLICIAL COMO MEIO DE PROVA 

3.1. Das Provas 

3.1.1 – Do conceito e finalidade da prova 

                                                           
32CERVINI, Raúl; GOMES, Luiz Flávio. Crime organizado: enfoques criminológico, jurídico (Lei 

9.034/95) e político-criminal. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 94-95. 
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A infiltração policial consiste em uma técnica de investigação criminal ou de 

obtenção de prova, tendo como objetivos precípuos desconjuntar uma organização criminosa 

e evidenciar ações criminosas por elas praticadas. 

Ocorre que, antes de entrar na seara da infiltração policial propriamente dita, é 

necessário debater o significado de prova e suas peculiaridades. No processo penal, é por 

meio da prova que as partes demonstrarão ao Juiz a existência de um fato ou situação e, 

excepcionalmente, o direito. 

Etimologicamente falando, prova origina-se do latim probatio, que quer dizer 

inspeção, verificação, exame, razão, confirmação, e deriva do verbo probare, que corresponde 

verificar, provar, examinar, demonstrar e formar juízo.33 

Debruçando-se sobre o assunto, Gomes Filho leciona: 

Na terminologia processual, o termo prova é empregado com variadas significações: 

indica, de forma mais ampla, o conjunto de atividades realizadas pelo Juiz e pelas 

partes na reconstrução dos fatos que constituem o suporte das pretensões deduzidas 

e da própria decisão; também pode aludir aos instrumentos pelos quais as 

informações sobre os fatos são introduzidas no processo (meios de prova); e, ainda, 

dá o nome ao resultado dessas atividades.34 

 

Para Capez, o termo prova recebe a seguinte definição: 

Do latim probatio, é o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo Juiz (CPP, arts. 

156, 2ª parte, 209 e 234) e por terceiros (por exemplo, peritos), destinados a levar ao 

magistrado a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade 

ou veracidade de uma afirmação. Ou seja, as provas visam a estabelecer, dentro do 

processo, a existência de certos fatos.35 

 

Cumpre-nos destacar os comentários abalizados de Lima, indicando a existência de 3 

(três) acepções da palavra prova. São elas: 

1) Prova como atividade probatória: Corresponde a criação de meios e atos 

praticados no processo visando ao convencimento do julgador a respeito da fidedignidade ou 

falsidade de um fato alegado pela parte, com objetivo de solucionar a causa. 

2) Prova como resultado: corresponde a formação de convicção do julgador 

quanto à existência ou não de um fato. Embora não seja possível alcançar a verdade absoluta, 

é perfeitamente cabível atingir um conhecimento processualmente verdadeiro sobre os fatos, 

desde que estes sejam alcançados por um meio de atividade probatória que traga elementos 

capazes de autenticar certo grau de certeza ao julgador acerca da ocorrência daqueles mesmos 

fatos. 

                                                           
33NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal, 1. Ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 39. 
34 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à Prova no Processo Penal. 1.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1997, p. 41-42. 
35 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 223. 
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3) Prova como meio: corresponde aos instrumentos adequados à formação da 

convicção do órgão julgador a respeito da veracidade ou não de determinado fato.36 

Quanto à finalidade, a prova cumpre o objetivo de instruir o julgador por meio de 

uma reconstrução histórica do fato, conferindo formação de juízo do mesmo. Elas nada mais 

são do que os meios que intermedeiam a reconstrução de algo passado.37 Para Mirabete, 

provar é conferir uma condição de veracidade na mente do julgador, a respeito da existência 

ou não existência de um fato, ou de veracidade ou falsidade de uma afirmação sobre a 

situação de um fato essencial para a solução de um processo.38 

Ademais, percebe-se que a finalidade precípua da prova no processo penal é 

direcionar o poder-dever do Estado à contenda dos delitos realizados contra a ordem pública 

dispostos na Lei Penal, de maneira a viabilizar a aplicação de sanções cabíveis e sanar os 

conflitos existentes. 

Sobre o assunto, Malatesta afirma: 

É importante ainda observar que o fim supremo do processo judiciário penal é a 

verificação do delito, em sua individualidade subjetiva e objetiva, Todo o processo 

penal, no que respeita o conjunto de provas, só tem importância do ponto de vista da 

certeza do delito, alcançada ou não. Qualquer juízo não se pode resolver senão uma 

condenação ou absolvição e é precisamente a certeza conquistada do delito que 

legitima a condenação, como é a dúvida, ou de outra forma, a não conquistada 

certeza do delito, que obriga à absolvição.39 

 

Segundo Silva, apesar do direcionamento do poder-dever do Estado para confrontar 

os delitos realizados contra a sociedade ser a principal finalidade da prova, ele não é o único. 

A produção probatória vai mais além, não ficando restrita apenas a corroborar algo alusivo a 

determinado processo. A prova também possui finalidade social.40 

Lecionando sobre o tema, Gomes Filho indica: 

Em outras palavras, a prova judiciária não se destina ao estabelecimento de uma 

verdade circunscrita ao processo, até porque este não é um fim em si mesmo, mas 

um instrumento de conflitos sociais; e, para que essa finalidade última seja 

alcançada, a produção do convencimento judicial deve obedecer a determinados 

padrões e rituais, através dos quais a coletividade possa reconhecer-se.41 

 

3.1.2 – Do Objeto da Prova 

                                                           
36LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Bahia: Juspodivm, 2014, p. 549-550. 
37 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010, p. 521. 
38MIRABETE, Julio Fabbrini.Processo Penal. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 270-271. 
39 MALATESTA, Nicola Framarino Del. A Lógica das Provas em Matéria Criminal. Tradução da 3ª edição, 

Conan, 1995, p. 88. 
40 SILVA, César Dario Mariano da.Provas ilícitas: princípio da proporcionalidade, interceptação e gravação 

telefônica, busca e apreensão, sigilo e segredo, confissão, Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e 

Sigilo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007,p. 5. 
41GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à Prova no Processo Penal. 1. ed.São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1997, p. 18. 
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Objeto da prova são os fatos que possuem certa relevância para a elucidação da 

causa. Para Nucci, são os fatos que as partes pretendem demonstrar.42 Assim, devem ser 

excluídos aqueles que não exercem nenhuma influênciana solução do litígio e não apresentam 

nenhuma relação com o que está sendo discutido.  Nesse sentido, Capez compartilha o 

seguinte entendimento: 

Objeto da prova é toda circunstância, fato ou alegação referente ao litígio sobre os 

quais pesa incerteza, e que precisam ser demonstrados perante o juiz para o deslinde 

da causa. São, portanto, fatos capazes de influir na decisão do processo, na 

responsabilidade penal e na fixação da pena ou medida de segurança, necessitando, 

por essa razão, da adequada comprovação em juízo. Somente os fatos que revelem 

dúvida na sua configuração e que tenham alguma relevância para o julgamento da 

causa merecem ser alcançado pela atividade probatória, como corolário do princípio 

da economia processual.43 

 

Cumpre-nos destacar que existem fatos que não necessitam de produção probatória, 

isto é, independem de prova. São eles: 

a) Fatos notórios: São aqueles conhecidos por toda a sociedade no tempo em que 

ocorrer a decisão, como as datas históricas e os fatos políticos de conhecimento público. Não 

se restringem a uma comunidade específica e estão arraigados na cultura do povo. Para 

Mirabete, não se pode confundir a notoriedade do fato com o vasto conhecimento do julgador, 

visto ser possível que um fato seja de conhecimento do juiz e não integrar a cultura normal, 

não ser notório. Não obstante, também não se pode confundir fato notório com o 

conhecimento por parte de inúmeros indivíduos sobre um fato que se originaram através de 

boatos, informações vagas e lendas.44  Sobre o assunto, Capez indica que: “É o caso da 

verdade sabida: por exemplo, não precisamos provar que no dia 7 de setembro comemora-se a 

independência.” 45 

b) Fatos axiomáticos ou intuitivos: tratam-se dos fatos evidentes por si mesmos, 

isto é, são fidedignos, não levam qualquer tipo de dúvida a respeito da sua veracidade. 

Exemplificando, Mirabete afirma que: “a prova de que o acusado estava em determinado 

lugar em determinada hora, por exemplo, exclui a necessidade de se comprovar que ele não 

estava no local do crime, ocorrido em outra cidade distante.” 46 

c) Fatos inúteis ou irrelevantes: são fatos que não interessam à solução da causa. 

É mister asseverar que  faz-se necessário analisar o caso concreto, visto que um fato, em 

                                                           
42NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 392. 
43CAPEZ, Fernando. Curso de processo Penal.16. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 297. 
44MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 15. ed. São Paulo – Atlas, 2003, p. 272. 
45CAPEZ, Fernando. Curso de processo Penal.16. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 297. 
46MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 15. ed. São Paulo – Atlas, 2003, p. 271. 
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determinada situação, pode ser irrelevante, mas em outro caso, o mesmo fato seja de 

extrema importância para a elucidação do caso. Assim, as convicções religiosas do autor em 

determinado processo nada influi na decisão do magistrado, mas em outro, é perfeitamente 

possível que esta mesma informação seja crucial para o desfecho ideal do processo. Na 

hipótese de fatos irrelevantes, vigora o princípio do frustra probatur quod probantum non 

relevat, quer dizer, quer dizer, são inúteis os fatos que não influenciam na solução da causa, 

na apuração da verdade real. 

d) Fatos com presunção absoluta (iuris et de iure): Para Lima, “presunção é a 

afirmação feita pela lei de que um fato é existente ou verdadeiro, independentemente da 

prova.”47 A presunção absoluta de um fato é aquela que não comporta prova em sentido 

contrário, pois o diploma normativo já o faz referência. O exemplo clássico na doutrina é o 

dos menores de 18 anos, em que, devido ao critério biológico adotado pelo Código Penal, 

em seu artigo 27, e na Constituição Federal, em seu artigo 228, presume-se demaneira 

absoluta sua inimputabilidade. 

 

3.1.3 – Dos Meios de Prova 

Entende-se por meios de prova todos os artifícios profícuos que forneçam, de 

maneira direta ou indireta, evidências ou confirmação da verdade perquirida no processo. 

Debruçando-se sobre o conceito de meios de prova, Lima indica: 

Meios de prova são os instrumentos através dos quais as fontes de prova são 

introduzidas no processo. Dizem respeito, portanto, a uma atividade 

endoprocessualque se desenvolve perante o juiz, com o conhecimento e a 

participação das partes, cujo objetivo precípuo é a fixação de dados probatóriosno 

processo.48 

 

Em uma rápida classificação dos meios de prova, podemos dizer que eles podem ser 

históricos ou críticos. Estes apenas indicam um possível fato, como ocorre com os indícios. 

Aqueles denotam um fato, como, por exemplo, um testemunho de uma pessoa. Os meios de 

prova também podem ser reais ou pessoais. Os reais são aqueles evidenciam algo exterior ao 

homem, como, por exemplo, uma arma usada para realizar um crime. Os pessoais 

representam algo inerente ao ser humano, relacionado à sua consciência e seu comportamento 

interior. Um exemplo de meio de prova pessoal é a confissão.  

No processo penal brasileiro, os meios de prova estão regulados nos artigos 158 a 

250 do Código de Processo Penal. Exemplificando, temos a perícia, acareação, interrogatório, 

busca e apreensão, depoimentos, reconhecimento de pessoas, entre outros. 

                                                           
47 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Bahia: Editora Juspodivm, 2014, p. 561. 
48 Ibidem, p. 554. 
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Embora todos esses meios de prova estejam listados em nossa legislação processual 

penal, isso não significa que o rol seja taxativo, já que é humanamente impossível esgotar 

todos os meios de prova em um diploma normativo, já que alguns certamente não seriam 

lembrados.  

Um dos requisitos para que um método se configure como meio de prova é o fato 

dele ser legal e moral. Sobre o assunto, cumpre-nos destacar uma ilação de Tourinho Filho: 

“Assim, não há, em princípio, nenhuma restrição aos meios de prova, com ressalva, apenas e 

tão-somente, daqueles que repugnam a moralidade ou atentam contra a dignidade da pessoa 

humana. E porque não são admissíveis? Em face de limitações impostas por princípios 

constitucionais e até mesmo do Direito Material.” 49 

Observa-se que parte da doutrina indicaque não poderia haver limitação nos meios de 

prova com o objetivo de alcançar a verdade real, tendo o juiz amplos poderes para alargar ao 

máximo a investigação com o fito de buscar averdade do fato, bem comoa autoria e 

circunstâncias do crime. 

Sobre o tem, Mirabete afirma: 

Meios de prova são as coisas ou ações utilizadas para pesquisar ou demonstrar a 

verdade: depoimentos, perícias, reconhecimentos,etc. Como no processo penal 

brasileiro vige o princípio da verdade real, não há limitação dos meios de prova. A 

busca da verdade material ou real, que preside a atividade probatória do juiz, exige 

que os requisitos da prova em sentido objetivo se reduzam ao mínimo, de modo que 

as partes possam utilizar-se dos meios de prova com ampla liberdade. Visando o 

processo penal o interesse público ou social de repressão ao crime, qualquer 

limitação à prova prejudica a obtenção da verdade real e, portanto, a justa aplicação 

da lei. A investigação deve ser a mais ampla possível, já que tem como objetivo 

alcançar a verdade do fato, da autoria e das circunstâncias do crime.50 

 

Contudo, a apreciação das provas deverá ser realizada de forma lógica e criteriosa, 

visto ser possível que sejam introduzidas provas falsas no processo, levando o julgador a 

cometer erros. Além disso, como todos os princípios do ordenamento jurídico brasileiro, o 

princípio da liberdade probatória não é absoluto. A própria legislação penal fornece 

obstáculos à total liberdade da prova. Como exemplo, podemos citar o artigo 475 do Código 

de Processo Penal, indicando que é proibida a exibição ou leitura de documentos no plenário 

do Júri, caso não seja dada ciência da existência deles à outra parte com 3 (três) dias de 

antecedência do julgamentono juízo penal. Também citaremos o artigo 207 do Código de 

Processo Penal, que aduz sobre a proibição de depor a determinadas pessoas que, em razão de 

função, ofício ou profissão, devam guardar sigilo. Outra situação em que é possível perceber 

que a liberdade probatória não é absoluta encontra-se na Constituição Federal Brasileira, 

                                                           
49 FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Processo Penal. 25. ed.São Paulo: Saraiva, 2003, p. 222. 
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quando em seu artigo 5º, inciso LVI, aduz que serão inadmissíveis, no processo, as provas 

obtidas por meio ilícitos. 

 

3.1.4 –Classificação das provas 

No processo penal brasileiro, as provas são classificadas de acordo com o objeto, 

valor, sujeito e forma. 

Quanto ao Objeto:As provas podem ser diretas ou indiretas. As primeiras 

correspondem imediatamente ao fato a ser provado. Faz menção ao fato principal e ocorre de 

forma direta, como, por exemplo, na hipótese de uma testemunha visual do acusado. Tornaghi 

indica que a prova direta “orienta-se no sentido de demonstrar a ocorrência dos elementos 

típicos de uma norma que quer se aplicar.” 51  Em relação às provas indiretas, elas 

correspondem a outros fatos que, por sua vez, se entrelaçam ao fato principal a ser provado. 

Para Tornaghi, “a prova indireta busca outros fatos, estranhos a tipicidade da norma aplicada 

e chega-se ao fato principal através do raciocínio, da lógica e da dedução.” 52 Nesse tipo de 

prova, leva-se em consideração os elementos e circunstâncias secundárias. Os indícios e 

presunções são exemplos de provas indiretas. 

Quanto ao valor: corresponde ao grau de confiabilidade surtida pela avaliação do 

produto probatório. Divide-se em prova plena e prova indiciária (não-plena). A prova plena 

significa prova convincente,completa e verossímil. A prova não-plena corresponde a certo 

grau de incerteza sobre o fato. Essas provas são tratadas como indícios, pois possuem apenas 

uma probabilidade de procedência da alegação. Mesmo sendo tratada como indício, a prova 

indiciária possibilita medidas cautelares. Tornaghi destaca a prova prima facie como exemplo 

de prova indiciária, prelecionando: 

provaprima facie é aquela que deixa desde logo no espírito do juiz a convicção da 

veracidade de um fato embora possa ser infirmada por outras provas. Para 

exemplificar: se uma pessoa indefesa à noite, dentro da própria casa, mata um ladrão 

contumaz, que arrombou uma janela, prima facie, isto é, à primeira vista, tudo 

convence de que o homicídio foi praticado em legítima defesa. 53 

 

Quanto ao sujeito: é a pessoa de quem ou de onde decorre a prova ou quem afirma ou 

atesta a existência de um fato probatório. Divide-se em prova real e prova pessoal. A prova 

real baseia-se na atestação inconsciente, feita por uma coisa, das modalidades que o fato 

probatório lhe imprimiu, distinta do indivíduo. Exemplificando, podemos indicar um cadáver, 

um arma, o lugar e uma ferida como prova real. Prova pessoal é toda afirmação feita por uma 

                                                           
51 TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 275. 
52 Ibidem, p. 275  
53 TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 275. 



36 
 

pessoa de forma voluntária e consciente, com o objetivo de atestar a veracidade dos fatos 

afirmados. A testemunha que narra o fato que presenciou é um exemplo de prova pessoal.  

Quanto à forma: corresponde ao método usado para apresentar a prova ao juízo. 

Dividem-se em provas documentais, materiais ou testemunhais. As provas documentais 

correspondem às provas contidas em documentos físicos e que trazem em seu bojo a 

declaração de existência de um ato ou fato. Como exemplo, podemos mencionar as cartas, 

livros fiscais, etc. As provas materiais são aquelas consistentes em qualquer materialidade que 

sirva de prova ao fato, por exemplo, o corpo de delito e exames. Por último, temos as provas 

testemunhais que correspondem aos depoimentos das partes, das testemunhas, bem como 

esclarecimentos dos peritos e assistentes técnicos. 

 

3.2 – Dos Meios Extraordinários de obtenção de prova 

 

3.2.1 – Dos meios de obtenção de prova  

Antes de abordar os meios extraordinários de obtenção de prova propriamente ditos, 

é necessário realizar breves comentários sobre os meios de obtenção de prova em geral. Os 

meios de investigação de prova significam procedimentos, em regra, extraprocessuais, 

elaborados por diplomas normativos, com o fito de produzir provas materiais, sendo 

executados, em regra, por policiais aos quais seja outorgada a atribuição de investigação de 

infrações penais, geralmente com prévia autorização e concomitante fiscalização judiciais. 

Um exemplo peculiar é a busca pessoal. Embora a mesma encontre-se elencada como meio de 

prova no Código de Processo Penal, ela deve ser considerada como meio de investigação, 

visto que o seu objetivo precípuo é a obtenção de fontes materiais de prova, e não de 

elementos de prova. Outros exemplos de meio de obtenção de prova pacíficos na doutrina são 

as interceptações telefônicas, reguladas pela Lei nº 9.296/96, e a colaboração premiada, a ação 

controlada, o acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações e a infiltração de 

agentes, todos regulados pela Lei nº 12.850/13. 

Em regra, os meios de obtenção de prova devem ser realizados sem prévia 

comunicação à parte contrária, com o máximo de discrição possível, de modo que o elemento 

surpresa seja uma característica marcante desse referido instituto. Para Lima, “diferenciam-se, 

nesse ponto, também dos meios de prova, na medida em que, em relação a estes, é de rigor a 
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observância ao contraditório, que pressupõe tanto o conhecimento acerca produção de 

determinada prova, quanto à efetiva participação na sua realização.”54 

Avançando no assunto, Lima ainda indica outra importante diferença entre os meios 

de obtenção de prova e os meios de prova: 

Essa distinção entre meios de prova e meios de obtenção de prova também é 

importante quando se aponta as consequências de eventuais irregularidades 

ocorridas quando do momento de sua produção. Deveras, eventuais vícios quanto 

aos meios de prova terá como consequência a nulidade da prova produzida, haja 

vista referi-se a uma atividade endoprocessual. Lado outro, verificando-se qualquer 

ilegalidade no tocante à produção de determinado meio de obtenção de prova, a 

consequência será o reconhecimento de sua inadmissibilidade no processo, diante da 

violação de regras relacionadas à sua obtenção (CF, art. 5º, LVI), com o consequente 

desentranhamento dos autos do processo (CPP, art. 157, caput) 55 

 

3.2.2. Dos Meios Extraordinários de Obtenção da Prova utilizados na Persecução Penal 

de Organizações Criminosas 

Inicialmente, os meios extraordinários de obtenção da prova foram utilizados para a 

persecução penal dos crimes relativos ao tráfico de drogas. Atualmente, também são usados 

para combater os crimes praticados por organizações criminosas. Também conhecidos como 

técnicas especiais de investigação, os meios extraordinários de obtenção de prova e são 

instrumentos fornecidos à polícia, aos órgãos de inteligência e ao Ministério Público, com o 

objetivo precípuo de apurar e combater crimes. Uma das características marcantes é o 

emprego de técnicas e táticas diversas das tradicionais, que se baseiam, principalmente, em 

provas documentais e testemunhais. 

Abordando o tema, Lima indica a presença de dois elementos cruciais para o sucesso 

dos meios extraordinários de obtenção de provas. São eles: o sigilo e a dissimulação. É 

através delas que informações ou provas de um crime são reunidas sem a ciência do 

investigado, tendo os órgãos estatais o fator surpresa como um forte aliado no combate às 

organizações criminosas. 56 

As técnicas especiais de investigação são intrusivas, isso significa que elas invadem a 

intimidade e a vida privada dos investigados. Portanto, Aras indica que sua utilização 

dependerá de alguns requisitos, como, por exemplo, se a medida investigativa for legal, 

muitas vezes dependendo de autorização judicial, além do emprego do meio extraordinário de 
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obtenção da prova prestar-se a um fim legítimo e se a técnica for necessária para alcançar a 

prova a que se destina.57 

A Lei nº 12.850/13, em seu capítulo II, aborda sobre investigação e meios de 

obtenção de prova, abrangendo a investigação preliminar e o processo. Os meios de obtenção 

de prova elencados no referido capítulo são: a colaboração premiada; a captação ambiental de 

sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; a ação controlada; o acesso a registros de 

ligações telefônicas e telemáticas; o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal; a 

infiltração, por policiais, em atividade de investigação; 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. 

No presente trabalho, daremos uma atenção especial à infiltração dos agentes 

policiais em atividades de investigação. Mas antes, abordaremos, de forma sucinta, a 

colaboração premiada, a ação controlada e o acesso a registros, dados cadastrais, documentos 

e informações.  

3.2.3. Colaboração Premiada 

Inserida no ordenamento jurídico brasileiro através do artigo 4º da Lei 12.850/13, a 

colaboração premiada é espécie de técnica especial de investigação, onde o investigado, além 

de confessar o seu comprometimento no crime, proporciona aos órgãos responsáveis pela 

persecução penal informações eficazes para o êxito de um dos objetivos previstos na lei, 

auferindo, em contrapartida, determinado prêmio legal. 

Nas palavras de Lima, ela ocorre “quando o investigado confessa a prática delituosa, 

abrindo mão do seu direito de permanecer em silêncio e assume o compromisso de ser fonte 

de prova para a acusação acerca de determinados fatos e/ou corréus.” 58 

Cumpre destacar que a colaboração do investigado ou acusado deve ser efetiva e 

eficaz, devendo ir além de um mero depoimento do colaborador. Corroborando com o 

assunto, destacamos que a doutrina não admite a prolação de uma sanção penal baseada 

exclusivamente na colaboração premiada. Além disso, é necessário que as informações do 

colaborador sejam consideradas novas, isto é, informações que as autoridades ainda não 

tinham conhecimento, permitindo, a identificação dos demais coautores, a localização do 
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produto do fato delituoso e a descoberta de toda a estratégia posta em prática especificamente 

naquele delito. 

A Lei nº 12.850/13, nos incisos I a IV do seu artigo 4º, elenca os possíveis resultados 

que devem importar diretamente das informações fornecidas pelo colaborador para que este 

faça jus a um dos prêmios legais, são eles: 

I) A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosas e 

das demais infrações penais por eles praticadas: Nesse caso, as informações 

prestadas pelo colaborador devem referir-se ao crime investigado, para o qual o 

colaborador também tenha concorrido. 

II) A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 

criminosa: o agente público responsável pela persecução penal busca a revelação 

de informações capazes de revelar a estrutura hierárquica da organização 

criminosa. Aqui, o que interessa é o número de informações reveladas pelo 

colaborador. Quanto mais informação que ajude a aperfeiçoar a descoberta da 

estrutura hierárquica e da divisão de tarefas de grupo o colaborador possa fornecer, 

maior é o alcance de prêmios legais que esse colaborador fará jus. 

III) A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 

criminosa: Nesse caso, se as informações cedidas pelo colaborador tiverem sido 

eficazes a ponto de prevenir a ocorrência de outros delitos, não se pode negar a 

concessão de prêmios legais a esse colaborador. Exemplificando, Lima indica que 

“se ficar demonstrado que a prisão em flagrante de determinados integrantes do 

grupo, por ocasião da prática de determinada infração penal, só foi possível por 

força das informações prestadas pelo colaborador, não se pode negar a concessão 

dos prêmios legais.” 59 

IV) A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais 

praticadas pela organização criminosa: Se a informação prestada pelo 

colaborador for eficaz a ponto de os agentes públicos recuperarem, total ou 

parcialmente, os objetos obtidos pelos criminosos como resultado da utilização ou 

transformação do produto direto do delito, o colaborador fará jus aos prêmios 

legais. 

                                                           
59 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 

523. 

 



40 
 

V) A localização de eventual vítima com sua integridade física preservada: Caso 

o colaborador forneça a localização ou paradeiro de eventual vítima e os agentes 

responsáveis pela persecução penal consigam encontrá-la com a integridade física 

preservada, serão concedidos prêmios legais ao prestador da informação. 

O mesmo artigo 4º, em seu caput, trata dos benefícios que podem ser concedidos ao 

colaborador nas hipóteses auxílio às investigações com o objetivo precípuo de desmontar as 

organizações criminosas. Os prêmios consistem na possibilidade, por parte do juiz, a 

requerimento das partes, de conceder perdão judicial ao colaborador, diminuir a pena 

privativa de liberdade ou substituí-la por pena restritiva de direitos, desde que preenchidos os 

requisitos da efetividade, voluntariedade e gerado um ou mais resultados previstos nos incisos 

I ao V do artigo 1º. 

Émister asseverar que, a teor do §1º do artigo 1º, o juízo analisará alguns requisitos 

para o deferimento da colaboração premiada, são eles: Personalidade do colaborador, a 

natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia 

da colaboração. 

Entendo que a delação premiada é um meio facilitador de obtenção de prova que, se 

for aplicada da maneira correta e eficaz, torna-se, sem sombra de dúvidas, uma poderosa 

ferramenta no combate ao crime organizado. É óbvio que a polêmica acerca da eticidade da 

colaboração premiada nunca deixará de existir, já que, por um lado, pode ser usado como uma 

arma no combate ao crime organizado, de outro, pode ser considerada como um incentivo à 

legal à traição, o que não vem ao caso ser discutido aqui no presente trabalho. O que, a meu 

ver, seria interessante destacar é que o referido instituto tem um grande potencial para causar 

desmantelamento e desordem na organização criminosa, tendo em vista que, o próprio autor 

dos delitos é o que está mais preparado para produzir provas de grande vulto atestando a 

prática dos crimes. Trata-se, na verdade, de um “direito premial”, onde o legislador e a 

autoridade judicial competente resolvem privilegiar as informações do coautor, partícipe ou 

autor do crime em troca de informações que venham a ajudar a sociedade a apurar a verdade 

dos fatos e os demais responsáveis pelos delitos. 

 

3.2.4. Ação Controlada 

Previsto no artigo 8º da Lei nº 12.850/2013, ação controlada corresponde a um 

retardamento da ação dos agentes públicos e policiais, devendo acontecer em um momento 

mais eficaz da investigação criminal, buscando reunir a maior quantidade de provas e 

informações. Lima indica que, dependendo da situação fática, é estrategicamente mais 
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produtivo e eficaz não realizar a prisão dos integrantes menos importantes de uma 

organização criminosa num primeiro momento, para que, no futuro, através de monitoramento 

desses integrantes menos graduados, se possa chegar à identificação e prisão dos membros 

responsáveis pela organização da organização criminosa.60 

Abordando o assunto, Moreira afirma que: 

A ação controlada, típico ato de investigação, nada mais é que do que a não imediata 

atuação policial, quando se inicia a prática do delito. Trata-se, aqui, de mais uma 

hipótese de flagrante diferido ou protelado, cuja previsão legal já existia na Lei nº. 

9.034/95 (artigo 2º, II) e ainda hoje consta daLei nº 11.343/06 (artigo 53, II). 

Permite-se, por exemplo, que não se prenda os agentes desde logo, ainda que em 

estado de flagrância, quando há possibilidade que o deferimento da medida possa 

ensejar uma situação ainda melhor do ponto de vista repressivo.61 

 

Além de ser prevista na Lei 12.850/13, a ação controlada também pode ser 

visualizada na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) e na Lei de Lavagem de Capitais (Lei nº 

9.613/98, artigo 4º-B). 

Cumpre destacar que o artigo 8º permite a não intervenção imediata não apenas da 

ação policial, mas também da intervenção administrativa. Dessa forma, o retardamento 

abrange não apenas diligências policiais, mas também intervenções administrativas. Assim, 

agentes da Agência Brasileira de Inteligência (ABI) ou agentes da receita federal e estadual 

poderão fazer uso do instituto da ação controlada para que a ação se consume em um 

momento mais eficaz. 

Também podemos indicar que, de acordo com a Lei nº 12.850/13, a ação controlada 

não necessita de expressa autorização judicial, visto que quando a Lei das organizações 

criminosas exige autorização judicial para a execução de alguma técnica especial de 

investigação, o legislador faz de forma expressa, e, nesse caso, em momento algum, o 

legislador fez menção à necessidade de autorização judicial para o deferimento da ação 

controlada. O que é necessário, conforme consta no artigo 8º, §1º do referido diploma 

normativo, é uma prévia comunicação ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá 

limites e comunicará ao Ministério Público. Esses limites podem ser atemporais, como, por 

exemplo, estabelecer um período máximo de duração da ação controlada, ou funcionais, 

determinando o juiz a imediata intervenção policial, caso seja verificada a real possibilidade 

de dano a bens jurídicos de maior relevância. 
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Sobre o assunto, Lima comenta a falta de necessidade de autorização judicial, bem 

como a exigência de comunicação ao juiz competente da seguinte forma: 

A nosso juízo, a eficácia da ação controlada pode ser colocada em risco se houver 

necessidade de prévia autorização judicial, haja vista a demora inerente à tramitação 

desses procedimentos perante o Poder Judiciário. A título de exemplo, suponha-se 

que, por meio de denúncia anônima, as autoridades policiais obtenham informações 

de que um agente, integrante da organização criminosas especializada em 

falsificação de moeda, esteja levando consigo grande quantidade de notas falsas em 

um vôo doméstico. Fosse necessária prévia autorização do juiz competente para a 

ação controlada, dificilmente a autoridade policial poderia postergar a prisão em 

flagrante no momento do desembarque na cidade de destino, porquanto não teria em 

mãos a necessária ordem judicial para que deixasse de levar adiante o flagrante 

obrigatório, a não ser que se admitisse uma absurda execução da diligência pelo 

próprio magistrado, o que, à evidência, feriria de morte o sistema acusatório e a 

garantia da imparcialidade. Por consequência, o objetivo inerente à ação controlada 

de se identificar os demais integrantes dessa organização criminosa especializada em 

falsificação de moeda restaria prejudicado, porquanto, ausente a prévia autorização 

judicial para a ação controlada, ver-se-ia a autoridade policial obrigada a efetuar a 

prisão em flagrante de apenas um de seus membros. Daí é que vem a importância de 

se permitir que a ação controlada possa ser executada pela autoridade policial 

independentemente de prévia autorização judicial, postergando-se o momento do 

flagrante obrigatório.62 

 

Por fim, além da prévia comunicação ao juiz, é mister asseverar a necessidade da 

presença de mais um requisito para a consumação da referida técnica especial de investigação. 

Trata-se do surgimento de informações que indiquem a presença de atos ilícitos pertinentes ao 

crime investigado e que autorizem o retardamento na ação. 

 

3.2.5. Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações. 

O artigo 15 da Lei das Organizações Criminosas (Lei 12.850/13) aduz que: “o 

delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização 

judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informe exclusivamente a 

qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas 

telefônica, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de 

crédito.” 

Assim, independentemente de autorização judicial, é factível que a Polícia e o 

Ministério Público tenham acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado, 

abrangendo as informações a seguir: a) qualificação pessoal, isto é, nome completo, data de 

nascimento, naturalidade, nacionalidade, profissão, estado civil, número da carteira de 

identidade e número de registro no cadastro de pessoas físicas da Receita Federal; b) filiação, 

                                                           
62 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014, 

p. 553-554. 

 



43 
 

ou seja, nome do pai e da mãe; c) endereço, contendo local de residência e do trabalho, se 

tiver. Para que a Polícia ou Ministério Público tenham acesso aos dados, é necessária a 

presença de procedimento investigatório em andamento, que legitime tal ação. 

É possível observar na leitura desse artigo que, ao mesmo tempo em que o legislador 

confere poder aos policiais e o Ministério Público sem a necessidade de autorização judicial, 

eles também delimitam a aplicação da técnica de investigação, visto que restringem as 

situações expressamente previstas na Lei 12.850/13. 

 

3.3 Da Infiltração Policial 

 

3.3.1 Conceito 

Por muito tempo, a infiltração policial foi marcada pela inércia legislativa e 

divergência doutrinária. Porém, com a promulgação da Lei das Organizações Criminosas, a 

Lei nº 12.850/143, passou-se a dar maior atenção ao assunto. A nova lei trata e regulamenta a 

infiltração policial, abordando os seus requisitos, prazo de duração, legitimidade para o seu 

requerimento, tramitação sigilos do pedido de infiltração e controle jurisdicional prévio. Esse 

instituto encontra-se previsto no artigo 10 da Lei nº 12.850/13, que aduz:  

A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo 

delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica 

do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será 

precedida de circunstanciada, motivadas e sigilosa autorização judicial, que 

estabelecerá seus limites.63 

 

Em síntese, a infiltração policial corresponde a um meio extraordinário de 

investigação e obtenção de prova, onde um agente policial, mediante prévia autorização 

judicial, penetra no interior de uma organização criminosa, simulando ser um dos 

participantes da mesma, para obter e colher informações a respeito de seu funcionamento, 

com o objetivo precípuo de desmontar a organização. 

Debruçando-se sobre o tema, Fernandes explana que a infiltração policial consiste no 

“ingresso de alguém em uma organização criminosa, com ocultação de sua identidade, 

objetivando descobrir os seus membros, principalmente os de atuação mais relevante na 

estrutura daquela organização, e colher elementos para a prova de suas infrações. O fato de 
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alguém penetrar na organização, agindo como se a ela pertencesse, permite-lhe conhecer o seu 

funcionamento e possibilita o acesso a informações e dados relevantes.” 64 

Assim, entende-se que o policial infiltra-se no interior de uma organização 

criminosa, isto é, penetra por suas estruturas organizacionais, tornando-se, ao mesmo tempo, 

um integrante do grupo criminoso. A infiltração desse agente pode ocorrer em qualquer nível 

hierárquico da organização criminosa, sendo certo que quanto mais alto o posto alcançado, 

mais informações cruciais para o sucesso da ação ele terá. 

Muitos posicionamentos doutrinários discutem a validade da constitucionalidade da 

infiltração policial à luz da ética. De acordo com Lima, ao abordar os motivos que levam 

parte da doutrina a questionar esse meio extraordinário de investigação de prova, aduz que “a 

crítica se baseia na utilização da fraude e da mentira pelo agente infiltrado, e na conivência do 

Estado com a utilização dessa técnica especial de investigação, quando fornece, de maneira 

imoral, um de seus agentes para a execução dessa operação.65 Essa ala doutrinária parte do 

pressuposto de que se a função precípua das penas é a verificação e obediência às normas 

éticas, a partir do momento em que o próprio Estado infringe a ética para alcançar a 

consagração da pena, estaria dando margem para o nascimento de ações que valessem a pena 

infringir qualquer norma cuja vigência o direito penal procure proteger. 

Sobre o assunto, Lima indica que se trata: 

De procedimento cuja legitimidade ética e jurídica é cada vez mais contestada em 

sociedades mais avançadas, como a alemã e a norte-americana, pois é incompatível 

com a reputação e dignidade da Justiça Penal que seus agentes se prestem a 

envolver-se com as mesmas práticas delituosas que se propõem a combater; e 

mesmo as eventuais provas resultantes dessas operações terão sido conseguidas 

através de instigação, simulação ou outros meios enganosos, e, portanto de duvidosa 

validade. De outro lado, não constitui heresia supor que, entre nós, sobretudo pela 

notória má remuneração atribuída aos agentes policiais, tais expedientes encerrariam 

um sério risco de atraírem para a criminalidade pessoas que, por sua ligação com as 

estruturas oficiais, teriam excepcionais condições para se integrarem às mesmas 

associações criminosas, incrementando suas atividades legais.66 

 

Lima não concorda como entendimento a respeito da inconstitucionalidade da 

infiltração policial por parte da doutrina. E isso por dois motivos: o primeiro é que a 

infiltração policial é um procedimento investigatório que necessita prévia autorização judicial 

e segundo, porque sua utilização é medida de ultima ratio(art. 10, §2º da Lei nº 12.850/13), 

isto é, a infiltração policial só será utilizada como último recurso das investigações, depois de 
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não obter êxito usando outras técnicas de investigação. Assim, Lima conclui que, “à luz da 

proporcionalidade, a periculosidade social inerente às organizações criminosas acaba 

justificando o emprego de procedimentos investigatórios mais invasivos, sem os quais os 

órgãos estatais não seriam capazes de localizar fontes de prova e coligir elementos de 

informações necessários para a persecução penal.” 67 

 

3.3.2 Objetivos da Infiltração Policial 

Entende-se que o objetivo precípuo da infiltração policial é conseguir informações e 

provas, tendo como intuito desmontar uma organização criminosa. Para isso, o instituto 

permite aos policiais, que executam tarefas de investigação, adentrar no interior de uma 

organização criminosa, guardando falsa identidade, e monitorar todas as atividades do 

referido grupo criminoso. Sobre o tema, Luiz Carlos Rocha elenca os objetivos de uma 

infiltração policial: 

a) Obter informações;b) Fotografar e filmar; c) Constatar a existência de 

máquinas, armas, instrumentos ou materiais diversos; d) Apurar o que está 

ocorrendo; e) Saber que crime está sendo cometido ou planejado; f) Verificar se 

existe contrabando, drogas ou mercadorias desviadas ou furtadas; g) Identificar 

as pessoas envolvidas; h) Levantar os contatos; i) Anotar os veículos utilizados; 

j) Instalar aparelhos de escuta; l) Obter provas; m) Determinar o momento certo 

para se efetuar a prisão em flagrante ou para se proceder à busca e apreensão.68 

 

Para Pinto, o objetivo da infiltração policial é estudar como as organizações 

criminosas se manteme se desenvolvem, adquirindo conhecimento sobre seus pontos 

vulneráveis, seus participantes, bem como seus fornecedores e os clientes.69 

Portanto, concluímos que os principais objetivos são conseguir informações 

suficientes para identificar, neutralizar e aniquilar a organização criminosa, com o auxílio de 

provas consistentes capazes de gerar prisões em flagrante e outros procedimentos processuais 

penais. 

Para Rafael Pacheco, a possibilidade de alcançar esses objetivos de forma satisfatória 

existe por que: 

Uma vez infiltrado e frequentando o mesmo ambiente da organização criminosa, os 

agentes não são capazes de presenciar, em primeiro plano, discussões e decisões 

tomadas por figuras-chave do grupo criminoso. Essas discussões frequentes relatam 

crimes consumados ou resultam no planejamento e cometimento de novos crimes. É 

aqui que se espera estar o agente infiltrado, posto a observar o desenvolvimento dos 
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fatos de forma sempre adequada aos fins da persecução penal provendo abundante 

informação sobre o esquema e funcionamento da organização. 70 

 

Levando em consideração os comentários de Rafael Pacheco, percebe-se que a 

infiltração policial possui uma enorme vantagem quando comparada com os outros meios de 

investigação de prova, ordinários e extraordinários, visto que, naquela há um contato direto do 

agente policial infiltrado com os participantes da organização criminosa, ocasionando, muitas 

vezes, um aprendizado sobre as funções de todos no grupo e a identificação dos recursos 

utilizados pelo grupo criminoso. Compartilhando do mesmo pensamento, Mendroni afirma 

que: 

[...] As vantagens que podem advir desse mecanismo processual são evidentes: fatos 

criminosos não esclarecidos podem ser desvelados, modus operandi, nomes – 

principalmente dos ‘cabeças’ da organização, nomes de ‘testas-de-ferro’, bens, 

planos de execução de crimes, agentes públicos envolvidos, nomes de empresas e 

outros mecanismos utilizados para a lavagem de dinheiro, etc.71 

 

3.3.3 Natureza Jurídica 
 

Quanto à natureza jurídica desse instituto, a infiltração policial é considerada como 

meio de prova misto, visto que, ao mesmo tempo em que o agente infiltrado busca coletar 

provas, ele também procura conhecer e estudar melhor o interior de uma organização 

criminosa, servindo, futuramente, como testemunha no processo. 

 

3.3.4 Requisitos 

Para que a infiltração policial seja iniciada, é necessário que determinados requisitos 

estejam presentes. São eles: duração da infiltração, prévia autorização judicial, necessidade de 

o agente ser policial, anuência do agente policial e indispensabilidade da infiltração. 

No tocante à duração da infiltração, a Lei nº 12.850/13, em seu artigo 10º §3º, aduz 

que a infiltração policial será autorizada pelo prazo de 6 (seis) meses, sem prejuízo de 

eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Cumpre observar que esse 

prazo de 6 meses corresponde ao prazo máximo para a autorização judicial da infiltração 

policial, assim, o juiz poderá, sem nenhum problema, deferir a autorização com um prazo 

menor que 6 (seis) meses. Ademais, a infiltração de agentes pode ser interrompida ou cessada 

a qualquer momento, caso seja apresentado risco à integridade do agente policial. 

O texto normativo aduz que a infiltração poderá ter eventuais renovações, desde que 

comprovada sua necessidade, isso quer dizer que a renovação não poderá ocorrer de forma 
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automática, devendo o órgão responsável pela persecução penal demonstrar a necessidade da 

renovação e a autoridade judicial, através de despacho fundamentado, deferir a medida. 

Sobre a quantidade de renovações permitida pela Lei nº 12.850/13, Lima assevera 

que: 

Antes a redação do artigo 10, §3º, da Lei nº 12.850/13, que faz referência expressa 

ao prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, parece não 

haver dúvidas de que o prazo da infiltração pode ser renovado indefinidamente, 

desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Com a crescente 

profissionalização das organizações criminosas em nosso país, é no mínimo ingênuo 

acreditar que uma infiltração pelo prazo de 6 (seis) meses possa levar ao 

esclarecimento dos diversos crimes por ela praticados e à identificação de todos os 

seus integrantes. A depender da extensão, intensidade e complexidade das condutas 

delitivas investigadas, e desde que demonstrada a razoabilidade da medida, o prazo 

para a renovação da infiltração pode ser prorrogado enquanto persistir a necessidade 

da captação das comunicações telefônicas. De qualquer sorte, é no mínimo 

desaconselhável admitir infiltrações tão longas. A imersão pessoal do agente 

infiltrado dentro da organização criminosa e o nível de intimidade que se pode 

esperar de períodos tão extensos podem vir a fragilizar as investigações, expondo o 

infiltrado a toda sorte de cooptação. ”72 

 

O artigo 10, caput, da Lei das Organizações Criminosas preleciona que a infiltração 

de agentes de polícia em tarefas de investigação deverá ser precedida de circunstanciada, 

motivadas e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Como se percebe, a 

decisão judicial deve ser fundamentada e indicar regras que devem ser seguidas pelo agente 

policial, como, por exemplo, a abstenção de práticas de crimes de dano, além de uma 

descrição pormenorizada dos procedimentos investigatórios que poderão vir a ser produzidos 

pelo agente infiltrado. Lima adverte que esse instituto não pode servir de ‘carta branca’ para o 

agente infiltrado realizar todo tipo de arbitrariedade. Assim, é necessário a autorização e 

monitoramento do magistrado para que, antes de ocorrer a violação do direito, o magistrado 

possa julgar e determinar se autoriza, nos limites legais, a violação de uma garantia 

fundamental.73 

Mais um requisito apontado é o fato de a infiltração policial ser realizada apenas por 

agentes de polícia, não podendo em hipótese alguma o infiltrado ser um civil. Assim, aquelas 

hipóteses de infiltração de “gansos” ou “informantes”, isto é, civis que prestam serviços 

eventuais aos órgãos policiais sem nenhuma hierarquia configurada, correspondem a casos de 

provas ilícitas. Também não é possível a infiltração por agentes do Sistema Brasileiro de 

Inteligência (SISBIN) e da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). 
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Outro requisito é a anuência do agente policial, isso porque o artigo 14, inciso I, da 

Lei nº 12.850/13 dispõe que o agente policial tem o direito de recusar ou fazer cessar a 

atuação infiltrada. A recusa ou a cessação por parte do agente é um direito do mesmo. 

Inclusive, a lei assevera que o agente policial deve, voluntariamente, apontar o seu interesse 

em participar ou não desse procedimento investigatório. 

Por fim, um requisito importante para a realização da infiltração policial é a 

indispensabilidade da infiltração. O artigo 10, §2º da nova Lei das Organizações Criminosas 

assevera que a infiltração será admitida apenas se a prova não puder ser produzida por outros 

meios disponíveis. Isso quer dizer que se trata de um procedimento investigatório de caráter 

subsidiário, devendo o magistrado buscar a medida que produza menores restrições à 

liberdade individual do agente e que seja menos invasivo possível. Se não houver esses meios 

de investigação, será admitida a infiltração policial (ultima ratio) 

 

3.3.5 Espécies de infiltração policial 

Adquirindo a herança da doutrina norte-americana, as infiltrações policiais no Brasil 

possuem alguns tipos de modalidades, a critério do fim que se propõem a alcançar. Entre elas 

estão: a light cover, a deep cover, a infiltração preventiva e infiltração repressiva. 

A modalidade light cover, como o nome já diz, corresponde a uma infiltração policial 

de menor duração, não demorando mais que 6 (seis) meses, além de exigir um menor grau de 

experiência e supervisão do agente. Essa modalidade de infiltração não exige a permanência 

contínua do agente policial no meio da organização criminosa. 

A deep cover corresponde a uma infiltração policial mais demorada e complexa, se 

prolongando por mais de 6 (seis) meses. Essa modalidade necessita da mudança de identidade 

por parte da autoridade policial. 

 

3.3.6 – Fases da Infiltração Policial 

Por fim, buscando uma melhor didática para explicar o referido meio extraordinário 

de obtenção de prova, Flávio Cardoso Pereira indica que a infiltração policial deve ser 

dividida em várias fases. São elas: 

1. Recrutamento: divide-se em duas etapas distintas. A primeira delas é a 

captação, que funciona como um procedimento no sentido de baixo para cima, 

que situa seu eixo central nas peculiaridades de um sujeito (de baixo) para 

satisfazer as necessidades institucionais (acima). A segunda etapa é a seleção, 

que consiste em um procedimento inverso de cima para baixo. Nesta etapa, a 

Polícia difunde de maneira restrita a informação acerca de suas necessidades, 

com o objetivo de capacitar o infiltrado, escolhendo o candidato dentro de um 
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rol de agentes pré-selecionados e que apresentam características pessoais e 

profissionais adequadas a este procedimento investigatório; 

2. Formação: é introduzido um programa de capacitação básica ao infiltrado, com 

o objetivo de desenvolver as qualidades consideradas como diferenciais a um 

agente infiltrado que correspondem ao perfil traçado no protótipo do modelo de 

agente a ser formado para a infiltração; 

3. Imersão: esta fase serve para estabelecer, configurar e implantar uma 

identidade psicológica falsa em um infiltrado previamente designado, já com 

uma missão de infiltração concreta, com reais objetivos a serem atingidos; 

4. Especialização da infiltração: consiste basicamente no aprimoramento da 

dimensão operativa de inteligência. O objetivo desta fase é assegurar que o 

agente assuma identidade psicológica falsa com a certeza de que irá representá-

la com o grau máximo de eficácia; 

5. Infiltração propriamente dita: o agente terá, nesta fase, os primeiros contatos 

com os integrantes da organização criminosa, geralmente por meio táticos 

previamente analisados no contexto da atividade de inteligência criminal; 

6. Seguimento: com o início da identificação de fontes de prova e coleta de 

elementos de informação acerca da organização criminosa, deve ser 

desenvolvida uma cobertura técnica com a finalidade de preservar a integridade 

física e psicológica do agente dentro do ambiente delituoso; 

7. Pós-infiltração: consiste no procedimento tático em que se buscam as melhores 

alternativas para a saída do agente infiltrado do ambiente criminoso. O ideal é 

que esta fase esteja associada a um programa de proteção a vítimas e 

testemunhas, nos moldes da Lei nº 9.807/99; 

8. Reinserção: o objetivo desta fase é reintegrar o agente à sua vida pré-

infiltração, ajudando-o na recuperação de sua verdadeira identidade junto ao 

seio familiar e profissional. Como é provável que o agente tenha permanecido 

inserido no seio da organização criminosa por muito tempo, deve haver intenso 

acompanhamento médico e psicológico.74 
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vigiadas, equipes conjuntas de investigação e provas periciais de inteligência. In: GOMES, Luiz Flávio; 

TAQUES, Pedro; CUNHA, Rogério Sanches (Coords.). Limites Constitucionais da Investigação. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009,p.116-118. 



50 
 

4. DO AGENTE INFILTRADO 

 

4.1 Conceito e características 

Após fazermos uma abordagem sobre o instituto da infiltração policial, é o momento 

de analisarmos o sujeito deste instituto: o agente infiltrado. Este age com sua identidade 

protegida e disfarçada, penetrando no âmbito interno de uma organização criminosa, fazendo-

se passar por um dos integrantes do grupo criminoso, investigando seu funcionamento e 

modus operandi, buscando colher provas e informações para subsidiar a eliminação da 

organização criminosa. 

Mendroni indica que agente infiltrado é aquele que faz: 

Infiltrar-se no seio da organização criminosa, passando a integrá-la como se 

criminosos fosse- na verdade, como se um novo integrante fosse. Agindo assim, 

penetrando no organismo e participando das atividades diárias, das conversas, 

problemas e decisões, como também por vezes de situações concretas, ele passa a ter 

condições de melhor compreendê-la para melhor combatê-la através do repasse de 

informações às autoridades.75 

 

Para Lima, é possível chegar a uma definição comum sobre agente infiltrado, 

observando as características que lhe são inerentes. Entre elas está o fato do agente infiltrado 

ser, necessariamente, um policial; atuar de forma sigilosa, disfarçada, escondendo sua 

verdadeira identidade para os integrantes da organização criminosa; a infiltração deve ter 

prévia autorização judicial; a infiltração nas organizações criminosas deve ser feita de forma 

sólida e regular, e não de forma ocasional; o agente infiltrado deve se passar por integrante do 

grupo criminoso, objetivando ganhar a confiança dos demais integrantes; e, por último, o 

agente deve buscar como objetivo principal o descobrimento de informações e provas de 

crimes graves.76 

Abordando o conceito de agente infiltrado, Pereira leciona: 

[...] o agente infiltrado ou encoberto seria aquele membro da polícia judiciária que se 

infiltra em uma organização criminosa participando da trama organizativa, 

utilizando-se de uma identidade falsa, concedida pelo Estado, e que possui como 

finalidade detectar a comissão de delitos e informar sobre suas atividades às 

autoridades competentes. Tudo isso com o escopo primordial de obter provas da 

prática de crimes e proceder à detenção de seus autores.77 
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Isto posto, percebe-se que realizar a tarefa de infiltração requer da equipe de apoio 

um bom aparato técnico e, do agente policial, um bom alicerce emocional e psicológico. Isso 

porque se deve ter a confirmação que o seu lado psicológico não o colocará em contradição, 

para a preservação da sua vida e de toda a operação. Destaca-se que o Estado não poderá 

preveressa medida extraordinária de obtenção de prova, cuja consumação jamais se 

confirmará sem a ação decisiva do agente, e deixá-lo desamparado, sem o acompanhamento 

correto da equipe técnica e sem recursos para a continuidade da operação. O agente precisará 

de todo um aparato tecnológico e de uma equipe trabalhando arduamente nos bastidores da 

operação para que ele consiga se infiltrar de forma satisfatória no seio do grupo criminoso e 

para que permaneça na organização tempo necessário para coletar todas as informações e 

provas necessárias para o desmantelamento da organização criminosa. 

Outro ponto importante a destacar corresponde ao artigo 14 da Lei nº 12.8520/13, 

que elenca, de forma taxativa, os direitos dos agentes infiltrados, visando assegurar a 

integridade física do agente policial e de sua família: 

Art. 14. São direitos do agente:  

I - recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada;  

II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9o da 

Lei no 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a 

testemunhas;  

III - ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações 

pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver 

decisão judicial em contrário;  

IV - não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de 

comunicação, sem sua prévia autorização por escrito.78 

 

Assim, entende-se que o agente policial não tem obrigação de fazer parte de uma 

operação com o objetivo de infiltração no seio de uma organização criminosa. Porém, após a 

aceitação do agente em fazer parte da operação de infiltração, o mesmo só poderá optar pela 

interrupção do referido instituto se ficar caracterizado algum motivo imperioso, como, por 

exemplo, correr risco de morte. 

Como é cediço, o inciso II, do artigo 14 da Nova Lei de Organizações Criminosas, 

aborda mais um direito do agente infiltrado. Ele assegura que o agente infiltrado poderá, após 

o fim do meio extraordinário de obtenção de prova, ter sua identidade alterada, bem como 

fazer uso das medidas de proteção a testemunhas.  No tocante à alteração da identidade do 

policial, esta só poderá ser feita mediante sentença judicial que autoriza a averbação do novo 
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nome no registro original do nascimento, conforme determina o artigo 9º da Lei nº 

9.807/1999. 

O inciso III indica que o agente tem o direito de ter o seu nome, imagem, voz e 

outras qualificações preservadas tanto na investigação, quanto no processo criminal, exceto se 

houver decisão judicial em contrário. Se interpretado de forma literal, esse inciso tem 

potencial para causar grandes divergências doutrinárias. Isso porque o direito à ocultação da 

identidade do agente previsto nesse inciso abrangeria também a defesa, o que prejudicaria as 

garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados ao investigado. 

O inciso IV aduz que é direito do agente infiltrado não ter sua identidade revelada, 

nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por 

escrito, isto é, o artigo busca manter a mídia afastada do agente e de sua família, para sua 

própria proteção, bem como para o bom andamento da operação. 

 

4.2 Das Provas Obtidas pelo Agente Infiltrado 

Após abordarmos de forma ampla o assunto provas no capítulo II, comentaremos, de 

forma específica, sobre as provas obtidas pelo agente infiltrado durante a operação. 

Após conseguir penetrar com sucesso no seio da organização criminosa, o agente 

infiltrado buscará recolher as informações essenciais e as provas necessárias para fundamentar 

uma instauração de um processo e, consequentemente, um decreto condenatório. Ocorre que, 

durante as tentativas de obter informações e provas, o agente infiltrado não pode agir de 

forma discricionária e arbitrária, visto que a maneira como agir é que determinará se a prova 

obtida será lícita ou ilícita. Se o agente obedecer aos limites expressos na Lei e na decisão 

judicial que autoriza o meio extraordinário de investigação, a colheita de provas será lícita e 

poderá servir de subsídio para o oferecimento de uma denúncia. Caso aja de forma contrária 

ao que preconiza a Lei e a decisão judicial que autorizou a infiltração policial, isto é, realize 

atos sem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou instigue algum 

integrante da organização criminosa a cometer atos ilícitos que, por si só, não seriam 

cometidas, as provas coletadas serão consideradas ilícitas e deverão ser desentranhadas dos 

autos do processo. 

Uma vez inserido no âmbito da organização criminosa, o agente infiltrado pode optar 

por diversos métodos para angariar as informações necessárias visando o sucesso da operação. 

Um dos métodos mais utilizados é a captação de imagens e sons, através de fotos e 

filmagens.A vantagem desse método é a possibilidade de comprovação da materialidade 

delitiva cometida pelos integrantes do grupo criminoso, além da perspectiva de identificar os 
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integrantes da organização criminosa, visto que as fotos e vídeos serão analisados de forma 

minuciosa e serão comparados com as imagens constantes nos bancos de dados policiais. 

Outro método bastante utilizado é a apreensão, por parte do agente infiltrado, de 

documentos e objetos pertencentes à organização criminosa. Nota-se que essa ação só será 

lícita se houver prévia autorização judicial para o ato. No poder da polícia, poderão ser 

efetuadas perícias nos documentos e objetos apreendidos, dentre as quais: grafotécnica, 

balística, eletrônica, etc. 

Debruçando-se sobre o tema, Pinto preleciona: 

Uma vez dentro da organização, o policial infiltrado poderá plantar dispositivos de 

escuta, na procura por evidências de ilegalidade que podem ser usadas para obter 

autorização de busca e apreensão, pode obter papéis que contenham caligrafia de 

agentes da organização para serem usados na comparação em uma perícia 

grafotécnica.79 

 

Ademais, o próprio agente infiltrado poderá ser utilizado como meio de prova ao 

efetuar seu depoimento durante a instrução processual. É pacífico o entendimento na doutrina 

de que o depoimento do próprio agente infiltrado possa ser utilizado para reforçar as provas 

materiais por ele colhidas.80 Sobre o assunto, Mendroni indica: 

Há que se considerar, embora silencie a lei, a permissividade de o agente infiltrado 

servir de testemunhas em Juízo das ações e situações que presenciar. Nada impede, 

ao contrário, tudo sugere que ele deva servir como testemunhas de importante valor 

probatório, a respeito das atividades da organização criminosas dentro da qual terá 

convivido. Isso porque ele estará em condições de descrever ao Juiz tudo, ou grande 

parte, do que tiver presenciado, e relatar as atividades criminosas e os respectivos 

modus operandi.81 

 

4.3 Dos limites da atuação do Agente Infiltrado 

A nova Lei das Organizações Criminosa (Lei nº 12.850/13) preocupou-se em abordar 

todas as nuanças relacionadas às organizações criminosas de forma minuciosa. Assim, os 

limites à atuação do agente infiltrado também foram abordados no supracitado diploma 

normativo. A técnica investigativa de infiltração policial pode ser dividida em dois momentos: 
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atos preparatórios (processo de solicitação e deferimento judicial da medida), atos executórios 

(técnica de infiltração policial em si).82 

No tocante aos atos preparatórios à infiltração policial, o artigo 11 da Lei nº 

12.850/13 aduz que o “requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de 

polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o 

alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas 

investigadas e o local da infração.”83 Percebe-se, nesse artigo, a presença de características 

configuradoras de limites à figura do agente infiltrado, como, por exemplo, a 

imprescindibilidade da demonstração da indispensabilidade da medida, a abrangência das 

ações do agente, além dos nomes ou apelidos dos investigados e o local da infiltração. 

A imprescindibilidade da demonstração da necessidade da infiltração policial 

significa que o Estado deve comprovar o exaurimento de todos os meios ordinários e 

extraordinários não invasivos de produção da prova, só restando a infiltração policial, 

tornando-se necessário o deferimento judicial para o início da referida técnica especial de 

investigação. 

A segunda característica que demonstra o limite à atuação do agente infiltrado está 

relacionada ao alcance das tarefas do agente, isto significa que as autoridades deverão estudar 

e planejar as atividades que o agente infiltrado irá desenvolver quando estiver no interior das 

organizações criminosas, como, por exemplo, os instrumentos que ele usará para coletar as 

provas. Sobre o assunto, Nucci indica que a expressão alcance de tarefas “é o ponto indicativo 

ao juiz quanto ao grau de intromissão na intimidade alheia, quando se investiga infiltrado. 

Com base nessa exposição, o magistrado poderá – ou não – estabelecer os limites da 

diligência, nos termos do artigo 10, caput, da Lei nº 12.850/13.” 84 

Por último, o supracitado artigo aduz sobre a necessidade de fornecer informações a 

respeito dos nomes e apelidos dos investigados e o local da infiltração ao juiz competente. 

Essescritérios limitadores da atuação do agente infiltrado impedem que o policial investigue, 

de forma arbitrária, as pessoas que entender conveniente e que se infiltre em local diverso do 

lugar preconizado na decisão judicial que autoriza a infiltração policial. Essas limitações 

impedem que a prova colhida seja considerada ilícita. 
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Atendidas as características limitadoras à atuação do agente infiltrado previstos no 

artigo 11, da Nova Lei das Organizações Criminosas, o juiz competente proferirá decisão 

entendendo ser cabível ou não a infiltração policial naquela situação específica. De acordo 

com o artigo 10, caput do supracitado diploma normativo, o juiz deverá agir de forma 

circunstanciada, sigilosa, motivada e apontando sempre os limites da ação policial. É 

importante ressaltar que esse artigo também é considerado como critério limitador da 

atividade do agente infiltrado.  

No plano dos atos executórios, isto é, atos realizados durante o curso da infiltração 

policial, há um critério limitador à atuação do agente infiltrado. Estamos falando da ação do 

agente provocador, caracterizada pelo induzimento realizado pelo agente infiltrado ao 

investigado à realização de crimes, sem que este tivesse prévia intenção em realizar 

determinada ação. No caso, o agente policial extrapola os limites de suas funções e faz nascer 

aideia na mente do investigado que, se não fosse movido pelo induzimento daquele, não 

chegaria nem a pensar em cometer o delito. Sobre o tema, Lima indica que: 

Quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o 

agente À prática do delito com o objetivo de responsabilizá-lo criminalmente, ao 

mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume, 

prevalece o entendimento de que haverá crime impossível, em virtude da ineficácia 

absoluta do meio. Nesses casos de atuação de agente provocador, o suposto autor do 

delito não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para 

a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da 

exterioridade de um crime.85 

 

Na doutrina portuguesa, Andrade identifica que o agente provocador é aquele que 

antecipa o cometimento do crime “instigando-o, induzindo-o, nomeadamente, aparecendo 

como comprador ou fornecedor de bens ou serviços ilícitos”. 86 

No Direito Brasileiro, as figuras do agente infiltrado e do agente provocador não se 

confundem, tratando-se de figuras distintas, principalmente quando o tema diz respeito às 

provas colhidas por eles. Enquanto que as provas do agente infiltrado são lícitas, as provas 

coletadas pelo agente provocador são ilícitas, sendo logo descartada por não ser importante 

para o processo. 87Compartilhando do mesmo entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em 

sua súmula nº 145, indicou que “não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia – 
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ou por terceiras pessoas – torna impossível sua consumação”, isto é, o STF indicou que é 

proibido o uso de qualquer meio provocador para a obtenção de provas. 

Diferenciando o agente infiltrado do agente provocador, Danilo Kniknik preconiza 

que: 

Assim, enquanto o agente provocador cria o próprio crime e o próprio criminoso, 

porque induz o suspeito à prática de atos ilícitos, instigando-o e alimento o crime, 

agindo, nomeadamente, como comprador ou fornecedor de bens ou serviços ilícitos, 

o agente infiltrado obtém a confiança do suspeito, tornando-se aparentemente num 

deles para (...), desta forma, ter acesso a informações, planos, processos, 

confidências (...) que, de acordo com seu plano, constituirão provas necessárias à 

condenação.88 

Ademais, há uma diferenciação entre essas duas figuras no que concerne aos seus 

modos de atuação. De um lado, o agente provocador instiga o cometimento do crime, isto é, 

atua positivamente, buscando chances e oportunidade para a realização de mais crimes pelo 

sujeito investigado. Lado outro, o agente infiltrado busca agir da forma mais passiva possível 

dentro do âmbito criminoso a qual foi inserido, colhendo provas e informações sigilosas do 

grupo criminoso sem incentivar a prática de outros crimes. 

Fragoso adverte mais uma diferenciação entre os agentes infiltrados e provocadores: 

Atuação causal da ação dos agentes na produção do resultado. Atuando ativamente 

na determinação da vontade do sujeito provocado, a conduta do agente provocador 

se insere na causalidade do crime (teoria da equivalência das condições). No 

entanto, o agente infiltrado deve, por definição, manter-se como observador 

privilegiado, não cabendo a ele tomar parte de qualquer ação delituosa. Não se 

ignora que, por vezes, durante a infiltração, o agente possa vir a participar ou até 

mesmo provocar a comissão de um delito. Mas, nesse caso, ele estaria extrapolando 

o objetivo da sua atividade. Ademais, os limites de atuação do agente infiltrado 

deverão estar bem definidos na autorização judicial. 89 

 

Assim, percebe-se que o agente infiltrado e agente provocador, embora muito 

próximos, diferenciam-se muito quanto aos seus modos de atuação e suas atividades em 

campo. Deve-se ressaltar que, mesmo iniciando a operação policial como agente infiltrado, é 

possível que o agente, por descuido ou até mesmo por dolo, transforme-se em agente 

provocador, desmoronando todas as chances estatais de combater tais grupos criminosos. 

Isto posto, entende-se, então, que, para serem admitidas no processo, as provas 

coletadas pelo agente provocador devem resultar de atos preparatórios realizados pelo 

investigado de forma espontânea, sem qualquer tipo de instigação ou induzimento por parte 
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do agente policial. Cabe ao Ministério Público o ônus de provar que não houve instigação ou 

induzimento ao investigado por parte do policial e que o crime ocorreria com ou sem 

interferência da infiltração policial. Se a prova tiver sido coletada através de instigação ou 

induzimento do agente policial, ela será considerada ilícita e será inadmitida no processo.90 

 Por fim, assevera-se que não há qualquer tipo de irregularidade se o agente infiltrado 

traz ao conhecimento do público e de toda a polícia a prática de um crime que já existia, desde 

que não tenha havido qualquer interferência por parte do agente infiltrado para que esse ato 

delituoso se consumasse. Debruçando-se sobre o tema, Pacheco indica: 

[...] se a provocação não é tolerada quando atua para criar infrações em que o 

instigado não tinha intenção de atuar de forma criminosa, em sentido contrário, a 

técnica é admitida quando o agente age para fazer aparecer prova da atividade ilícita 

da qual o indivíduo já está envolvido. 

Nesse raciocínio, a polícia, sabedora da inviabilidade da provocação, acompanha a 

doutrina quanto à não-indicação de crime, mas opera para que este se revele. Por 

exemplo, diante da impossibilidade de prisão em eventual compra provocada de 

drogas, por estar caracterizado o crime impossível, o flagrante é lavrado pelo crime 

anterior de manter em depósito, uma das tantas condutas típicas do tráfico de drogas, 

tidas como crime permanente. 

Nesse exemplo não há de se falar em provocação, visto que não há, por parte do 

agente, a indução ao tráfico, pois as drogas já existem e a ação policial limita-se a 

proporcionar o aparecimento da materialidade de um crime, permanente[...] “91 

 

 

4.4 Da Responsabilidade Penal do Agente Infiltrado e o Princípio da Proporcionalidade 

Após penetrar no seio da organização criminosa e passar a integrá-la como sendo um 

de seus participantes, é bem provável que os outros membros do grupo criminoso exijam sua 

contribuição para a realização de um ou mais crimes. Outrossim, a recusa do agente policial 

em realizar referidos atos executórios poderá levantar suspeitas a respeito de sua real 

identidade e, consequentemente, poderá pôr em risco não só o sucesso da operação policial, 

mas também sua integridade física e sua própria vida. Sobre o tema, Pinto ensina que: 

[...] vemos que para a total integração do infiltrado na organização criminosa, não se 

descarta a possibilidade de que venha a praticar alguns crimes, pois ao buscar 

infiltrar-se no mundo da droga o policial deve acostumar-se com o consumo e ao 

tráfico; ao buscar relação com uma quadrilha de falsificadores deverá possuir 

dinheiro e documentos falsos; ao relacionar-se com um bando de assaltantes a carros 

fortes ou roubo de cargas, deve acostumar-se às ações que garantem a execução do 

crime. 92 

 

A Lei 9.034/95 não quis enfrentar o tema e não fez referência alguma acerca da 

responsabilidade penal do agente infiltrado. Entretanto, a Nova Lei de Organizações 
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Criminosas (Lei nº 12.850/13) tratou de forma clara e objetiva o assunto, anunciando que, se 

o agente atuar com proporcionalidade e baseando-se na finalidade da investigação, ele não 

poderá ser responsabilizado penalmente. A sua responsabilidade só surge se presente o 

excesso.  

Antes do surgimento da Lei nº 12.850/13, a doutrina divergia a respeito de qual seria 

a natureza jurídica da exclusão da responsabilidade penal do agente infiltrado, surgindo quatro 

correntes diferentes: A primeira delas indicava que a natureza jurídica correspondia a uma 

causa de exclusão de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa. A segunda 

corrente lecionava que era uma escusa absolutória, de maneira que, por motivos de política 

criminal, não era correto admitir a responsabilidade penal do agente. A terceira indica uma 

causa excludente de ilicitude, mais precisamente o instituto do estrito cumprimento do dever 

legal. Por fim, a quarta corrente preleciona que a natureza jurídica da responsabilidade penal 

do infiltrado corresponde a atipicidade penal da conduta do agente infiltrado, por falta ou 

devido a conduta do agente infiltrado consistir numa atividade de risco juridicamente 

permitida, logo, sem relevância penal. 

A nova Lei das Organizações Criminosas, em seu artigo 13, enfrentou o assunto de 

forma objetiva e clara, aduzindo que: 

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com 

a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados. 

Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo 

agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa.93 

 

No referido artigo, entende-se que o legislador tratou a realização dos crimes por 

parte do agente infiltrado como inexigibilidade de conduta diversa, portanto, hipótese de 

exclusão de culpabilidade. Contudo, para compreendermos de maneira mais eficaz a 

excludente de culpabilidade dos crimes cometidos pelo agente infiltrado, faremos um breve 

apanhado a respeito da estrutura do crime no Direito Penal Brasileiro e suas posições, são 

elas: quadripartida, tripartida e bipartida. 

A teoria quadripartida ocupa posição minoritária na doutrina e, corresponde, 

basicamente, de 4 (quatro) elementos caracterizadores do crime, quais sejam, a tipicidade, 

ilicitude, culpabilidade e punibilidade. 

A teoria tripartida é adotada pela maioria dos doutrinadores no Direito Brasileiro. 

Caracterizada por 3 (três) elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Parcela da doutrina 
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entende que a teoria tripartida é originária da teoria clássica, que preconiza que dolo e culpa 

integram o elemento da culpabilidade, de maneira que o crime deva ser fato típico e ilícito e 

praticado por agente culpável. A outra parte da doutrina entende que a teoria tripartida é 

proveniente da teoria finalista, que deslocam o dolo e culpa para o elemento da tipicidade, 

formando-se, assim, uma culpabilidade vazia. 

Por último, a teoria bipartida caracteriza-se por conter apenas dois elementos: a 

tipicidade e ilicitude, sendo a culpabilidade analisada apenas como pressuposto da aplicação 

da pena. 

Ocorre que o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade admitem excludentes. Estas, se 

provadas, descaracterizam o elemento e, dependendo da posição doutrinária adotada, até o 

próprio crime.94As causas excludentes de tipicidade são o caso fortuito ou força maior, a 

involuntariedade e a coação física irresistível. No caso da ilicitude, as hipóteses de 

excludentes estão previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro, quais sejam: a legítima 

defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento de 

dever legal. Por fim, as hipóteses de causas de exclusão da culpabilidade são: a 

imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A Lei nº 

12.850/13 isentou o agente infiltrado da prática de crimes sob força da excludente de 

culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, considerada como causa excludente 

supralegal de culpabilidade, por não estar expressamente prevista no ordenamento jurídico. 

Sobre o tema, Nucci indica que: 

A infiltração de agentes policiais no crime organizado permite, por razões óbvias, 

que o referido infiltrado participe ou até mesmo pratique algumas infrações penais, 

seja para mostrar lealdade e confiança nos líderes, seja para acompanhar os demais. 

Constrói-se, então, a excludente capaz de imunizar o agente infiltrado pelo 

cometimento de algum delito: inexigibilidade de conduta diversa (art. 13, parágrafo 

único, da Lei nº 12.850/13) 

Trata-se de excludente de culpabilidade, demonstrando não haver censura ou 

reprovação social ao autor do injusto penal (fato típico e antijurídico), porque se 

compreende estar ele por circunstâncias especiais e raras, evidenciando não lhe ter 

sido possível adotar conduta diversa. 

O Código Penal nem mesmo prevê essa excludente de culpabilidade de modo 

expresso, mas somente duas de suas espécies, que são a coação moral irresistível e a 

obediência hierárquica (art. 22 do CP). A inexigibilidade da conduta diversa sempre 

foi acolhida como excludente supralegal da culpabilidade, passando, hoje, à mais 

expressa legalidade.95 

 

Contribuindo para o tema, Greco indica que: 
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A estrita obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico 

afasta a culpabilidade do agente em virtude de não lhe ser exigível, nessas 

condições, um comportamento conforme o direito. Para que possa ser beneficiado 

com essa causa legal de exclusão da culpabilidade, é preciso, nos termos do art. 22, 

a presença de vários requisitos, a saber: a) que a ordem seja proferida por superior 

hierárquico; b) que essa ordem não seja manifestamente ilegal; c) que o cumpridor 

da ordem se atenha aos limites da ordem. 

Hierarquia é relação de Direito Público. Para que a máquina administrativa possa 

funcionar com eficiência, é preciso que exista uma escala hierárquica entre aqueles 

que detêm o poder de mando e seus subordinados. [...] Isso quer dizer que não há 

relação hierárquica entre particulares, como no caso do gerente de um agência 

bancária e seus subordinados, bem como tal relação inexiste nas hipóteses de temor 

reverencial entre pais e filhos ou mesmo entre lideres religiosos e seus fiéis. 

O segundo requisito diz respeito à legalidade da ordem emanada pelo superior. Se a 

ordem não for manifestamente ilegal, ou seja, se não for evidente a sua ilegalidade, 

deverá o servidor, atento aos princípios que regem a Administração Pública, 

obedecer-lhe. Ao contrário, se for manifesta a ilegalidade da ordem, o servidor 

estará desobrigado de cumpri-la. 

O último requisito diz respeito ao cumprimento da ordem não manifestamente ilegal 

dentro dos limites que lhe foram determinados. Se o agente extrapola esses limites, 

também não poderá ser beneficiado com a causa da exclusão da culpabilidade 

prevista no mencionado art. 22. 

Aquele, portanto, que cumpre ordens não manifestamente ilegais não pode ser por 

elas responsabilizado, uma vez que não lhe era exigível, no caso concreto, ter outra 

conduta senão aquela determinada pelo seu superior hierárquico. Afasta-se, dessa 

forma, a culpabilidade do agente, por ser-lhe inexigível outro comportamento.96 

 

Isto posto, se o agente infiltrado for instigado ou induzido a cometer um ilícito penal 

na seara de uma organização criminosa, respeitando a proporcionalidade e a finalidade da 

investigação, sendo inexigível conduta diversa por parte do dele, será excluída apenas a 

culpabilidade, permanecendo a ação como típica e ilícita, permitindo, de acordo com a teoria 

da acessoriedade limitada, a punição dos partícipes pelo delito cometido. 

Além de fazer referência à excludente de culpabilidade da inexigibilidade da conduta 

diversa, o caput do artigo 13 da Nova Lei das Organizações Criminosas também faz alusão à 

proporcionalidade entre a conduta do infiltrado e a finalidade da investigação, mais um limite 

para avaliação da inexigibilidade da conduta do agente policial. 

Sobre o princípio da proporcionalidade, Pacheco preleciona que: 

O princípio da proporcionalidade, enquanto constituído pelas regras da adequação, 

da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, é, portanto, uma 

implicação lógica do caráter jurídico da Constituição como norma rígida 

hierarquicamente superior, atributiva de proporções e impositiva de eficiência. 

Portanto, o princípio da proporcionalidade, apesar de ter sua origem como garantia 

de direitos fundamentais, aplica-se, presentemente, a quaisquer entes normativos, 

sejam objetivos, princípios, regras, direitos, deveres, garantias, interesses ou bens 

jurídicos, com uma carga argumentativa em favor dos fundamentais. 

A pluralidade de fundamentos normativos do princípio da proporcionalidade decorre 

de sua inerência ao direito. Por isso, é possível interpretá-lo como corolário dos 

entes normativos variados como princípio do Estado do Direito, princípio do devido 

processo legal, princípio da razoabilidade, princípio da igualdade, caráter principal 
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do devido processo legal, princípio da razoabilidade, princípio da igualdade, caráter 

principal das normas dos direitos fundamentais, etc.97 

 

Exemplificando, Nucci traz em seu trabalho uma situação que é possível perceber a 

relação entre a proporcionalidade na conduta do infiltrado e a finalidade da investigação: 

Ilustrando, o agente se infiltra em organização criminosa voltada a delitos 

financeiros; não há cabimento em matar alguém somente para provar lealdade a um 

líder. Por outro lado, é perfeitamente admissível que o agente promova uma 

falsificação documental para auxiliar o grupo a incrementar um delito financeiro. 

No primeiro caso, o agente responderá por homicídio e não poderá valer-se da 

excludente, visto a desproporcionalidade existente entre sua conduta e a finalidade 

da investigação. No seguindo, poderá invocar a inexigibilidade de conduta diversa, 

pois era a única atitude viável das circunstâncias. 98 

 

Ainda sobre o tema, Silva trata o assunto da seguinte forma: 
 

A análise da proporcionalidade entre a conduta do policial infiltrado e o fim buscado 

pela investigação é o caminho a ser trilhado. Não se apresenta razoável, por 

exemplo, admitir que o policial possa matar pessoas na busca de elementos de prova 

para apuração de crimes praticados contra a flora e a fauna. Tal conclusão, portanto, 

impõe uma análise casuística das situações que se apresentam. Ante o subjetivismo 

desse critério, como propõe parte da doutrina espanhola, afigura-se conveniente a 

fixação legal de limites mínimos para a consideração do tema, entre os quais a 

proibição de o agente pôr em perigo a vida, a integridade física ou psíquica de 

pessoas investigadas ou terceiros estranhos à investigação em curso.99 

 

Apesar da Lei nº 12.850 trazer em seu artigo 13 a exclusão de culpabilidade dos 

eventuais crimes que o agente infiltrado venha cometer, por meio do instituto da 

inexigibilidade de conduta diversa, parte da doutrina entende que o legislador deveria ousar 

um pouco mais e erigir a infiltração policial em causa de preexclusão de antijuridicidade. 

Partindo desse pensamento, parte da doutrina entende que, dessa forma, não ficará o agente 

infiltrado numa posição de avaliar se aquela situação, muitas vezes de perigo concreto, estará 

acobertada pela excludente de inexigibilidade de conduta diversa, permitindo mais segurança 

ao agente, visto que ele terá a certeza que sua ação não será considerada um ilícito penal. 

Sobre o assunto, Cabette indica: 

Importa ainda anotar que a própria opção legislativa pelo reconhecimento da 

inexigibilidade de conduta diversa como forma de evitar a punição do agente 

infiltrado por seus atos proporcionais também não segue o melhor caminho. É que 

esse instituto retrata uma excludente de culpabilidade, o que significa que o Estado 

está afirmando que o agente pratica fato típico e antijurídico (injusto penal), somente 

não culpável. Soa muito estranha essa opção, já que o policial atua por determinação 

estatal e de acordo com um instituto legalmente previsto. O reconhecimento das 

ações do agente infiltrado como mera inexigibilidade de conduta diversa significa 
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mais um indicativo, na sua faceta teórica, de que o instituto é falido desde o seu 

nascedouro. 

O mínimo que se pode entender é que a dicção legal é inadequada e deve ser objeto 

de uma releitura doutrinária. Na verdade as condutas aparentemente criminosas 

perpetradas pelo agente infiltrado, dentro de uma proporcionalidade e, portanto, 

permitidas e até mesmo incentivadas pela legislação respectiva, configuram aquilo 

que Zaffaroni e Batista denominam de “atipicidade conglobante”, a afastar, desde 

logo a tipicidade da conduta e não a reconhecer mera excludente de culpabilidade. 

Do contrário, a paga social do agente infiltrado pelo arriscar da própria vida, seria 

sua insegurança perpétua e, para, além disso, seu reconhecimento pelo Estado como 

um criminoso que somente não seria punível! Simbólica e moralmente isso é um 

reconhecimento mais do que claro que o instituto é uma aberração.100 

 

Compartilhando do mesmo entendimento, Andreucci comenta: 
 

Nesse aspecto, sempre sustentamos, ainda sob a égide da Lei nº 9034/95, que a 

melhor solução seria considerar-se a eventual conduta criminosa praticada pelo 

agente infiltrado (muitas vezes necessária aos propósitos da infiltração e visando 

obter a confiança dos demais integrantes da organização criminosa) acobertada por 

uma causa de preexclusão da antijuridicidade, consistente na infiltração 

propriamente dita, autorizada judicialmente, atendido o Princípio da 

Proporcionalidade Constitucional. 

Curioso notar, entretanto, que a nova lei, a par de se alinhar ao Princípio da 

Proporcionalidade Constitucional no “caput” do artigo 13, estabelece, no parágrafo 

único, que “não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente 

infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa”, 

estabelecendo expressamente causa excludente de culpabilidade, consistente na 

inexigibilidade de conduta diversa (conforme o Direito), a acobertar eventuais 

ilicitudes praticadas pelo infiltrado, isentando-o de responsabilidade. Essa não nos 

pareceu a melhor solução, até porque coloca o agente infiltrado em delicadíssima 

posição de ter que avaliar, muitas vezes em situação concreta de perigo durante o 

desenrolar da infiltração, a inexigibilidade de conduta diversa em sua atuação, a qual 

será posteriormente reavaliada e até mesmo rechaçada pelas autoridades, 

acarretando-lhe a eventual responsabilização pelos “excessos praticados”. Melhor 

seria se tivesse a nova lei ousado mais e erigido a infiltração propriamente dita em 

causa de preexclusão de antijuridicidade.101 

 

Contudo, entendo que esse não é o pensamento mais adequado, visto que a causa de 

preexclusão de ilicitude permite ao agente infiltrado cometer qualquer crime sem se preocupar 

com os excessos, estando sempre acobertado pelo instituto do estrito cumprimento do dever 

legal. Entendo ser muito perigoso dar tamanha liberdade ao policial, visto que há riscos de 

ocorrer crises de consciência, além de apego emocional por algum integrante da organização 

criminosa.  

Há entendimento na doutrina que afirma que quando o Juiz competente autoriza a 

infiltração policial, todo o ordenamento jurídico passa a se unir com a realização daquelas 

condutas, não podendo ser consideradas contrárias ao Direito. Dessa forma, os delitos 

cometidos pelos policiais no âmbito da operação policial autorizada pelo Poder Judiciário 
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seriam acobertados por uma causa de justificação, denominada de “estrito cumprimento do 

dever legal”. Esse entendimento não merece prosperar. Pacheco explica que “em oposição, 

outros autores rebatem, pois não conseguem enxergar na prática delituosa o cumprimento do 

dever, visto que não se concebe que um policial tenha o dever de delinquir.” 102 

Seguindo a mesma linha, Silva entende que a prática de infrações penais cometidas 

pelo agente policial durante o referido meio extraordinário de obtenção de prova configura 

desvio de conduta que deve ser resolvido no campo do direito material. 103 

Além disso, se entendermos a responsabilidade do agente amparada pela causa de 

preexclusão de antijuridicidade, os ilícitos cometidos pelo agente não restarão crimes, visto 

não estar presente o elemento “ilicitude”, logo, por meio da teoria da acessoriedade limitada, 

não será possível atribuir a participação dos integrantes da organização criminosa a esses 

crimes e, assim, não haverá punição para os partícipes, os verdadeiros integrantes do grupo 

criminoso. 

Assim, entendo que o posicionamento mais correto é o que indica que o agente 

infiltrado está protegido por uma causa de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de 

conduta diversa em eventuais crimes cometidos no âmbito da infiltração policial, guardada a 

proporcionalidade com o fim almejado pela investigação. Esse posicionamento é seguido pela 

maioria da doutrina brasileira e é o que preleciona o artigo 13 da Lei nº 12.850/13.  

Isto posto, o agente infiltrado não responde por crimes que ele seja obrigado a 

praticar, em virtude de exclusão da culpabilidade, visto que, o policial, no caso concreto, sabia 

que se não praticasse aquele crime, teria sua identidade revelada, o que colocaria em risco não 

só sua integridade física, como também de seus familiares. De mais a mais, eventuais 

excessos serão imputados ao agente infiltrado. Embora o legislador tenha afirmado no início 

do parágrafo único do artigo 13 que os crimes não serão puníveis, onde é possível entender 

tratar-se de causa extintiva de punibilidade, o ideal é concluir, até mesmo pela redação final 

do artigo, que, na verdade, teríamos uma causa excludente da punibilidade, afinal de contas, 

se o agente infiltrado é praticamente coagido a praticar um crime, o correto é dizer que não 

pesa sobre ele um juízo de reprovação pela prática daquele fato delituoso, portanto, a conduta 

não é culpável. Logo, eventuais crimes por ele praticados, desde que inexigível conduta 

diversa, deve-se entender que se trata de causa excludente de culpabilidade. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com o surgimento desenfreado de organizações criminosas e de crimes cometidos 

por elas  no Brasil e no Mundo, restou à sociedade e ao Estado estudarem maneiras de barrar 

o rápido crescimento desses grupos criminosos. Por muito tempo, perduraram leis que 

normatizavam de forma incompleta ou não enfrentavam o assunto com a devida importância 

que o tema exigia, ocasionando inércia por parte do Estado e do legislador, causando 

insegurança jurídica à sociedade. 

O problema da inércia legislativa foi solucionado com o surgimento da Nova Lei de 

Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/13) que abordou de forma clara e objetiva temas que, 

até então, eram objetos de debates doutrinários, como, por exemplo, a conceituação do termo 

“organização criminosa”, acabando com muitas polêmicas e possibilitando uma eficaz 

persecução penal do Crime Organizado, bem como demonstrou a real importância dos meios 

extraordinários de obtenção de prova: a ação controlada e a infiltração policial, visto que os 

métodos comuns de investigação de grupos criminosos restaram todos ineficazes e falhos, 

restando imprescindível o surgimento de meios extraordinários para realizar a desarticulação 

das Organizações Criminosas. 

Nesse sentido, a edição da Nova Lei das Organizações Criminosa regulamentou de 

forma clara e objetiva a infiltração policial no âmbito das organizações criminosas, tornando-

se um importante avanço para o ordenamento jurídico brasileiro, pois retificou omissões que 

existiam na lei anterior. Percebe-se, então, que a infiltração policial tem grandes chances de 

trazer resultados satisfatórios para a persecução penal nos crimes cometidos pelas 

Organizações Criminosas. Contudo, é necessário observar os limites e requisitos legais 

impostos a esse meio extraordinário de obtenção de prova, sendo necessário delimitar os 

limites do agente policial no momento em que estiver infiltrado no grupo criminoso em busca 

de prova, bem como sua responsabilidade penal pelos crimes que eventualmente vier a 

cometer. 

Com o presente trabalho, atestamos que o agente infiltrado e toda equipe por trás 

dessa técnica extraordinária de investigação devem seguir certos limites para que a infiltração 

policial seja considerada válida e legal. Entre eles estão o de demonstrar a necessidade da 

realização do instituto investigatório extraordinário, isto é, a infiltração policial tem caráter 

subsidiário, sendo utilizada apenas quando os meios ordinários de obtenção de prova restar 

ineficazes. Outro limite comentado no referido trabalho é a necessidade de apontar ao Juiz 



65 
 

competente o alcance das tarefas realizadas pelo agente policial quando infiltrado no seio da 

organização criminosa. Além desses dois limites, também houve menção à necessidade da 

autoridade requisitante em fornecer informações e dados dos investigados e o local onde 

ocorrerá a infiltração. O Juiz competente também deve decidir acerca da autorização da 

técnica de forma motivada, sigilosa e apontando os limites da infiltração. Por fim, o último 

limite imposto ao agente infiltrado é que ele deve observar para que ele não utilize meios não 

delimitados na autorização do Juiz, para que a prova por ele colhida não seja considera ilícita. 

Em relação à responsabilidade penal do agente infiltrado pelos crimes que 

eventualmente cometer, percebe-se que, apesar da Lei nº 12.850/13 trazer de forma objetiva, 

em seu artigo 13, que o agente está encoberto pela excludente de culpabilidade, mais 

precisamente, a inexigibilidade de conduta diversa, nos crimes que for obrigado a cometer ou 

que for necessário ser realizado para o sucesso da operação policial, caso sejam guardada a 

proporcionalidade entre as ações e a finalidade da operação, há doutrinadores que entendem 

ser considerada como preexclusão de ilicitude, portanto, não caracterizando crime algum, por 

não haver o elemento ilicitude. Conclui-se que esse não é o entendimento mais adequado, 

visto que, dessa forma, os partícipes do crime cometido pelo agente infiltrado, os verdadeiros 

participantes da organização criminosa, não serão responsabilizados pela participação nos 

referidos crimes, além de permitir uma maior liberdade ao agente policial, de forma que ele 

não tenha que prestar contas com o Juiz competente que deferiu a operação policial, nem com 

os agentes públicos responsáveis pela operacionalização do referido instituto de investigação 

de prova. 

Conclui-se, portanto, que a responsabilidade penal do agente infiltrado estará 

acobertada pelo instituto da exclusão da culpabilidade, mais precisamente, pela 

inexigibilidade da conduta diversa, isto é, o agente cometendo eventuais crimes no âmbito da 

operação policial, respeitando a proporcionalidade e sem extrapolar a finalidade da 

investigação, sendo inexigível conduta diversa por parte do dele, exclui-se apenas a 

culpabilidade do delito por ele praticado, permanecendo típico e ilícito, possibilitando, assim, 

segundo a teoria da acessoriedade limitada, a punição dos partícipes pelo delito praticado. 
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