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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como propósito explicitar e analisar os meios 

de obtenção de prova presentes na chamada Lei das Organizações Criminosas (12.850/13), 

com maior enfoque na colaboração premiada e na infiltração de agentes, legislação esta que 

dispõe de grande evidência na conjuntura atual do país, em especial devido à operação Lava 

Jato. Será considerado o histórico conceitual e normativo das organizações criminosas, 

apontando as legislações já aplicadas ao tema e apresentando notórias organizações 

criminosas existentes ao longo da história. Isto posto, o estudo pretende relacionar os 

fundamentos legais e doutrinários referentes aos meios de prova, analisando-os em 

comparação com casos concretos ocorridos na atualidade do Poder Judiciário e das polícias 

investigativas do Brasil, fazendo um paralelo entre a teoria e a factividade. Assim, pretende-se 

apresentar ao leitor um panorama geral dos meios probatórios trazidos pela Lei das 

Organizações Criminosas, facilitando a compreensão do tema e o entendimento acerca da sua 

grande aplicabilidade na história recente do país.  

 

Palavras-chave: Organizações criminosas. Meios de prova. Histórico conceitual. Histórico 

normativo. Casos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to explain and analyze the means of obtaining evidence brought 

by the Law of Criminal Organizations (12.850/13), with a greater focus on the plea bargain 

and undercover agents, law that has great evidence in Brazil's current situation, especially due 

to Operation Lava Jato. Will be considered the conceptual and normative history of criminal 

organizations, pointing out the legislation already applied to the subject and presenting 

notorious criminal organizations that existed throughout history. Thus, the study intends to 

relate the legal and doctrinal concepts related to the subject, analyzing them in comparison 

with concrete cases occurred in the present time of the Judiciary and the investigative police 

of Brazil, making a parallel between theory and factivity.  

Thus, it is intended to present to the reader an overview of the evidential means brought by 

the Law of Criminal Organizations, facilitating the understanding of the subject and the 

comprehension about its huge applicability in the recent history of the country. 

 

Keywords: Criminal organizations. Means of evidence. Conceptual history. Normative 

history. Concrete cases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho intenta apresentar os meios de prova admitidos pela Lei 

12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas), analisando sua aplicação e eficácia no 

ordenamento jurídico nacional, fazendo uso de diversos casos concretos, incluindo-se a 

Operação Lava-Jato.  

No primeiro tópico, serão apresentados os conceitos de organização criminosa, bem 

como serão expostas organizações dotadas de forte poderio ao longo da história e atualmente, 

no âmbito nacional e internacional 

Posteriormente, será realizado um histórico acerca das legislações aplicáveis ao 

tema, partindo da Lei 9.034/95 até a lei objeto do presente trabalho, 12.850/13, abarcando 

também a Convenção de Palermo, inserida no ordenamento jurídico nacional em 2004. 

Seguidamente, serão introduzidos conceitos de valiosa importância no processo 

penal, como gestão da prova e sistemas processuais penais, a fim de embasar as questões de 

natureza probatória a serem apresentadas posteriormente. 

Após, serão elucidados os diversos meios de obtenção de prova presentes na atual 

legislação referente às organizações criminosas, analisando seus pontos críticos e sua 

aplicabilidade no cenário nacional, através da exposição de casos concretos. 
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2 ORGANIZAÇÕES EXISTENTES 

 

As organizações criminosas, em sentido amplo, são produto de um Estado ausente, 

sendo uma real ameaça à sociedade e ao Estado Democrático de Direito, tendo em vista as 

infrações penais por elas praticadas e sua intensa influência dentro do próprio Estado. 

 Organizações criminosas, em geral, caracterizam-se por grupos nacionais ou 

transnacionais que se envolvem em atividades em conflito com a lei, com o precípuo objetivo 

de lucro financeiro, dotadas de certo poderio. 

 Segundo Renato Brasileiro de Lima1, não há como precisar exatamente a origem das 

organizações criminosas, porém é possível identificar as organizações mais famosas e certos 

traços característicos. 

 Aqui, antes do início da análise do histórico normativo atinente às organizações 

criminosas, serão apresentadas algumas organizações notáveis no âmbito internacional e 

interno. 

 

 

2.1 MÁFIA ITALIANA 

 

 A mais conhecida, segundo o autor2, seria a Máfia Italiana, com diversas vertentes 

atualmente (“Cosa Nostra”, de origem siciliana, “Camorra”, na região de Nápoles e a 

“N'drangheta”, na região da Calábria), tendo elas uma estrutura semelhante à uma família, 

atuando inicialmente com contrabando e extorsão, depois chegando ao tráfico de drogas e a 

lavagem de capitais, com forte influência na política, seja comprando votos ou financiando 

campanhas eleitorais. 

 A narração mais comum é a de que a Máfia Italiana teria surgido no período de 

desintegração do feudalismo na península italiana, quando os ricos latifundiários entraram em 

                                                           
1 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. Rio de Janeiro: Impetus. 2013. p. 

479. 

 
2 Op. cit. P. 479. 
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conflito com a população camponesa, com a Máfia representando um intermediário entre essa 

relação complexa. 3 

 

 

2.2 MÁFIA JAPONESA - YAKUZA 

 

 A chamada Yakuza, de origem japonesa, é formada exclusivamente por homens, 

possuindo um código interno extremamente rigoroso pautado na justiça, lealdade, fidelidade, 

fraternidade e dever para com a organização, tendo seus membros inúmeros deveres.      

 Além disso, a Yakuza possui um rol de atuação mais amplo, englobando desde o 

tráfico de drogas até a prostituição, pornografia, jogos de azar e tráfico de pessoas. 

 As origens da máfia japonesa datam de 16124 ano em que ocorreu uma grande crise 

no Japão, deixando aproximadamente meio milhão de samurais ociosos, que, sem 

possibilidade, passaram a ocupar-se com a pilhagem, e posteriormente se organizando até 

chegar aos moldes de uma organização criminosa de grande porte. 

  

2.3 MÁFIA CHINESA – TRÍADE CHINESA 

 

 Em moldes semelhantes à Yakuza, a Tríade Chinesa presente no chamado 

“Triângulo do Ouro”, região abrangente à Tailândia, Birmânia e Laos, atuando no tráfico de 

drogas, prostituição e extorsão. 

 Surgidas no ano de 1644, as Tríades iniciaram como representantes de uma gama de 

sindicatos feudais, sendo, inicialmente, um grupo de perseguidos políticos da Dinastia Ming, 

passando, somente posteriormente, à prática de atividades delituosas. 

 Atualmente, subsistem cerca de 50 tríades ativas, compondo um número aproximado 

de 300 mil membros, com extrema estruturação e burocratização.5 

 

 

 

                                                           
3 JOSÉ, Maria Jamile. A infiltração policial como meio de investigação de prova nos delitos relacionados à 

criminalidade organizada. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. São Paulo: USP, 2010. p. 14. 
4 Op. cit. P. 15. 
5 Op. cit. P. 15. 
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2.4 PONTOS EM COMUM 

 

 Tais organizações têm em comum o fato de terem se originado entre o século XVI e 

XVII, sendo provenientes da área rural, como forma de proteção da população camponesa 

frente aos abusos cometidos pelos detentores do poder, mas também contra o abandono e 

desamparo sofridos por essas populações. 

 

 

2.5 ORGANIZAÇÕES EM SOLO NACIONAL 

 

 Em solo nacional, a hipótese mais remota de crime organizado apontada pela 

literatura especializada6 se deu na atuação do chamado “Cangaço”, liderado por Lampião no 

Nordeste brasileiro, voltando-se contra a falta de emprego, alimento e cidadania dos 

camponeses. 

 Tal movimento, ocorrido no final do século XIX, possuía organização hierárquica 

entre os cangaceiros, divisão de funções, em frentes organizadas praticando saques a 

fazendas, vilarejos e cidades de pequeno porte e até sequestros.7 

 Para realizar tais práticas, valiam-se da sua ligação com fazendeiros e chefes 

políticos locais, bem como recebiam armas e munições de policiais corruptos.  

 O autor Eduardo Araújo Silva8 defende ainda que o jogo do bicho teria sido a 

primeira infração penal organizada do país, no século XX, inicialmente com o intuito de 

salvar os animais do Jardim Zoológico do Estado do Rio de Janeiro, se popularizando depois 

e sendo gerenciada por grupos organizados, envolvendo policiais e políticos corruptos. 

Atualmente, são dotados de grande poder e influência o Comando Vermelho (“CV”) 

inicialmente no Rio de Janeiro e o Primeiro Comando da Capital (“PCC”), originário de São 

Paulo, ambos surgindo no interior de estabelecimentos prisionais.  

O Primeiro Comando da Capital (“PCC”) surgiu na cidade de Taubaté, no ano de 

1993, inicialmente denominado “Partido do Crime”, com o intuito de combater a opressão 

                                                           
6 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. Rio de Janeiro: Impetus. 2013. p. 

480. 
7 JOSÉ, Maria Jamile. A infiltração policial como meio de investigação de prova nos delitos relacionados à 

criminalidade organizada. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. São Paulo: USP, 2010. p. 16. 
8 SILVA, Eduardo Araújo. Crime Organizado: procedimento probatório. São Paulo: Editora Atlas. p. 25-26. 
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dentro do sistema prisional no estado de São Paulo, bem como “vingar” a morte dos presos 

envolvidos no massacre do Carandiru, no ano anterior.  

Atualmente, o PCC é a maior organização criminosa do país, com estrutura 

semelhante à empresarial, possuindo mais de 6.000 (seis mil) membros dentro dos presídios, 

além da atuação internacional em diversos países da América do Sul. 

Reforçando a ideia de estrutura empresarial do Primeiro Comando da Capital, faz-se 

oportuno ressaltar que o indivíduo, ao ingressar na organização, recebe um “Estatuto” da 

sociedade criminosa, que prescreve diversas regras a serem seguidas por seus integrantes.9 

Já o Comando Vermelho surgiu no presídio de Ilha Grande (RJ), em 1979, buscando 

também por melhores condições no local, atuando hoje praticamente no Brasil inteiro, bem 

como em outros países sulamericanos, dominando, principalmente, o tráfico de drogas nas 

comunidades cariocas.  

Principal área de atuação do Comando Vermelho, as favelas cariocas sofreram com a 

ausência estatal, criando espaço para a chegada da facção no local, utilizando-se de uma 

política de benfeitorias e proteção, com o fito de obter apoio dos moradores. 

 Originalmente, existia uma aliança entre o Comando Vermelho (“CV”) e o Primeiro 

Comando da Capital (“PCC”), entretanto, a união foi desfeita no ano de 2015, após a morte de 

3 membros do PCC dentro de um presídio. 

 Agora, apresentadas algumas organizações criminosas atuantes ao longo da história e 

atualmente, passar-se-á à análise do histórico normativo aplicável à repressão às organizações 

criminosas. 

  

                                                           
9 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. Rio de Janeiro: Impetus. 2013. p. 

480. 
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3 HISTÓRICO NORMATIVO  

 

A Lei 12.850/13 é a atual fonte normativa que trata do tema relacionado às 

organizações criminosas no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o resultado de uma 

trajetória de normas e conceitos referentes ao tópico.  

A Lei 9.034/95 introduziu, pela primeira vez, o sistema repressivo em face das 

organizações criminosas, porém, limitando-se a equipará-las, em seu artigo 1º, ao delito de 

quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal. 

Esta definição trazida pela legislação então vigente sofreu críticas da doutrina 

especializada, visto que não se poderiam confundir as figuras da quadrilha ou bando com uma 

organização criminosa, demandando esta uma estrutura lastreada na hierarquia, continuidade 

e busca por ganhos econômicos, dentre outras características, enquanto aquelas subsumiriam 

uma estrutura mais modesta, de modo que a sua equiparação seria, no mínimo, incoerente.  

Em continuidade, o artigo 1º da Lei 9.034/95 foi alterado pela Lei 10.217/2001, 

assim desvinculando as organizações criminosas da expressão de quadrilha ou bando, de 

modo que a expressão organização criminosa restou sem uma expressa definição legal, nos 

seguintes termos: “Artigo 1º. Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos 

investigatórios que versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticados por quadrilha ou 

bando ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo” 

Diante do vazio normativo referente ao tema, quedou-se uma certa dificuldade em 

estabelecer um conceito legal de organização criminosa, de modo que a doutrina e a 

jurisprudência deveriam elaborar uma definição.  

Posteriormente, o Brasil promulgou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), subscrita por 147 países, através do 

Decreto-Lei 5.015/2004, que trouxe a expressão “Grupo Criminoso Organizado”, conceito 

que foi aplicado amplamente pela doutrina e pelo Superior Tribunal de Justiça no direito 

penal e processual penal brasileiro.  

Além do conceito de grupo criminoso organizado, a Convenção de Palermo também 

tratou de meios de repressão aos grupos, como transferência e extradição de presos, entrega 

vigiada e responsabilização de pessoas jurídicas. 

Embora a referida Convenção tenha trazido uma definição sobre o tema, esta recebeu 

algumas críticas, principalmente em relação ao fato de que os tratados e convenções 
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internacionais não poderiam servir de base normativa para o direito penal interno, visto que se 

configuraria violação ao princípio da reserva legal (Lex populi)10, podendo o Presidente da 

República, hipoteticamente, regular e definir o direito penal incriminador, de modo que 

romperia a exigência de participação dos representantes do povo na elaboração de normas 

referentes ao direito penal. 

Luiz Flávio Gomes defende que os tratados e convenções configuram fontes diretas 

do direito internacional penal (pertencente à órgãos internacionais, como o Tribunal Penal 

Internacional), mas jamais poderia servir como base normativa para o direito penal interno.11 

Tal crítica foi reconhecida em decisões posteriores pelo Superior Tribunal de Justiça 

e Supremo Tribunal Federal, de modo que o arcabouço normativo referente às Organizações 

Criminosas retornou ao vazio anterior à Convenção em questão.  

Destarte, em 24 de julho de 2012, foi promulgada a Lei 12.694, que dispunha sobre 

os procedimentos colegiados em primeiro grau de jurisdição em delitos praticados por 

organizações criminosas, trazendo consigo, em seu artigo 2º, um conceito de organização 

criminosa, a seguir: 

Art. 2º 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 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. 

  

Ocorre que, ao remeter a expressão “para os efeitos desta Lei”, o referido diploma 

normativo não dirimiu os conflitos existentes em relação ao conceito, pois limitou o novo 

conceito a seus efeitos, de modo que a aplicação só seria possível para a aplicação do juízo 

colegiado em 1º grau de jurisdição (matéria integralmente processual), ainda restando o vazio 

conceitual para todos os outros fins. 

Com o intuito de sanar o problema, por fim, em 02 de agosto de 2013 foi sancionada 

a lei objeto do presente trabalho (12.850/2013), apresentando um novo conceito de 

organização criminosa, agora aplicável para todos os fins, abaixo transcrito:  

 

                                                           
10 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. Rio de Janeiro: Impetus. 2013. p. 

536. 
11 GOMES, Luiz Flávio. Os tratados internacionais podem definir delitos e penas? Revista Juristas. João 

Pessoa. a. III, n. 92, 19/09/2006. Disponível em: <https://goo.gl/Wc8mG8>Acesso em: 15/04/2018 

https://goo.gl/Wc8mG8
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Art. 1º, § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) 

ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

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

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou 

que sejam de caráter transnacional. 

 

Como é possível inferir, a atual legislação trouxe três diferenças elementares no 

conceito de organização criminosa em relação à norma anterior. Primeiramente, em relação ao 

número de pessoas necessárias à caracterização do crime, a legislação anterior trazia o 

mínimo de 3 (três) integrantes, enquanto a Lei 12.850 introduziu o número mínimo de 4 

(quatro).  

Ao estabelecer uma pluralidade de agentes, as legislações supracitadas fizeram coro 

à outros delitos previstos na lei que necessitam, obrigatoriamente, da multiplicidades de 

agentes, tais como o delito de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 13.343/06) 

e associação para constituição ou integração de sociedade ilegal militar (artigo 24 da Lei 

7.170/83). 

Além disso, anteriormente o objetivo da organização deveria ser a obtenção de 

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

superior a 4 (quatro) anos. Agora, a nova lei trouxe a necessidade de que a vantagem fosse 

obtida mediante a prática de infrações penais (mais abrangente do que crimes), de pena 

máxima superior a 4 anos, e não mais igual.  

Por fim, para a legislação revogada tacitamente, a organização criminosa era somente 

um modus operandi de se cometer o crime, trazendo certas agravantes ao réu, não sendo 

tipificada como crime. De outro modo, a Lei 12.8580/13 passou a tipificar a conduta, 

cominando para ela a pena de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão e multa. 

Diante da nova caracterização, é possível inferir algumas características presentes 

nas organizações criminosas, tal como estrutura hierárquica, divisão de tarefas, bem como 

possível infiltração no poder público e ânimo de estabilidade. 

A referida Lei trouxe novos métodos com o intuito de apurar infrações desta 

natureza, como, por exemplo, a chamada ação controlada, na qual a intervenção policial ou 

administrativa em relação a algum delito é postergada, visando um momento mais propício no 

que diz respeito à produção de prova. Tal ação lembra, vagamente, o instituto do flagrante 

postergado no processo penal, porém com robustas diferenças, as quais serão analisadas no 

presente trabalho.  
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Outrossim, a lei 12.850/13, no artigo 1º § 1º, ainda traz hipóteses de incidência mais 

amplas do que propriamente a organização criminosa, estendendo sua aplicação em casos de 

infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução 

no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, bem como às organizações 

terroristas, mesmo que não sejam cometidas pelas organizações criminosas conceituadas na 

referida lei, embora exista na legislação em vigor a tipificação do terrorismo como delito 

autônomo.  
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4 MEIOS DE PROVA E CONCEITOS PROCESSUAIS PENAIS 

 

Embora a necessária adoção de novos meios de prova para fazer frente à 

criminalidade organizada e estruturada, faz-se oportuno ressaltar que a execução destes novos 

meios probatórios deve observar as garantias fundamentais condizentes ao devido processo 

legal, tal como a reserva de lei (legalidade), reserva de jurisdição (autorização judicial para 

determinados atos), proporcionalidade (adequação e necessidade da medida no caso 

concreto), realizando um equilíbrio entre eficiência da investigação processual penal com os 

direitos fundamentais dos investigados. 

Neste ponto, contrapõem-se o jus puniendi estatal nascido após a violação da norma 

e o princípio da eficiência, constitucionalmente previsto como princípio da administração 

pública e especificadamente em relação à segurança pública (artigo 144 § 7º da CF/88), contra 

os direitos e garantias fundamentais processuais e materiais dos investigados, previstos na 

Carta Magna. 

Antes de tratar especificadamente de cada meio de prova, necessário estabelecer a 

distinção entre fonte de prova, meios de prova e meios de obtenção de prova, bem como 

apresentar os sistemas de avaliação de prova e sistemas processuais penais. 

 

 

4.1 FONTE DE PROVA, MEIO DE PROVA E MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA 

 

Fonte de prova é a expressão utilizada para relatar a origem da prova, de onde ela 

deriva. Pode ser fonte pessoal, quando for uma pessoa (ofendido, por exemplo), ou fonte real, 

quando deriva de um documento. 

As fontes de prova derivam diretamente do delito praticado, são anteriores ao 

processo, sendo introduzidas nele através da próxima expressão a ser analisada, os meios de 

prova. 

Meios de prova seriam os instrumentos ou atividades pelos quais os elementos de 

prova são introduzidos nos processos, intentando buscar a verdade acerca do fato narrado na 

denúncia ou queixa. 

Por fim, os meios de obtenção de prova são os procedimentos, regulados por lei, com 

o objetivo de identificar novas fontes de prova, sendo executados, em regra, na fase 
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preliminar das investigações. Baseiam-se especialmente no elemento surpresa, 

desconhecimento do investigado alvo da investigação.  

Ainda assim, por fim, antes de passarmos a análise detida de cada meio de prova 

presente na Lei 12.850/13, cabe aqui realizar uma breve discussão acerca da gestão da prova 

no processo penal, bem como discorrer sobre os sistemas inquisitório, acusatório e misto do 

processo penal. 

 

 

4.2 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA PROVA 

  

Ao longo da história, diversos foram os sistemas adotados pelos titulares da 

jurisdição em relação à valoração das provas presentes em uma determinada investigação.  

Antigamente, a valoração da prova era baseada em crenças divinas, acreditando-se 

que as divindades auxiliariam a vencer aquele que estivesse com a razão.  

Nesse sentido, Marcellus Polastri Lima argumenta: 

 

Na antiguidade, a prova era baseada em superstição e ligada à crença em 

divindades. Nas antigas ordálias, acreditava-se que as divindades orientariam 

e favoreceriam quem estivesse com a razão, e, portanto, em um primeiro 

momento o juiz só apreciava o confronto e declarava o resultado, pois, as 

divindades ajudariam e fariam vencer aquele que estivesse com a razão12 

 

Com a superação do sistema supra referenciado, foram desenvolvidos ao longo da 

história diversos sistemas de avaliação das provas apresentadas, a saber, o sistema legal ou 

tarifado, a livre ou íntima convicção e o livre convencimento motivado ou persuasão racional. 

 

 

4.2.1 Sistema legal ou tarifado 

 

Já com os territórios demarcados em Estados, a lei iniciou a determinação e 

valorização hierarquizada das provas, estabelecendo uma real tabela de valores, em relação à 

natureza da prova apresentada ao juízo.  

                                                           
12 LIMA, Marcellus Polastri. A prova penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003. p. 73. 
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Com o valor de cada prova previsto em lei, não eram analisadas as peculiaridades de 

cada caso concreto, afastando-se a sensibilidade do magistrado na avaliação dos elementos 

probatórios apresentados, restando somente o trabalho de atribuir valor às provas, de acordo 

com a lei processual. 

Ilustrando, a prova testemunhal era admitida, porém era avaliada em relação à 

quantidade e qualidade de testemunhas, como sexo e condição social. Além disso, a confissão 

era considerada prova absoluta, não admitindo prova em contrário.13 

Embora já superado no ordenamento jurídico pátrio, Aury Lopes Jr defende que 

ainda existem resquícios deste sistema na lei processual penal em vigor, a saber: 

 

Resquícios da estrutura lógica desse modelo podem ser observados no 

sistema brasileiro, em que o art. 158 do CPP exige que a prova nas infrações 

que deixam vestígios deve ser feita por exame de corpo de delito, direto ou 

indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. É um exemplo de que 

a lógica do sistema legal de provas não foi completamente abandonada, na 

medida em que existem limitações no espaço de decisão do juiz a partir de 

critérios previamente definidos pelo legislador na lei14 

 

 

4.2.2 Sistema da livre ou íntima convicção 

 

Denomina-se sistema da livre ou íntima convicção o sistema adotado como 

superação da prova legal ou tarifada, oriundo da Roma antiga, onde o magistrado teria ampla 

liberdade de valorar as provas de acordo com sua convicção pessoal, dispensando qualquer 

limitação legal.  

Nesta situação, ao superar o duro positivismo trazido pelo sistema anterior, que 

estabelecia valor específico para cada prova, quedou-se um excesso de discricionariedade e 

liberdade de julgamento pelo juiz, que não necessitava demonstrar os fundamentos e 

elementos que ampararam sua decisão.  

Assim, tal método abria a possibilidade de ocorrência de diversas arbitrariedades 

praticadas pelo juiz, tendo em vista que era dispensável a motivação de sua decisão, o que não 

                                                           
13 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal: Valoração das Provas: Sistema Legal de Provas, Íntima 

Convicção e Livre(?) Convencimento Motivado. 11. p. 405. Disponível em: <https://goo.gl/DPLEzb>. Acesso 

em: 20 mar. 2018 
14 Op. cit. P. 406. 

https://goo.gl/DPLEzb
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condiz com um Estado Democrático de Direito, bem como com os direitos fundamentais 

referentes ao processo judicial.  

Não obstante este sistema também não seja o predominante no cenário jurídico 

pátrio, ele está presente claramente em um procedimento específico previsto no Código de 

Processo Penal pátrio, a saber, o Tribunal do Júri.  

Neste procedimento, os jurados têm plena liberdade de julgamento, julgando 

conforme sua convicção, sem necessidade de justificativa legal ou motivação. Tal liberdade 

decorre principalmente do sigilo das votações e da soberania dos veredictos, previstos na 

Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXVIII.15 

 

4.2.3 Sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional 

 

Funcionando como um intermédio em relação aos extremos dos sistemas anteriores, 

com o fito de evitar arbítrios judiciais, encontra-se a técnica do livre convencimento motivado 

ou persuasão racional. 

Neste, inexistem as regras e limites abstratos de valoração, como no sistema tarifado, 

bem como também não está presente a hipótese de convicção com ausência total de 

fundamentação, como no livre convencimento. 

Assim, o magistrado atuará livremente na apreciação das provas, porém adstrito à 

regras processuais preestabelecidas, devendo sempre, devido a mandamento constitucional, 

motivar e fundamentar suas decisões. 

O juiz possui a livre apreciação limitada pelo princípio da legalidade, ou seja, 

somente apreciará as provas previstas em lei, bem como por um prévio juízo de credibilidade 

dos elementos probatórios, inadmitindo-se provas ilícitas ou ilegítimas.  

Examinando-se em conjunto as normas vigentes relativas ao processo penal, infere-

se que o sistema do livre convencimento motivado é o adotado atualmente, bem como 

entende-se como o mais justo, pois consagra os princípios constitucionais aplicáveis ao 

processo.  

Vicente Greco Filho, ao analisar a obrigatoriedade de fundamentação, afirma que tal 

obrigação decorre diretamente de mandamento constitucional, defendendo que a motivação 

permite às partes auferir que a convicção do magistrado foi extraída do lastro probatório 

                                                           
15 LIMA, Marcellus Polastri. A prova penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003. p. 75. 
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presente nos autos, e, ainda assim, garante um exame detido dos autos, a fim de eventual 

reexame em grau de recurso.16 

Ainda assim, há de se destacar trecho da Exposição de Motivos do Código de 

Processo Penal, não restando dúvidas acerca do sistema almejado pela legislação em vigor: 

 

Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer 

puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz 

está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode 

abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de 

motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do 

direito das partes e do interesse social. 

 

4.3 SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS 

 

Observando historicamente, bem como através de doutrina especializada, depreende-

se que, de acordo com a titularidade atribuída ao órgão de acusação, bem como o momento de 

início da jurisdição e grau de participação do investigado, podem-se conceituar três sistemas 

processuais penais distintos, a saber, o sistema inquisitório, acusatório e misto. 

Por outro lado, também será apresentada uma crítica à identificação do modelo de 

acordo com a titularidade dos órgãos no processo penal, entendendo pela classificação do 

sistema de acordo com seus princípios informadores.17 

 

4.3.1 Inquisitório 

 

O sistema inquisitorial seria o sistema onde as funções de acusação e julgamento 

estariam concentrados em um único órgão ou pessoa, havendo uma identidade única na 

realização das funções. Neste caso, o juiz atuaria também na fase de investigação, com o 

processo se iniciando com a notitia criminis, e posteriormente a investigação, acusação e 

julgamento. 

Ainda assim, no sistema inquisitório, o investigado é somente objeto de 

conhecimento, não pode contrarrazoar a imputação e a integralidade da produção do 

conhecimento é realizada de maneira sigilosa. 

                                                           
16 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva. 1993. p. 191. 
17 SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes da. As Condições da Ação no Direito Processual Penal: sob a 

inadequação das condições da ação processual civil ao juízo de admissibilidade da acusação.1ªEd. Empório do 

Direito, 2016. p. 40-41. 
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4.3.2 Acusatório 

 

Já no sistema acusatório, com origem no direito grego, a atribuição de acusação e 

julgamento caberia a órgãos distintos, bem como a jurisdição iniciaria, tecnicamente falando, 

com o oferecimento da acusação (denúncia ou queixa crime) 

Aqui, o acusado passa a ser reconhecido como sujeito de direitos, e não mais como 

mero objeto de produção do conhecimento. Assim, o investigado pode produzir provas a seu 

favor, contra-argumentar, bem como há maior publicidade das apurações. 

 

 

4.3.3 Misto 

 

Segundo Eugênio Pacelli18, este sistema com características específicas teria surgido 

no início do Século XIX, com a entrada em vigor do Code d'instruction criminelle, na França. 

Neste sistema, denominado misto, coincidiam características marcantes de cada um 

dos sistemas já debatidos, pois nele a jurisdição iniciaria na investigação, sob a presidência de 

um magistrado (os juizados de instrução), característica esta do sistema inquisitório, sendo 

que, entretanto, a acusação estaria a cargo de outro órgão distinto do juiz (Ministério Público), 

traço acusatório. 

No sistema misto, a participação do investigado depende de em qual momento está 

situada a persecução penal.  

Em relação à denominação de sistema misto, subsistem algumas críticas realizadas 

pela doutrina, tal como transcrito a seguir: 

 

afirmar que o “sistema é misto” é absolutamente insuficiente, é um 

reducionismo ilusório, até porque não existem mais sistemas puros (são tipos 

históricos), todos são mistos. A questão é, a partir do reconhecimento de que 

não existem mais sistemas puros, identificar o princípio informador de cada 

sistema, para então classificá-lo como inquisitório ou acusatório19 

 

 

 
                                                           
18 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 16ª Ed. São Paulo: Atlas. 2012. p. 10. 
19 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal.11ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 63-64. 
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4.3.4 Princípio Informador: Gestão da Prova 

 

 Enquanto a doutrina, em geral, trata de diferenciar os sistemas processuais penais de 

acordo com a existência ou não de órgãos distintos com titularidades diferentes, alguns 

autores defendem que o critério fundante de cada sistema encontra-se no papel dado à cada 

parte no que tange à gestão de provas, visto que as provas são o elemento mais importante do 

processo, sendo ela determinante para a absolvição ou condenação do acusado.  

 Neste sentido, Marco Aurélio Nunes da Silveira afirma que “o critério definitivo de 

distinção entre os sistemas processuais é a gestão da prova, que indicaria o princípio 

unificador do sistema e, por via de consequência, a própria modalidade de sistema 

processual”.20 

 

4.3.5 Sistema Processual Penal Brasileiro 

 

 Eugênio Pacelli defende 21, com ressalvas, que o sistema processual penal em vigor 

no Brasil atualmente é o acusatório. Afirma tal circunstância com base em diversos elementos 

em que o juiz assume uma posição reativa diante do processo.  

 Sustentando tal afirmação, demonstra que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que 

o magistrado está impossibilitado de requisitar de ofício novas diligências probatórias, quando 

o Ministério Público se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial (Ref. STF – HC nº 

82.507/SE, Rel. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 19.12.2002, p. 92). 

 Ademais, apresenta também o fato da Lei 11.719/2008 eleger as partes como 

protagonistas na fase de oitiva de testemunhas, restando ao juiz a função supletiva de 

eventuais esclarecimentos dos depoimentos. 

 Não obstante reconheça-se que o sistema brasileiro em tese é o acusatório, não há 

como olvidar-se de apresentar alguns pontos críticos desta posição, tendo em vista que ainda 

subsistem elementos inquisitivos do texto original do Código de Processo Penal, datado de 

1941, onde a realidade fática era demasiadamente distinta da atual. 

                                                           
20 SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes da. As Condições da Ação no Direito Processual Penal: sob a 

inadequação das condições da ação processual civil ao juízo de admissibilidade da acusação.1ªEd. Empório do 

Direito, 2016. p. 40-41 
21 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 16ª Ed. São Paulo: Atlas. 2012. p. 10-11. 
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 Inicialmente, o fato de que o magistrado possa ordenar, de ofício, inclusive antes de 

iniciada a ação penal, a produção de provas urgentes e relevantes (artigo 156, I, do CPP) vai 

de encontro ao sistema acusatório, visto que o juiz assume uma posição significativa na 

acusação. 

 Além disso, o magistrado pode discordar do pedido de arquivamento do inquérito 

policial promovido pelo membro do Ministério Público (artigo 28 do Código de Processo 

Penal), bem como pode dar tipificação diversa ao delito imputado pelo titular da ação penal, 

sem que haja anuência deste, instituto este denominado de emendatio libelli (artigo 384 do 

Código de Processo Penal). 

 Diante das situações supramencionadas, que relatam essências inquisitoriais no 

processo penal brasileiro, denota-se que dizem respeito às provas, de modo que é possível 

aplicar aqui o raciocínio demonstrado no ponto anterior, de que o princípio informador, no 

caso a gestão da prova, é que irá apontar qual o sistema processual penal vigente.  

 

. 
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5 COLABORAÇÃO PREMIADA  

 

 Agora, superados os conceitos e histórico normativo referentes às organizações 

criminosas, a apresentação de organizações notáveis no Brasil e no exterior, bem como a 

reflexão acerca de elementos da teoria geral da prova do processo penal, passar-se-á à análise 

detida de cada meio de prova trazido pela Lei 12.850/13, conceituando-os, demonstrando seus 

requisitos e exemplificando com casos concretos, iniciando-se pela colaboração premiada.  

 

 

5.1 CONCEITO 

 

 Renato Brasileiro de Lima, ao conceituar a colaboração premiada como espécie de 

direito premial, defende que a colaboração pode ser conceituada como: 

 

técnica especial de investigação por meio da qual o coautor e/ou partícipe da 

infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, 

fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal informações 

objetivamente eficazes para a consecução de um dos objetivos previstos em 

lei, recebendo, em contrapartida, determinado prêmio legal22 

 

 

 Por outro lado, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto defendem “a possibilidade 

que detém o autor do delito em obter o perdão judicial e a redução da pena (ou a sua 

substituição), desde que, de forma eficaz e voluntária, auxilie na obtenção dos resultados 

previstos na lei.” 23 

  

 

5.2 COLABORAÇÃO PREMIADA X DELAÇÃO PREMIADA 

 

 Embora comumente anunciadas como se iguais fossem, especialmente pela mídia, 

existem diferenças ontológicas entre a colaboração e a delação premiada, sendo aquela mais 

abrangente. 

                                                           
22 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2016. p. 520 
23CUNHA, Rogério Sanches & PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre o 

Crime Organizado – Lei 12.850/2013. EditoraJuspodivm. 2ª Edição. 2014. p. 35 
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 Na colaboração, o imputado assume a participação no delito, sem incriminar 

terceiros, prestando informações acerca do delito em si, como, por exemplo, a localização do 

produto do crime. 

 Já na delação (ou chamamento de corréu), o investigado, além de assumir culpa do 

injusto, delata outras pessoas que também teriam praticado o delito em questão. Assim, a 

delação é somente mais um modo do réu colaborar com a investigação.24 

 Faz-se oportuno ressaltar ainda que só se configura a delação premiada no caso do 

imputado assumir autoria ou participação do delito, pois, na hipótese de negar autoria do 

crime e delatar indivíduos envolvidos, estaríamos diante de mero testemunho. 

 Ainda assim, a doutrina de Vladimir Aras25 denota a existência de outras três 

subespécies de colaboração premiada, além da delação: 

 

a) colaboração para libertação: nesta subespécie, o colaborador aponta onde está 

mantida a vítima sequestrada, possibilitando a libertação; 

b) colaboração para localização e recuperação de ativos: aqui, o colaborador fornece 

informações que facilitem a localização do proveito do delito, bem como de bens 

eventualmente usados em delitos de lavagem de capitais; 

c) colaboração preventiva: nesta circunstância, o colaborador presta informações 

com o intuito de evitar a ocorrência de um crime, ou impedir a continuidade de uma 

conduta ilícita. 

 

 

5.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Não há como precisar, com exatidão, o surgimento do instituto da colaboração 

premiada, tendo em vista que diversas práticas ao longo da história trazem semelhanças à 

referida prática, com o intuito de induzir um indivíduo a delatar outrem, visando benefícios 

pessoais. 

Encontram-se vestígios desta prática já no Direito Romano, no que tange à repressão 

aos crimes de lesa majestade26, instituída através da Lex Cornelia de sicariis et veneficiis27, no 

governo do general Sila, aproximadamente 82 a.C. 

                                                           
24 ARAS, Vladimir. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Organizadora: Carla Veríssimo de Carli. 

Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 428 
25 Op. cit. p. 427 
26 Traição contra a pessoa do Rei ou seu Real Estado. 
27 PAZ, Izabel Sánchez Garcia de. El Coimputadoque Colabora com laJusticia Penal. Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminologia. p. 02. Disponível em: <https://goo.gl/wiFxa5> 

https://goo.gl/wiFxa5
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Porém, há quem defenda que o primeiro registro de ocorrência de uma colaboração 

premiada se deu na traição de Judas Iscariotes a Jesus Cristo, entregando-o para ser 

crucificado em troca de 30 (trinta) moedas.28 

De todo modo, não restam dúvidas de que o referido instituto probatório foi 

demasiadamente empregado ao longo da história global e nacional, sempre levantando críticas 

à sua ética e validade, as quais serão debatidas no presente ponto. 

Durante a vigência do Código Napoleônico, o instituto era utilizado para prevenção e 

repressão de delitos praticados contra a segurança do Estado. 

Durante o acirramento do combate ao crime organizado nos Estados Unidos, a 

colaboração (plea bargain) sofreu forte incremento, tratando-se de verdadeira transação penal 

firmada entre procuradores federais e investigados, prometendo benefícios àqueles que 

confessassem a participação nas empreitadas delituosas e fornecessem informações úteis ao 

desmantelamento da organização criminosa. 

Ademais, a colaboração premiada teve primorosa importância no combate à mafia 

italiana no século XX, golpeando fortemente o crime organizado. Neste contexto, o caso mais 

emblemático é o registrado na Operação “Mãos Limpas”, realizada em Milão entre os anos de 

1980 e 1990, que, com os acordos firmados pelos integrantes Mario Chiesa e Tommaso 

Buscetta, foi capaz de desmantelar a organização Cosa Nostra, bem como encarcerar diversos 

indivíduos envolvidos com corrupção. Tal operação deu origem à Lei misure per La difesa 

Dell ordinamento constituzionale, que instituiu a delação premiada e a extinção da 

punibilidade do colaborador e a sua proteção pelo Estado. 

Em âmbito nacional, podemos destacar na história a delação de Joaquim Silvério dos 

Reis, levando Tiradentes à forca, durante a Inconfidência Mineira (1789), denunciando as 

práticas adotadas pelos inconfidentes. 

Atualmente, o melhor exemplo da referida prática investigatória encontra-se nos 

acordos de colaboração premiada firmadas no âmbito da Operação Lava-Jato, deflagrada em 

2014, que serão tratados em ponto específico. 

 

 

 

 

                                                           
28 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2016. p. 519. 
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5.4 HISTÓRICO NORMATIVO 

  

 Apesar do fato de que a primeira legislação que tratou da colaboração premiada no 

ordenamento jurídico nacional tenha sido a Lei de Crimes Hediondos (8.072/90), não há como 

olvidar-se do fato de que já estavam, anteriormente, presentes indícios de uma bonificação ao 

investigado quando da colaboração com a justiça. 

 Renato Brasileiro de Lima29 cita a previsão da atenuante da confissão espontânea 

(artigo 65, III, “d”), atenuante genérica (artigo 65, III, “b”), arrependimento eficaz (artigo 15) 

e arrependimento posterior (artigo 16) no Código Penal já como um indício de concessão de 

bonificações pela expiação do mal cometido.  

 Posterior à Lei de Crimes Hediondos, o tema da colaboração premiada foi abordado 

pelas leis 9.034/95, 9.080/95, 9.613/98 (Lei de Lavagem de Capitais), Convenção de Palermo 

(Decreto Nº 5.015/04), 11.343/06 (Lei de Drogas), 12.529/11 (Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência, que traz os chamados acordos de leniência30), e, por fim, a lei alvo do 

presente trabalho, 12.850/13. 

 

 

5.5 ÉTICA NA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

No âmbito da colaboração premiada, mais ainda do que na infiltração de agentes, são 

diversas as críticas relacionadas aos valores éticos envolvidos no procedimento por parte da 

doutrina, sendo contrapostas à necessidade de adoção de meios mais invasivos de prova no 

combate às organizações criminosas, tendo em vista a ineficácia dos chamados meios 

“tradicionais” de prova. 

As críticas de tom ético e moral baseiam-se no fato do estado estimular, com a 

concessão de diversos benefícios, um integrante de uma organização criminosa a delatar 

outros integrantes, que supostamente teriam com ele uma relação de confiança. Assim, o 

Estado estaria incentivando a traição, um comportamento amoral.  

                                                           
29 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2016. Pág. 524. 
30Acordo celebrado com pessoas físicas ou jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde 

que colaborem com as investigações. 
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São diversos os questionamentos, apontando a colaboração premiada como extorsão 

premiada, com o Estado “premiando a falta de caráter do delinquente, convertendo-se em 

autêntico incentivador de antivalores ínsitos à ordem social”.31 

No mesmo tom, o crítico Eugênio Raúl Zaffaroni afirma “o Estado está se valendo da 

cooperação de um delinquente, comprada ao preço da sua impunidade para ‘fazer justiça’, o 

que o Direito Penal liberal repugna desde os tempos de Beccaria” 32. 

Ainda neste diapasão, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho defende que: 

 

[...] tais modelos geram uma dupla sensação no corpo social, sendo uma de 

ordem proveitosa, onde o objetivo a alcançar contaria com uma colaboração 

de peso; e a outra de ordem nociva, onde a sociedade teria a estranha 

sensação de premiar algo que deveria ser punido de forma ainda mais 

severa33 

 

Ainda nas críticas, há quem defenda que a colaboração premiada ofende a 

proporcionalidade, tendo em vista que o delator pode receber penas menores do que os 

delatados, autores de condutas tão graves quanto à daquele.  

Por outro lado, há quem defenda a adoção da colaboração premiada como meio de 

obtenção de prova, tendo em vista a sua capacidade de romper o silêncio mafioso, sendo uma 

ferramenta eficaz no combate ao crime organizado. 

Neste sentido, Renato Brasileiro de Lima afirma que a colaboração premiada “trata-

se de instituto de capital importância no combate à criminalidade, porquanto se presta ao 

rompimento do silêncio mafioso (omertà), além de beneficiar o acusado colaborador”34 

Questionando uma suposta contradição ao abordar questões éticas tratando-se de 

organizações criminosas, Cassio Granzinoli alega: 

 

[...] não é incomum a chefes de grupos de tráfico de drogas, por exemplo, 

determinarem (por vezes e por telefone e de dentro dos próprios presídios 

onde cumprem penas) a execução de outros membros do grupo ou mesmo de 

pessoas de bem. Estarão eles, pois, preocupados com Ética, Moral, Religião 

e qualquer outra forma de controle social, diversa do Direito (uma vez que 

                                                           
31CARVALHO, Natália Oliveira. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 

101. 
32ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Crime organizado: uma categoria frustrada. Discursos sediciosos: crime, 

direito e sociedade. Rio de Janeiro: Revan, ano 1, v. 1, 1996. p. 45. 
33VALLE FILHO, Oswaldo Trigueiro do. Sobre o Crime Organizado. Boletim da Faculdade de Direito. 

Coimbra, v. LXXVII, 2001, p. 753-786. 
34 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2016. Pág. 522. 
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este prevê maior coerção para os atos que lhe são contrários)? Certamente 

que não. 35 

 

 Assim, aqueles que defendem sem críticas éticas e morais a adoção da colaboração 

premiada embasam-se nas razões de ordem prática, como a possibilidade de quebrar o 

silêncio perpetrado entre os membros das organizações criminosas, bem como a oportunidade 

de romper o caráter coeso das organizações (uma espécie de afectio societatis) em vista da 

possibilidade de um de seus integrantes colaborar com a justiça, delatando os demais. 

 

 

5.6 COLABORAÇÃO PREMIADA E DIREITO AO SILÊNCIO 

 

No âmbito da colaboração premiada, entende-se plenamente pela sua 

compatibilidade com o princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), embora 

a redação do artigo 4º, § 14 da Lei 12.850/13 possa levantar algumas dúvidas devido à sua 

redação. 

Prescreve a referida legislação que “Nos depoimentos que prestar, o colaborador 

renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso 

legal de dizer a verdade.” 

Ao fazer uso da expressão “renunciar”, a legislação acabou por entrar em conflito 

com a Constituição Federal de 1988. Isto porque o direito ao silêncio é um direito 

fundamental previsto na Carta Magna (artigo 5º, LXIII) bem como na Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (artigo 8º, § 2º alínea “g”), sendo, portanto, um direito inalienável, 

irrenunciável e imprescritível. 

Deste modo, sendo o direito ao silêncio indisponível, a colaboração premiada 

padeceria de nulidade absoluta, pela ilicitude do objeto. Logo, não há que se falar, na presente 

situação, de renúncia ao direito ao silêncio, e sim, pela opção voluntária pelo seu não 

exercício por parte do investigado, com assistência técnica de seu defensor. 

Ademais, como em teoria não pode haver coação para a celebração do acordo de 

colaboração premiada (ponto este que será discutido posteriormente), encontrar-se-ia 

                                                           
35GRANZINOLI, Cassio M. M. A delação premiada. In Lavagem de dinheiro: comentários à lei pelos juízes 

das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2007. p. 152 
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plenamente possível a convivência da técnica da colaboração premiada com o direito ao 

silêncio e outras garantias de proibição à autoincriminação.  

 

 

5.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA LEI 12.850/13 

 

Para que o colaborador da justiça faça jus ao recebimento de algum determinado 

prêmio legal previsto na lei das organizações criminosas (que serão tratados em ponto 

específico), as informações do colaborador devem se prestar a atingir a alguns dos resultados 

trazidos pelo artigo 4º da referida lei. 

Inicialmente, o inciso I prescreve que as informações trazidas pelo colaborador 

podem levar a identificação dos demais coautores ou partícipes da organização criminosa e 

das infrações penais por eles praticadas. 

Além disso, os esclarecimentos podem revelar a estrutura hierárquica e a divisão de 

tarefas da organização (inciso II), bem como prevenir novas infrações penais decorrentes das 

atividades da organização (inciso III), verificando se as informações trazidas pelo colaborador 

foram objetivamente eficazes na prevenção dos delitos. Neste ponto, Cézar Roberto 

Bittencourt e Paulo César Busato36 defendem uma análise de causalidade hipotética, 

semelhante às imputações de crimes omissivos, verificando se, no caso em que houve a 

intervenção das autoridades derivada de informações trazidas pelo colaborador, o resultado 

delitivo teria se concretizado.  

Ainda assim, a colaboração pode resultar na recuperação total ou parcial do produto 

ou proveito das infrações penais praticas pela organização (inciso IV), ou a localização de 

eventual vítima, desde que com a sua integridade física preservada (inciso V). 

Por fim, além dos resultados acima listados, a concessão de eventual prêmio legal ao 

colaborador demanda uma análise em conjunto da sua personalidade, natureza, circunstâncias, 

gravidade e repercussão social do fato criminoso. 

 

 

 

 

                                                           
36BITTENCOURT, Cézar Robertoe BUSATO, Paulo César.Comentários à Lei de Organização Criminosa: 

Lei 12.850/13. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 127. 
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5.8 PRÊMIOS LEGAIS DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

 Os primeiros diplomas legais a trazerem o instituto da colaboração premiada 

prescreviam somente um único prêmio legal ao agente que colaborar com a justiça, qual seja, 

a redução de 1 a 2/3 da pena aplicada. 

 Ocorre que tal benefício não incentivou os investigados a realizarem acordos de 

colaboração premiada como provavelmente desejava a legislação, visto que, embora reduzida, 

o réu ainda cumpriria pena, possivelmente no mesmo estabelecimento dos outros integrantes 

por ele delatados, o que oferece grave risco à sua integridade física, tendo em vista o código 

de ética implementado pelas organizações criminosas, ponto este já detalhado no referido 

trabalho.  

 Neste ínterim, com a “evolução” dos prêmios legais iniciada pela lei de lavagem de 

capitais, posteriormente a lei das organizações criminosas (12.850/13) trouxe um leque 

extenso de benesses que podem ser concedidos aos colaboradores, analisando a eficácia da 

colaboração no caso em concreto. 

 No tocante à redução da pena, a legislação em vigor estabelece apenas um limite 

máximo de diminuição da pena, qual seja, de 2/3 também sendo possível a substituição da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, independente da observância dos 

requisitos do artigo 44 do Código Penal.  

 De acordo com o artigo 4º, § 2º da legislação vigente, é possível a concessão de 

perdão judicial, considerando a relevância das informações prestadas, através de requerimento 

do Ministério Público, a qualquer tempo, e de representação do delegado de polícia, no 

âmbito de inquérito policial, direcionados ao magistrado. 

 De acordo com a espécie de infração penal praticada, o colaborador também pode ser 

beneficiado com o sobrestamento do prazo para oferecimento de denúncia ou suspensão do 

processo (e, consequentemente, do prazo prescricional). Explica-se, a depender da espécie de 

infração perpetrada, os resultados da colaboração do investigado podem não ser imediatos, de 

modo que o prazo para oferecimento da denúncia, ou até mesmo da suspensão do processo, 

sejam estendidos por 6 meses, prorrogável por igual período, a fim de que sejam realizadas as 

medidas relativas à colaboração. 

 Ainda assim, o § 4º do artigo 4º da lei 12.850/13 traz a hipótese do Ministério 

Público deixar de oferecer denúncia em face do colaborador que não seja líder da organização 
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criminosa, bem como seja o primeiro integrante da organização a prestar informações, 

criando-se, neste ponto, uma hipótese de exceção ao princípio da obrigatoriedade ao qual está 

sujeito o órgão ministerial. 

 Por fim, há de se ressaltar que a lei em vigor ainda tratou da hipótese de, no caso de 

colaboração premiada acordada posteriormente à sentença, o colaborador pode fazer jus à 

progressão de regime prisional, ainda que ausentes os requisitos objetivos trazidos pelo artigo 

112 da Lei de Execução Penal (para crimes comuns) e pela lei 11.464/07 (para crimes 

hediondos). Note-se que a lei somente tratou da desnecessidade do cumprimento do requisito 

objetivo, qual seja, período de cumprimento de pena. Logo, denota-se que o investigado deve, 

para progredir de regime, cumprir o requisito subjetivo para progressão, qual seja, ostentar 

bom comportamento, ressalvada a possibilidade de exigência de exame criminológico.  

 Contudo, há de se ressaltar que, para fazer jus aos prêmios legais, o colaborador deve 

fornecer informações claras e precisas, que efetivamente resultem nos objetivos elencados no 

ponto anterior, sendo inconcebível a concessão de prêmios legais ao delator que prestar 

declarações vagas e imprecisas, sem proveito eficaz para a persecução penal. Neste sentido: 

 

[...] a Corte Regional vedou a aplicação da delação premiada, pois, ‘não se 

pode falar que houve colaboração efetiva. O acusado se limitou a formular 

declarações vagas, indicando apenas os prenomes dos supostos aliciadores, 

sendo provável que as informações de que dispõe provavelmente não 

correspondem à verdade, [...] os dados fornecidos não trouxeram qualquer 

proveito concreto à efetiva localização dos integrantes da organização 

criminosa que financiou a prática do delito.37 

 

 

5.9 FORÇA PROBATÓRIA DA COLABORAÇÃO: REGRA DA CORROBORAÇÃO 

 

 Diante das características inerentes à colaboração premiada, se torna coerente a 

discussão acerca do valor probatório das informações prestadas pelo colaborador, quais 

seriam as suas influências no lastro probatório processual. 

 Inicialmente, no momento de investigação da prática criminosa, é plenamente 

possível a consideração isolada da colaboração premiada como indício para instaurar 

                                                           
37BRASIL. HC 119.976/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Luiz Fux, DJe 18.03.2014. Disponível em: 

<https://goo.gl/zCHHHG> 

https://goo.gl/zCHHHG
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inquérito policial, ou até mesmo o oferecimento de ação penal através de denúncia, por parte 

do Ministério Público. 

 Isso se dá pois, nesta fase do ínterim processual, não se faz necessário um juízo 

rigoroso acerca do delito, bastando indícios de autoria e materialidade para o oferecimento de 

denúncia. 

 Além disso, há de se ressaltar que na fase do inquérito policial subsiste o chamado in 

dubio pro societate. 

 Agora, já em relação à uma sentença penal condenatória, somente as informações 

prestadas pelo colaborador não podem basear o decreto condenatório, incidindo a denominada 

regra de corroboração (corroborative evidence). 

 Antes mesmo da vigência da lei 12.850/13, a jurisprudência 38se posicionava de tal 

maneira, afirmando que as informações prestadas pelo colaborador somente podem embasar 

um decreto condenatório se corroborada por outros elementos probatórios presentes nos autos, 

não podendo ser considerada isoladamente na sentença penal desfavorável. 

 Tal posição parece coadunar com os objetivos do processo penal democrático, tendo 

em vista que, nem mesmo a confissão do acusado, antes considerada a rainha das provas, 

pode ser considerada isoladamente em um decreto condenatório, que dirá as informações 

prestadas no âmbito de uma colaboração premiada, que levanta questionamentos acerca da 

sua ética, bem como de possível coação à aceitação do acordo? 

 Assim, confirmando o entendimento já previamente adotado pela jurisprudência, a 

lei 12.850/13 positiva, no artigo 4º, § 16º, a chamada regra de corroboração, prescrevendo que 

nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do 

agente colaborador. 

 Logo, ante o entendimento de que a delação não pode ser fundamentação única de 

provimento judicial condenatório, ressalta-se que a mesma, quando corroborada por outros 

elementos, serve de convencimento ao magistrado. Neste sentido: 

 

[...] mostra-se fundamentado o provimento judicial quando há referência a 

depoimentos que respaldam delação de corréus. Se de um lado a delação, de 

forma isolada, não respalda condenação, de outro serve ao convencimento 

quando consentânea com as demais provas coligidas39 

                                                           
38 BRASIL.RHC 81.740/RS; STF, 1ª Turma, HC 94.034/SP; 1ª Turma, RHC 84.845/RJ. Disponível em: 

<https://goo.gl/zCHHHG> 
39 BRASIL. HC 75.226, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 19.09.1997. Disponível em: 

<https://goo.gl/zCHHHG> 

https://goo.gl/zCHHHG
https://goo.gl/zCHHHG
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5.10 DIREITOS DO COLABORADOR 

 

Por tratar-se, ao menos supostamente, de uma traição do colaborador para com os 

outros integrantes da organização criminosa, o legislador previu diversos direitos ao 

colaborador com o intuito de atenuar os riscos inerentes ao ato praticado. 

Inicialmente, o colaborador faz jus às medidas de proteção trazidas pela Lei 

9.807/99, que trata da proteção a acusados, vítimas e testemunhas que estejam sofrendo algum 

tipo de coação ou exposição a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou 

com o processo criminal. 

Esta legislação, por exemplo, dispõe que o colaborador pode ter apoio e assistência 

social, médica e psicológica, ajuda financeira caso esteja impossibilitado de desenvolver 

trabalho regular, bem como segurança em sua residência. 

Além disso, o delator deve ter seu nome, qualificação, imagem e qualquer outra 

informação preservados, a fim de proteger sua incolumidade física, bem como ser conduzido 

ao juízo separadamente dos demais coautores ou partícipes. 

Ademais, pode participar das audiências sem manter contato visual com outros 

acusados, não pode ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, bem como tem o 

direito de cumprir pena, se for o caso, em estabelecimento penal diverso dos demais 

coautores. 

 

 

5.11 NECESSIDADE DE VOLUNTARIEDADE DA COLABORAÇÃO 

 

A lei 12.850/13 traz expressamente, no artigo 4º, caput, a necessidade da colaboração 

ser realizada de forma voluntária pelo colaborador, sem que tenha coação por parte de 

terceiros, esta não confundida com o mero incentivo ao acordo. 

Deste modo, qualquer ameaça ou coação com o fito de macular a autonomia da 

vontade do investigado seria causa de nulidade do ato colaborativo, bem como de todas os 

elementos probatórios decorrentes dele, de acordo com a teoria dos frutos da árvore 
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envenenada (“fruits of the poisonous tree”), positivada no direito brasileiro no artigo 157 do 

Código de Processo Penal. 

A voluntariedade do agente ao firmar um acordo de colaboração premiada é um 

ponto sensível no debate jurídico nacional, visto que são numerosas as críticas à possíveis 

pressões de magistrados e membros do Ministério Público com o intuito de forçar o 

investigado a concordar com o acordo. 

Foi alvo de diversas críticas o parecer do Ministério Público Federal, no âmbito do 

Habeas Corpus Nº 5029050-46.2014.404.000040 (constando como pacientes executivos da 

OAS, empreiteira envolvida na Operação Lava-Jato) que, em seu conteúdo, claramente afirma 

ser a prisão preventiva medida eficaz a convencer o encarcerado a realizar o acordo de 

colaboração premiada, tal como no trecho destacado abaixo:  

 

[...] além de se prestar a preservar as provas, o elemento autorizativo da 

prisão preventiva, consistente na conveniência da instrução criminal, diante 

da série de atentados contra o país, tem importante função de convencer os 

infratores a colaborar com o desvendamento dos ilícitos penais, o que poderá 

acontecer neste caso, a exemplo de outros tantos (…) a figura da delação 

premiada é recente no direito penal brasileiro. Por isso, diante de uma regra 

que fala da conveniência da instrução de forma abstrata como causa para a 

prisão preventiva, é possível se interpretar que uma dessas conveniências 

seja forçar o réu a colaborar. 

 

Tal parecer, pelo seu conteúdo afrontoso ao texto expresso da legislação em vigor, 

recebeu uma enormidade de críticas, em especial de advogados envolvidos no caso em tela, 

destacando-se a do criminalista Roberto Telhada “prender a pessoa para obrigar a confessar 

um crime é fazer tábula rasa do direito ao silêncio. É um equívoco muito grave. Em toda 

minha carreira nunca vi nada parecido”.41 

Ainda referente ao polêmico parecer ministerial, em tom crítico e jocoso, André 

Karam Andrade e Lênio Luiz Streck produziram o artigo “O passarinho pra cantar precisa 

estar preso. Viva a inquisição!”42, no qual apontam as peculiaridades do parecer do MPF, 

comparando-o, com as devidas proporções, às práticas adotadas na época da Inquisição. Deste 

artigo, merece destaque o trecho a seguir: 

                                                           
40BRASIL. HC nº 5029050-46.2014.404.0000. 8ª Turma. Disponível em: <https://goo.gl/Jp7hTG>. Acesso em: 

07/05/2018 
41 CANÁRIO, Pedro. LAVA JATO.Em parecer, MPF defende prisões preventivas para forçar réus a confessar. 

27.11.2014. Disponível em:<https://goo.gl/f59EyL>. Acesso em: 05/05/2018. 
42 STRECK, Lênio; TRINDADE, André Karam. O passarinho para cantar precisa estar preso. Viva a 

inquisição. Disponível em: <https://goo.gl/vreB25>, 29 nov. 2014. Acesso em: 07 mai. 2018. 

https://goo.gl/Jp7hTG
https://goo.gl/f59EyL
https://goo.gl/vreB25
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Antigamente (mas bem antigamente), a inquisição prendia o “réu” e ele tinha 

duas opções: se ele confessasse sua condição de herege ou de bruxo(a), iria 

“apenas para a fogueira”. Caso contrário, seria torturado. Mas a confissão 

sairia de qualquer modo. A secularização e as conquistas democráticas 

afastaram qualquer forma de pressão sobre os acusados. Violência nunca 

mais. Tortura, jamais. A prova ilícita foi varrida do mapa pela Constituição. 

Eis que, agora, aparece outro tipo de violência: a violência simbólica que, a 

reboque da constrição da liberdade, torna-se um “meio de obtenção de 

prova”. Prende-se para que ocorra a delação. Pressão indevida. Violência 

psicológica. Tudo em nome da “moralização”, isto é, se o Direito apresenta 

muitas garantias e “dificulta” o papel e a função das autoridades (polícia e 

MP), então ele deve ser corrigido “moralmente”, com a aclamação de parcela 

significativa da população. 

  

 

5.12 O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

As legislações anteriores à lei 12.850/13 não traziam dispositivos legais que faziam 

referência expressa ao acordo de colaboração premiada, de modo que o mesmo era realizado 

de forma verbal e informal com o investigado, com fraca segurança jurídica, gerando apenas 

expectativa de premiação. 

Antes da entrada em vigor da atual legislação, o procedimento adotado para a 

pactuação do acordo era baseado no direito comparado, regras de direito internacional e 

aplicação analógica de institutos semelhantes, como a transação penal e a suspensão 

condicional do processo, referentes à lei 9.099/95, e o acordo de leniência previsto na lei 

12.529/11. 

Assim, ao trazer diversos dispositivos atinentes ao acordo de colaboração, a lei 

12.850/13 denota uma maior formalidade do instituto, gerando assim, consequentemente, um 

incremento na eficácia da prática, visto que os investigados têm mais segurança e garantias 

adquiridas no curso da formalização do acordo. 

Deste modo, o artigo 6º da lei 12.850/13 prescreve que o acordo de colaboração 

premiada deve ser necessariamente escrito e conter o relato da colaboração e possíveis 

resultados, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, a 

declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor, assinaturas dos representantes do 

MP ou do Delegado de Polícia, do colaborador e de seu defensor, bem como a especificação 

das medidas de proteção ao colaborador e sua família, se necessárias.  
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Obrigatória também é a presença de advogado do colaborador, visando o exercício 

pleno da ampla defesa em todas as fases do acordo (negociação, confirmação e execução), 

visto que o patrono possibilita um juízo mais seguro quanto aos riscos do processo.  

No tocante à legitimidade para a celebração do acordo, retira-se do texto legal que o 

Ministério Público, a qualquer tempo, e o Delegado de Polícia, durante o inquérito policial, 

com a manifestação do Ministério Público, podem firmar o acordo.  

Quanto ao membro do ministério público, não se vislumbram maiores dificuldades, 

visto que este, segundo o artigo 129, I da Constituição Federal, é o titular privativo da ação 

penal pública. Ocorre que, ao analisar a possibilidade de acordo de colaboração firmado entre 

o Delegado de Polícia diretamente com o colaborador e seu defensor, a doutrina encontra 

certos empecilhos. 

Primeiramente, a lei, ao mencionar a necessária manifestação do ministério público, 

não define requisitos desta manifestação, de modo que uma manifestação simples não teria o 

condão de validar um acordo celebrado exclusivamente pela autoridade policial, defendendo 

uma interveniência ativa do titular da ação penal pública. 43 

Também tecendo críticas, afirma Eugênio Pacelli: 

 

[...] se o sistema processual penal brasileiro sequer admite que a autoridade 

policial determine o arquivamento de inquérito policial, como seria possível 

admitir, agora, a capacidade de atuação da referida autoridade para o fim de: 

a) extinguir a persecução penal em relação a determinado agente, sem a 

consequente legitimação para promover a responsabilidade penal dos demais 

(delatados), na medida em que cabe apenas ao parquet o oferecimento da 

denúncia; b) viabilizar a imposição de pena a determinado agente, reduzida 

ou com a substituição por restritiva de direito, condicionando previamente a 

sentença judicial; c) promover a extinção da punibilidade do fato, em relação 

a apenas um de seus autores ou partícipes, no caso de perdão judicial.44 

  

Por tratar-se, precipuamente, de um acordo de vontades (o interesse do Estado nas 

informações fornecidas pelo colaborador, e a intenção do colaborador em ser beneficiado 

pelos prêmios legais), torna-se possível, antes da homologação pela autoridade judiciária, a 

retratação do acordo firmado, nos moldes do art. 4º, § 10 da lei 12.850/13. Na hipótese de 

ocorrência da retratação, as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não 

poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor.  

                                                           
43LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2016. Pág. 550. 
44OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atualização da 17ª edição do curso de processo penal em virtude da Lei 

nº 12.850/13. Disponível em <https://goo.gl/8vuVXX> 

https://goo.gl/8vuVXX
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No que tange à intervenção do juiz, a legislação traz expressamente que o magistrado 

não participará das tratativas do acordo, visto que essa conduta consubstanciaria uma violação 

do princípio acusatório, já tratado no presente trabalho, bem como à imparcialidade. 

Assim, o que cabe ao magistrado no caso concreto é homologar ou não o acordo, por 

não concordar com a concessão de determinado prêmio legal, aguardando que as partes 

renegociem os termos e cheguem a um novo acordo.  

No ato de homologação, o juiz verifica a regularidade, legalidade e voluntariedade 

do acordo, podendo, para esta verificação, ouvir sigilosamente o colaborador, na presença de 

sua defesa técnica.  

Importante ressaltar que os prêmios legais eventualmente concedidos somente serão 

revertidos ao colaborador quando da prolação de sentença condenatória, pois é um momento 

mais apto para verificar a consecução dos resultados objetivados pelo ministério público. 

Assim, a homologação do acordo garante apenas maior segurança jurídica ao colaborador, 

mas não necessariamente o imediato benefício legal. 

Por fim, da decisão do magistrado que recusa a homologação do acordo, embora 

silente a lei 12.850/13, a doutrina entende pela possibilidade de interposição de recurso em 

sentido estrito, aplicando-se por analogia o artigo 581, I, do Código de Processo Penal, pois 

trata-se de uma decisão que, de algum modo, rejeita a iniciativa postulatória do órgão 

acusador.  

 

5.13 CASOS CONCRETOS 

 

 No âmbito da Operação Lava-Jato, foram firmados inúmeros acordos de colaboração 

premiada, levando à diversas investigações acerca de agentes públicos e empresários 

envolvidos nos esquemas fraudulentos. 

 Na operação, os dois primeiros investigados, Alberto Youssef, doleiro, e Paulo 

Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, firmaram acordo de colaboração 

premiada em 2014, prestando informações efetivas sobre os detalhes dos arranjos 

fraudulentos perpetrados pela Petrobras, grandes empreiteiras e agentes políticos.  

 Diante das informações prestadas pelos colaboradores, foram possíveis diversas 

buscas em sedes de grandes empreiteiras, colhendo provas e possibilitando o oferecimento de 

denúncia em face de diversos envolvidos. 
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 Faz-se oportuno ressaltar que até a presente data são assinados novos acordos de 

colaboração entre investigados da Operação Lava-Jato com o Ministério Público, de modo 

que o objeto de estudo prático das colaborações premiadas é abundante.  
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6 CAPTAÇÃO AMBIENTAL DE SINAIS ELETROMAGNÉTICOS, ÓU ACÚSTICOS 

 

 A lei 12.850/13, em seu artigo 3º, inciso II, autoriza, em qualquer fase da persecução 

penal, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, com o intuito de 

colher provas referentes a delitos praticados pelo crime organizado. 

 Ocorre que a referida lei não prescreveu um procedimento probatório específico para 

o referido meio de obtenção de prova, de modo que a doutrina defende ser aplicável, no que 

couber, a lei 9.296/96, que regulamenta o sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas. 

 

 

6.1 CONCEITOS DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA 

 

 Primariamente, faz-se oportuno distinguir as comunicações ambientais das 

comunicações telefônicas. Comunicação ambiental é aquela realizada diretamente no meio 

onde ela ocorre, sem utilização de meios físicos ou artificiais para sua transmissão, sendo, em 

suma, a conversa entre pessoas realizada sem a utilização de telefone ou outro meio digital, 

em qualquer estabelecimento, público ou privado. 

 Já a comunicação telefônica abrange, além da realizada vocalmente por telefone, a 

transmissão de símbolos e caracteres por meio de telefonia móvel (aplicativos de mensagens). 

 Explicitando outros conceitos, temos que a interceptação ambiental em sentido 

estrito é a captação de uma comunicação no próprio ambiente onde ocorre, realizada por um 

terceiro com o emprego de meios técnicos, sem o conhecimento de nenhum dos 

comunicadores. Um exemplo seria, em uma investigação relativa ao tráfico de drogas, a 

autoridade policial realize a filmagem de indivíduos comercializando os entorpecentes em 

uma praça pública.  

 Já escuta ambiental seria a captação feita por um terceiro no ambiente onde a 

comunicação é realizada, mas um dos comunicadores tem conhecimento da gravação. 

Exemplificando, um cidadão que esteja sendo vítima do crime de extorsão, logra êxito, com 

auxílio da autoridade policial, captar o exato momento onde o autor do crime pratique o 

delito. 
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 Por fim, gravação ambiental é aquela em que não há intervenção de um terceiro, 

sendo a gravação realizada por um dos comunicadores sem o conhecimento do outro 

interlocutor, sendo também denominada de gravação clandestina.45 

 

6.2 LICITUDE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL 

 

No que tange à (i)licitude da interceptação ambiental, tendo em vista o sigilo 

constitucional, a doutrina46 distingue 3 diferentes cenários em que ela pode ocorrer, podendo 

ser captada conversa alheia em lugar público, conversa em lugar público porém em caráter 

sigiloso, e conversa mantida em lugar privado. 

Na primeira hipótese, entende-se pela licitude da captação, mesmo que obtida sem 

autorização judicial, visto que, se os interlocutores desejassem privacidade, encontrar-se-iam 

em local íntimo. 

Já na circunstância de conversa mantida em lugar público, porém em caráter sigiloso, 

há de se reconhecer a sua ilicitude, tendo em vista a expectativa de privacidade pelos 

interlocutores, violando assim, o direito à intimidade.  

No intuito de exemplificar a hipótese acima, pode-se imaginar uma conversa entre 

um investigado de um crime com seu advogado realizada em local público. Nesta situação, 

embora tenha ocorrido em local público, a comunicação do cliente com seu advogado é 

confidencial, de modo que sua captação gera prova ilícita. 

Por fim, na hipótese de captação de conversa mantida em lugar privado, seguindo o 

mesmo raciocínio da hipótese supramencionada, entende-se que, se ocorrer sem autorização 

judicial, há que se reconhecer que houve violação da privacidade e, consequentemente, 

obtenção de prova ilícita.  

Ocorre que, no âmbito da lei 12.850/13, havendo prévia e fundamentada autorização 

judicial, toda e qualquer gravação e interceptação ambiental será considerada prova lícita, nos 

termos do art. 3º, II da legislação.  

 

 

 

                                                           
45 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2016. p. 511. 
46NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 368. 
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6.3 LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA 

 

Já em relação à gravação ambiental clandestina, realizada por um dos interlocutores 

sem a ciência do outro, faz-se necessário analisar o caso concreto para determinar se a prova 

colhida será considerada lícita.  

Inicialmente, é pacífico na doutrina que, prestigiando o princípio da 

proporcionalidade, é lícita a gravação se usada para comprovar inocência de acusado, ou 

quando houver investida criminosa de um interlocutor para o outro. 

Superando as hipóteses supramencionadas, há forte divergência doutrinária e 

jurisprudencial em relação à licitude da prova obtida em gravações clandestinas. 

Parte da doutrina 47 defende que as gravações clandestinas são uma patente violação 

do direito à intimidade, visto que um dos interlocutores não tem conhecimento da captação da 

conversa, sendo assim ilegal, ilícita e moralmente condenável, tendo em vista ainda que não 

há lei expressa no Brasil admitindo-as.  

Por outro lado, há quem defenda seu cabimento, desde que não haja, na conversa 

objeto da gravação clandestina, causa legal específica de sigilo nem de reserva da 

conversação, devendo a análise da licitude da gravação ser casuística, analisando as 

peculiaridades do caso concreto. 48 

Trazendo à tona um caso concreto, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu 

pelo recebimento da denúncia em face do ex-ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, 

acusado de corrupção, baseado em uma gravação clandestina captada por um ex-assessor, 

durante uma reunião.49 

Outro caso notório encontra-se na conversa gravada pelo empresário dono do 

frigorífico JBS, Joesley Batista, comunicando-se com o Presidente Michel Temer, onde, pelo 

teor das gravações, Michel Temer afirmou que a compra do silêncio do ex-deputado federal 

Eduardo Cunha deveria ser mantida.50 

  

  

                                                           
47ARANHA, Adalberto José Q. T. De Camargo. Da prova no processo penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 

2006. p. 58. 
48 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2016. Pág. 516. 
49STF, Tribunal Pleno, Inq. 657/DF. Rel. Min. Carlos Velloso, j. 30/09/1993, DJ 19/11/1993. 
50 UOL. Temer é gravado por dono da JBS em conversa sobre Cunha. Jornal Folha de São Paulo. 17.05.17. 

Disponível em: <https://goo.gl/Nq9c3i> 

https://goo.gl/Nq9c3i
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7 AÇÃO CONTROLADA: 

 

 A técnica da ação controlada, prevista também na Lei de Drogas (11.343/06) e na Lei 

de Lavagem de Capitais (9.613/98), consiste em retardar uma eventual atuação policial ou 

administrativa, para que a intervenção ocorra em um momento mais oportuno no ponto de 

vista da investigação criminal, com o intuito de formação de provas e obtenção de 

informações. 

 Na lei das organizações criminosas, a ação controlada vem conceituada no artigo 8º, 

caput, a seguir: 

 

Art. 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou 

administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela 

vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a 

medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e 

obtenção de informações. 

 

 Um exemplo prático seria no caso de, por exemplo, na descoberta de algum delito 

relacionado a uma investigação acerca de uma organização criminosa, poderia não ser tão 

produtiva a prisão de integrantes “menos graduados” ou nos níveis inferiores da estrutura da 

organização logo quando identificados, tendo em vista que isto poderia atrapalhar o decorrer 

das investigações, visto que os integrantes mais graduados poderiam destruir as provas 

existentes, bem como também pelo possível silêncio dos integrantes presos acerca das práticas 

da organização. 

 Nesse caso em concreto, de acordo com a Lei 12.850/13, a autoridade policial 

poderia retardar a intervenção, no intuito de monitorar as ações destes membros “menos 

graduados”, a fim de se identificar os demais integrantes, bem como detectar outras práticas 

da organização. 

 Assim, a autoridade policial poderia retardar a atuação para um momento em que 

fosse possível obter o maior número de informações acerca das práticas da organização, 

incrementando melhor a investigação policial e consequentemente o jus puniendi estatal. 

 José Paulo Baltazar Junior, sobre a ação controlada, afirma: 

 

A medida, também chamada de entrega vigiada, representa uma relativização 

do dever policial de ação imediata ante o flagrante delito e parte da 
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concepção chamada de longhaul, em contraposição ao short strike, 

representado pela ação policial imediata.51 

 

 Tal como se compreende do próprio texto legal referente a esta prática, a intervenção 

a ser postergada não é necessariamente policial, podendo ser também uma atuação 

administrativa, fora do âmbito necessariamente policial. 

 Logo, conclui-se que é plenamente plausível o Ministério Público ou a Receita 

Federal do Brasil, no âmbito administrativo, retardar a atuação para lograr êxito em alcançar 

um maior acervo probatório. 

 Exemplificando, a Receita Federal pode, de acordo com a Lei das Organizações 

Criminosas, ao identificar alguma prática inicial de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), 

retardar a atuação de lavrar autos de infração ou indisponibilidade de bens, a fim de 

identificar maiores operações, com um número maior de envolvidos. 

 

 

7.1 DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

 

Diferentemente dos outros meios apresentados, o procedimento da ação controlada 

independe de autorização judicial, situação esta compreendida diretamente da interpretação 

literal do artigo 8º, § 1º da Lei 12.850/13, que prescreve que o retardamento da ação policial 

necessita somente de prévia comunicação ao juiz competente, nada dizendo sobre necessidade 

de prévia autorização para a prática. 

Embora possa quedar alguma dúvida sobre a intenção do legislador ao afirmar a 

necessidade de prévia comunicação ao juiz competente, se talvez estivesse de alguma maneira 

implícita a imposição de autorização judicial, basta observar os outros artigos da lei em 

comento relativos à meios de prova que necessitam de autorização judicial. 

No artigo 10, por exemplo, que trata da infiltração de agentes, o legislador faz 

menção expressa e inequívoca à obrigatoriedade de autorização judicial, de modo que não há 

que se falar de necessidade implícita de autorização judicial na ação controlada.  

                                                           
51BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 

631. 
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Além disso, analisando a própria natureza da ação controlada, depreende-se que uma 

eventual necessidade de reserva de jurisdição poderia colocar em risco a eficácia da ação, 

tendo em vista a demora inerente ao Poder Judiciário.  

Renato Brasileiro de Lima, na obra “Legislação Criminal Especial Comentada”, usa 

como exemplo de uma hipótese em que a morosidade do Judiciário afetaria a eficiência da 

ação controlada o seguinte caso: por meio de uma denúncia apócrifa, policiais obtém 

informações de que um integrante de uma organização criminosa especializada em 

falsificação de moeda esteja portando uma grande quantidade de notas falsas em um voo 

doméstico. Se fosse necessária a autorização judicial para postergar a intervenção, 

dificilmente poderia o policial retardar a prisão do sujeito quando do desembarque, no 

encontro dos outros comparsas, assim possibilitando uma maior obtenção de informações. 

Sem a referente autorização judicial, as autoridades policiais deveriam realizar a prisão em 

flagrante imediatamente, efetuando a prisão de somente um de seus membros. 

Entretanto, tal interpretação acerca da necessidade de reserva de jurisdição para 

autorização da ação controlada não é pacífica na doutrina especializada. Entendendo pela 

necessidade de autorização, Luiz Flávio Gomes e Marcelo Rodrigues da Silva defendem o 

seguinte: 

 

É complicado entender que a autoridade policial ou administrativa possa agir 

independentemente de autorização judicial nas situações de “ação 

controlada”. Em primeiro lugar, porque há crime de ação penal pública, de 

titularidade privativa do Ministério Público, e haveria juízo de valor pela 

autoridade policial, que não é parte (ou seja, não tem legitimidade ad 

causam). Em segundo lugar, em termos constitucionais, o art.5º, LXL, 

CF/88, que reza que ninguém será preso, a não ser por ordem jurisdicional 

fundamentada ou em flagrante delito, evidencia que o comando 

constitucional é pela ação da polícia, o que é reforçado pelo art.301, 

CPP. Então, a Lei 12.850/2013, se levarmos a cabo “prévia comunicação” 

em seu sentido literal, teria dado liberdade exagerada à autoridade policial 

para não agir em crime de ação penal pública privativa do Ministério 

Público, o que relativizaria não só a obrigatoriedade, como também a 

indisponibilidade do ius puniendi, que não partiria sequer do Parquet, e sim 

da autoridade policial (que não é titular privativo da ação penal pública) – 

isso constitucionalmente seria um escárnio.52 

 

                                                           
52GOMES, Luiz Flávio; RODRIGUES DA SILVA, Marcelo. Organizações Criminosas e Técnicas Especiais 

de Investigação – Questões Controvertidas, aspectos teóricos e práticos e análise da Lei 12.850/13. Salvador: 

Juspodivm, 2015. p. 380. 
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 Tal entendimento acima referenciado não parece a interpretação mais correta do 

instituto, devido ao fato de que, a ação controlada, como meio de obtenção de prova, está 

inserida no âmbito investigativo, sendo assim integrante do inquérito policial, de presidência 

do delegado de polícia, de modo que não há que se falar em titularidade da ação penal, e sim 

da investigação criminal.  

 Ainda na questão da interferência do magistrado, superada a indagação da 

necessidade ou não da autorização judicial, cabe ressaltar que, embora seja dispensável a 

autorização, o magistrado pode, considerando as circunstâncias peculiares do caso concreto, 

estabelecer limites à atuação da ação controlada. 

 É possível que o juiz imponha limites temporais e funcionais à ação postergada, 

visando um controle mais efetivo sobre a atuação policial. É possível, por exemplo, que o 

magistrado estabeleça um prazo máximo para a duração da ação controlada ou que determine 

que quando houver uma infração a um bem jurídico de maior relevância, que a autoridade 

policial deva intervir prontamente. 

 Esse controle temporal ou funcional se torna útil porque, na legislação anterior, onde 

não era necessária nem a comunicação ao juiz, era possível, por exemplo, uma força policial 

quedar-se inerte diante de um flagrante no qual estava determinando a agir, justificando 

posteriormente que estaria aguardando um momento mais propício à obtenção de 

informações.  

 Ainda mais, a comunicação prévia também tem o condão de afastar eventual 

responsabilização criminal referente ao delito de prevaricação (artigo 319 do Código Penal) 

em face da autoridade policial, no caso da situação de flagrante não subsistir.  

 

 

7.2 DIFERENÇAS PARA COM O FLAGRANTE POSTERGADO 

 

 Embora sejam identificáveis semelhanças circunstanciais entre o instituto da ação 

controlada e do flagrante postergado, faz-se necessário estabelecer distinções entre as práticas, 

principalmente em relação à abrangência. 

 Inicialmente, infere-se que a ação controlada é um instituto demasiadamente mais 

amplo do que o flagrante postergado. Nesse sentido, as lições de Luiz Flávio Gomes e 

Marcelo Rodrigues da Silva:  
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[...] não se trata apenas do flagrante ou de se retardar o flagrante. São 

hipóteses de não se prender em flagrante, não se cumprir mandado de prisão 

preventiva, não se cumprir mandado de prisão temporária, não se cumprir 

ordens de sequestro e apreensão de bens. A ação controlada é algo mais 

amplo do que o simples flagrante prorrogado. 

 

 Outrossim, outra diferença entre as práticas já foi delineada no presente texto, 

tratando-se da natureza da intervenção a ser postergada. Como já explicitado, na ação 

controlada, a atuação retardada pode ser policial ou administrativa, enquanto no flagrante 

postergado ou diferido, decorrendo da própria natureza do flagrante, matéria eminentemente 

policial, o procedimento a ser dilatado é somente policial.  

 

 

7.3 ENTREGA VIGIADA 

  

 Uma das modalidades mais tradicionais da ação controlada consiste na chamada 

entrega vigiada, constituindo-se do monitoramento em tempo real, pela autoridade policial, da 

remessa ilícita de drogas, armas, dentre outros, desde o ponto de partida até o destino, visando 

identificar o maior número possível de envolvidos e outras informações. 

 Tal modalidade estava prevista, com esta nomenclatura, no artigo 2º, alínea “i” da 

Convenção de Palermo, já tratada neste trabalho quando da análise do histórico normativo 

atinente à repressão às organizações criminosas.  

 Tal variante da ação controlada pode ser classificada em entrega vigiada limpa (ou 

com substituição), quando a remessa ilícita é trocada antes da entrega ao destino, evitando um 

eventual extravio dos bens, e entrega vigiada “suja” (ou com acompanhamento), quando a 

remessa segue seu itinerário normal, sem substituição, necessitando de forte monitoramento, a 

fim de se evitar um extravio da mercadoria. 

 

 

7.4 CASOS CONCRETOS 

 

 Exemplificando uma prática da ação controlada, ocorrida no âmbito da operação 

Lava-Jato, temos o fato de que a Polícia Federal acompanhou e registrou em vídeo duas 
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entregas de dinheiro a José Expedito Rodrigues de Almeida, ex-assessor do senador pelo 

estado do Piauí Ciro Nogueira, em 26 e 28 de fevereiro de 2018.53 

 No presente caso, o próprio José Expedito procurou a Polícia Federal para denunciar 

o esquema de propina envolvendo os políticos, alegando, em depoimentos anteriores, que ele 

repassava diversas vezes quantias a mando de Ciro Nogueira. 

 As quantias entregues ao ex-assessor (R$ 5.000,00 e R$ 1.000,00), tinham o intuito 

de comprar seu silêncio e de que ele mudasse o teor das declarações já prestadas em juízo, a 

fim de favorecer o senador Ciro Nogueira e o deputado Eduardo da Fonte, investigados em 

um esquema de captação de propina de políticos integrantes do Partido Progressista.  

 Com a ação controlada, foi possibilitada a prisão do indivíduo que entregou as 

quantias ao ex-assessor, o ex-deputado Márcio Junqueira, ex-integrante do Partido 

Progressista, atualmente no PROS, bem como foram cumpridos mandados de busca e 

apreensão nos gabinetes e apartamentos funcionais do senador e deputado envolvidos 

diretamente na investigação da Polícia Federal. 

  

                                                           
53 BOMFIM, Camila. Lava Jato filma entrega de dinheiro que seria destinado à compra do silêncio de ex-

assessor do PP. 27.04.2018. Disponível em: <https://goo.gl/V6UVPw> 

https://goo.gl/V6UVPw
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8 ACESSO A REGISTROS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS, A 

DADOS CADASTRAIS CONSTANTES DE BANCOS DE DADOS PÚBLICO OU 

PRIVADOS E A INFORMAÇÕES ELEITORAIS OU COMERCIAIS 

 

A primeira parte do inciso IV do artigo 3º da lei 12.850/13, prevê a obtenção dos 

registros de ligações telefônicas e telemáticas como meio de prova, no âmbito das 

organizações criminosas.  

Registros telefônicos são os extratos das chamadas efetuadas e recebidas, com 

informações sobre os números que mantiveram contato com a referida linha telefônica, bem 

como data, hora e duração das ligações. Logo, infere-se que o conteúdo em si das chamadas 

não está abarcado no referido meio de obtenção de prova, sendo este alvo de interceptação 

telefônica. 

Já as comunicações telemáticas são conceituadas como aquelas que são realizadas à 

distância, através de um ou mais serviços informáticos fornecidos através de uma rede de 

telecomunicações (ex: email).  

No tema dos registros telefônicos, o artigo 17 da legislação em vigor prescreve o 

seguinte:  

 

As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, à disposição das autoridades mencionadas no art. 15, registros 

de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das 

ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. 

 

 Apesar do artigo 17 fazer referência apenas aos registros telefônicos, a literatura 

especializada entende que o prazo de 5 anos para manutenção dos dados também se estende às 

comunicações telemáticas. Na visão de Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto: 

 

[...] é que, a despeito desta omissão pontual, o art. 3º, inc. IV, da lei em 

exame, prevê como meio de obtenção da prova , o ‘acesso a registros de 

ligações telefônicas e telemáticas’. A análise não apenas isolada deste 

dispositivo, mas em consonância e de forma sistemática com o disposto no 

art. 3º, inc. IV, autoriza a conclusão que o acesso direto é possível também 

aos registros informáticos.54 

  

                                                           
54 CUNHA, Rogério Sanches e PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado: comentários à nova lei sobre o 

crime organizado – Lei n.º 12.850/2013. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p.128. 



53 
 

 
 

 Neste ponto, tendo em vista o silêncio acerca da necessidade ou não de autorização 

judicial para acesso aos dados constantes do artigo 17 da lei 12.850/13, Renato Brasileiro de 

Lima entende necessária a reserva de jurisdição, sob risco de flagrante inconstitucionalidade, 

visto que tais informações fariam parte da vida privada das pessoas, sendo assim, protegidas 

pelo sigilo constitucional. Assim defende o autor: 

 

A nosso ver, se o dispositivo for interpretado no sentido de que o Delegado 

de Polícia e o Ministério Público poderão ter acesso aos registros de 

identificação das ligações telefônicas do investigado independentemente de 

prévia autorização judicial, outro caminho não há senão o reconhecimento da 

inconstitucionalidade do dispositivo, porquanto tais informações fazem parte 

da vida privada e da intimidade das pessoas […]. Por isso, buscando uma 

interpretação conforme à Constituição, preferimos concluir que o art. 17 é 

perfeitamente constitucional, conquanto o acesso a tais informações seja 

feito com prévia autorização judicial.55 

 

 Ademais, também é possível o acesso a dados cadastrais dos investigados, podendo 

ser requisitados diretamente pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, 

independente de autorização judicial. Tal entendimento está consoante com o artigo 15 da 

referida lei, autorizando o acesso a dados cadastrais referentes à qualificação pessoal, filiação 

e endereço dos investigados. 

 Além disso, o artigo 16 da lei 12.850/13 prescreve que as empresas de transporte, 

possibilitarão pelo prazo de 05 (cinco) anos, acesso direto e permanente do magistrado, 

membro do Ministério Público e delegado de polícia à informações de reservas e registros de 

viagens dos investigados.  

 A referida prática de acesso direto a dados cadastrais sem reserva de jurisdição, 

embora possa revelar certa dúvida sobre sua constitucionalidade, é tida como constitucional 

pela maioria da doutrina, como afere-se a seguir, nos ensinamentos de Guilherme de Souza 

Nucci, não projetando conflito desta prática para com o sigilo abarcado pela Constituição 

Federal: 

 

Não há lesão constitucional, pois esses dados têm natureza pública – e não 

íntima – podendo ser conhecidos por qualquer pessoa . O nome, a filiação, o 

endereço, número do RG e do CPF, entre outros, são aspectos concernentes 

ao indivíduo, mas não de natureza privada . Tanto é verdade que, no 

momento do interrogatório, o acusado não tem direito a o silêncio na parte 

relativa aos seus dados pessoais, para preencher a sua qualificação. Qualquer 

                                                           
55 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2016. Pág. 593. 
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pessoa tem o dever de se identificar perante órgãos estatais, de forma que 

essa captação pelo MP e pela polícia independe de autorização judicial.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. vol. 2, p. 758  
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9 INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS E 

AFASTAMENTO DOS SIGILOS FINANCEIRO, BANCÁRIO E FISCAL 

 

A lei 12.850/13, nos incisos V e VI do artigo 3, traz respectivamente, a interceptação 

de comunicações telefônicas e telemáticas e o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e 

fiscal, ambos nos termos da legislação específica.  

No âmbito das interceptações telefônicas, a legislação específica é a lei 9.296/96, que 

disciplina, conjuntamente com a Constituição Federal, as hipóteses de quebra de sigilo das 

comunicações telefônicas. 

A Carta Magna impõe três condições, sendo elas a reserva de jurisdição, ou seja, 

necessidade de ordem judicial fundamentada, para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal (de modo que não cabe interceptação em um processo cível, por exemplo), e 

nas hipóteses que a legislação específica denotar (lei 9.296/96). 

Complementando a norma constitucional, a legislação específica traz a necessidade 

de indícios razoáveis de autoria ou participação do investigado na infração penal, a 

impossibilidade da obtenção da prova por outros meios, e ainda que o fato seja punível, ao 

mínimo, com pena de reclusão. 

Deste modo, não se vislumbram maiores dificuldades em compreender o referido 

instituto, visto que vem sendo utilizado exaustivamente pelas autoridades policiais em 

operações envolvendo crimes praticados por organizações criminosas, embora não sejam alvo 

único deste meio de prova, visto que não existem restrições quanto ao modo de execução dos 

delitos.  

Por fim, em relação à prática da interceptação telefônica, um ponto interessante 

merece um maior destaque. Como proceder se, no curso de uma interceptação telefônica, 

forem encontrados indícios da prática de outro crime não originalmente investigado, ou 

informações de que outra pessoa, não incluída na instrução, também praticou o delito? 

Tal fenômeno, de encontro fortuito de provas, é denominado de serendipidade, que 

pode ser objetiva (indício de prática de crime não originalmente investigado) ou subjetiva 

(aparição de novo agente envolvido no delito). 

Encontrada de forma fortuita determinada prova, a sua validade e aproveitamento 

desperta divergências na doutrina, identificando-se três doutrinas sobre o tema. 
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Em uma primeira corrente, defende-se a total impossibilidade do aproveitamento das 

provas encontradas fortuitamente, visto que as restrições de direitos fundamentais são 

exceções no ordenamento jurídico nacional, não admitindo a sua ampliação pelo Estado 

quando do encontro de alguma nova prova não requerida na medida judicial.57 

Uma segunda corrente compreende de forma intermediária, admitindo a prova 

encontrada fortuitamente somente se entre ela e a prova objeto da interceptação existir 

conexão, sendo assim válida.58 

Já a terceira corrente, defende a total validade do encontro fortuito de provas, desde 

que a atuação inicial do estado quando da interceptação esteja dentro da legalidade, de modo 

que uma investigação lícita, que obedeceu todos os preceitos constitucionais e 

infraconstitucionais, não poderia produzir uma prova ilícita. 59 

Agora, tratando-se da quebra dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, a legislação 

infraconstitucional consiste na lei complementar 105/2001, em relação ao sigilo bancário, e no 

artigo 198 do Código Tributário Nacional, em relação ao sigilo financeiro e fiscal. 

O § 4º do artigo 1º da LC 105/2001 prevê a possibilidade do afastamento do sigilo 

bancário, quando necessária para a investigação de qualquer ilícito, e especialmente em 

delitos praticados por organizações criminosas, devendo haver, segundo a legislação, decisão 

fundamentada, bem como fundados indícios de autoria e materialidade, tal como o trecho 

transcrito a seguir: 

 

1. O sigilo bancário é garantido no artigo 5º da Constituição Federal, e para 

que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por 

determinação constitucional, precisa ser fundamentada (artigo 93, I X, da 

Carta Magna ). [...] 3. Embora a referida norma complementar [ LC n.º 

105/01] não estabeleça os requisitos necessários para a decretação da medida 

, assim como em qualquer outra que envolve o afastamento de direitos 

individuais, exige-se que haja fundados indícios de autoria e materialidade, 

bem como que a decisão que a autoriza seja devidamente fundamentada. 

[...]60 

 

                                                           
57JESUS, Damásio E. de. Interceptação de comunicações telefônicas: notas à Lei n. 9.296/96.RT, 735/458.  
58 GRECO FILHO, Vicente. Interceptação telefônica: considerações sobre a Lei 9.296/96, de 24 de julho de 

1996. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 21- 22 
59 BEDÊ JÚNIOR, Américo; SENNA, Gustavo. Princípios do Processo Penal – entre o garantismo e a 

efetividade da sanção. São Paulo: RT, 2009. p. 58-59. 
60 BRASIL. RHC 44.909/PE, 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi, unânime, DJe 25.09.2014. Disponível 

em:<https://goo.gl/bc9MTk> 

https://goo.gl/bc9MTk
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 Em relação aos sigilos financeiro e fiscal, o artigo 198, § 1º, I, excepciona a 

preservação do sigilo quando existir requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça, 

bem como também verifica-se a necessidade de fundados indícios de autoria e materialidade 

relatadas acima. 

 Tratando-se da quebra de sigilos bancário, financeiro e fiscal, um ponto a se discutir 

é o alcance dos poderes conferidos ao Ministério Público, pelo artigo 129 da Constituição 

Federal, bem como pelo artigo 8º da Lei Complementar 75/03 (Organização do Ministério 

Público da União).  

 Embora renomada doutrina em contrário, o Superior Tribunal de Justiça61 entende 

que os poderes conferidos ao Ministério Público pelos ordenamentos supramencionados não 

são capazes de dispensar a necessidade de autorização judicial para a adoção da quebra dos 

sigilos, pois esta prática trata-se de grave incursão estatal em direitos individuais protegidos 

pela Constituição Federal. 

 Não obstante a prevalência do entendimento acima exposto, há um precedente sobre 

o tema, julgado no Supremo Tribunal Federal62, onde quedou-se estabelecido que, relativo à 

informações que tratam de desvio de verbas públicas, o Ministério Público poderia acessar 

estas diretamente junto às instituições financeiras, visto que as operações financeiras 

efetivadas por órgãos públicos estariam abarcadas pela regra da publicidade. 

 Neste sentido, também vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, tal como 

colacionado a seguir:  

 

[...] as contas públicas, ante os princípios da publicidade e da moralidade 

(art. 37 da CF), não possuem, em regra, proteção do direito à intimidade 

/privacidade, e, em consequência , não são protegidas pelo sigilo bancário. 

Na verdade , a intimidade e a vida privada de que trata a Lei Maior referem-

se à pessoa humana , aos indivíduos que com põe m a sociedade, e às pessoas 

jurídicas de Direito privado, inaplicáveis tais conceitos aos entes públicos. 

Assim , conta corrente de titularidade de Prefeitura Municipal não goza de 

proteção à intimidade/privacidade, tampouco do sigilo bancário, garantia 

constitucional das pessoas naturais e aos entes particulares. Nessa linha de 

raciocínio, lícita a requisição pelo Ministério Público de informações 

bancárias (emissão de cheques e movimentação financeira) de titularidade da 

                                                           
61 BRASIL. AgRg no HC 234.857/RS, 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz, unânime, DJe 08.05.2014.Disponível 

em: <https://goo.gl/bc9MTk> 
62BRASIL. MS 21. 729, Rel. p/ o ac. Min. Néri da Silveira, DJ 19.10.2001.Disponível em: 

<https://goo.gl/bc9MTk> 

https://goo.gl/bc9MTk
https://goo.gl/bc9MTk


58 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Potengi/CE, com o fim de proteger o patrimônio 

público, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário63 

  

                                                           
63BRASIL. HC 308.493/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma do STJ, DJe 

26.10.2015.Disponível em: <https://goo.gl/bc9MTk> 

https://goo.gl/bc9MTk
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10 INFILTRAÇÃO DE AGENTES 

 

 Agora, passaremos à análise da técnica especial de investigação denominada 

infiltração de agentes, prevista no artigo 10 da Lei 12.850/2013. 

 Tal técnica, assim como a ação controlada, também está prevista na Lei de Drogas 

(11.343/2006), bem como também era prescrita nas legislações anteriores (Lei 9.034/1995 e 

Convenção de Palermo) à norma objeto deste trabalho. 

 

 

10.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Maria Jamile José 64 destaca que a infiltração de agentes teve início ligado ao período 

do Absolutismo Francês, onde, na época, o Rei Luís XIV, com o fito de fortalecer seu regime, 

criou a figura do agent provocateur, ou delatores, que eram indivíduos contratados pela 

polícia de Paris, determinados a descobrir, no interior da sociedade parisiense, eventuais 

inimigos políticos do monarca, em troca de favores concedidos.  

Dentre os indivíduos contratados, haviam presos que acordavam a troca da liberdade 

pela cooperação com a polícia, infiltrando-se na sociedade para revelar possíveis opositores 

do regime monarquista.  

Além disso, cidadãos de nível social mais elevado também se envolviam na tática 

usada pela monarquia, introduzindo-se nos locais frequentados pela alta sociedade. 

Primeiramente, os indivíduos contratados praticavam a mera observação da conduta 

alheia, e posteriormente levando os resultados da vigilância ao conhecimento das autoridades. 

Ocorre que, com o passar do tempo, observou-se que o mero monitoramento das práticas 

opositoras não restava suficiente, evoluindo a atividade de espionagem para a verdadeira 

provocação de condutas ilícitas por parte dos adversários políticos do monarca.  

Tal contexto histórico, embora claramente demonstre ser o embrião da atual 

infiltração de agentes, pode levar à certa dúvida entre os conceitos de agente infiltrado e 

agente provocador, figuras distintas no ordenamento jurídico nacional (sendo a segunda, 

                                                           
64JOSÉ, Maria Jamile. A infiltração policial como meio de investigação de prova nos delitos relacionados à 

criminalidade organizada. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. São Paulo: USP, 2010. p. 70. 
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inclusive, circunstância vedada no cenário jurídico), de certo que suas distinções serão 

apresentadas posteriormente. 

 

10.2 CONCEITO 

 

 Resumidamente, a referida atuação consiste em introduzir um agente policial, 

astuciosamente, no seio de uma organização criminosa, para que este atue como seu 

integrante fosse, ocultando sua identidade, com o intuito de identificar elementos de prova, 

visando desmantelar a organização criminosa, tal como denotado pelo artigo 10 da lei 

12.850/13. 

 Observando a legislação, pode-se inferir características inerentes à prática de 

infiltração de agentes, a saber: ser um agente policial, atuar de forma a camuflar sua real 

identidade, necessidade de autorização judicial, inserção contínua e não aleatória na 

organização, identificar-se como criminoso para ganhar a confiança dos outros integrantes e 

objetivar a identificação de fontes de provas a fim de desmantelar a organização. 

 A infiltração, segundo o disposto no artigo 10, § 3º da Lei 12.850/13, será autorizada 

pelo prazo de até 6 meses, com a possibilidade de eventuais renovações, comprovada a 

necessidade da continuidade da medida, não havendo risco à integridade física do agente 

infiltrado. 

 

 

10.3 REQUISITOS PARA INFILTRAÇÃO 

 

 Observando a legislação aplicável, tendo em vista que a infiltração de agentes é um 

meio de investigação de prova com possíveis consequências graves à autoridade policial, há o 

seu condicionamento ao preenchimento de diversos requisitos, quais sejam: 

 

A) prévia autorização judicial: inicialmente, na redação original da Lei 9.034/95, o 

artigo 2º, inciso I, dispensava a prévia autorização judicial para a infiltração de agentes, 

porém tal artigo restou vetado pelo Presidente da República, originando, assim, a Lei 

10.217/01, que reintroduziu o agente infiltrado à lei 9.034/95, porém expressamente 

mencionando a necessidade de autorização judicial circunstanciada. Nesse mesmo ínterim, a 
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Lei vigente (12.850/13) traz, no artigo 10, caput, a necessidade da infiltração ser precedida de 

circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. 

 Tal autorização judicial, nos termos da Lei 12.850/13, deve mencionar a duração da 

infiltração, bem como indicar certas orientações ao agente infiltrado (v.g., abster-se de 

praticar eventuais condutas), além de sua combinação com outros procedimentos 

investigatórios; 

 B) fumus comissi delicti e periculum in mora: de modo semelhante à outras técnicas 

já refletidas no presente trabalho, a infiltração de agentes está subordinada à existência de 

elementos indiciários da existência dos delitos praticados pela organização (fumus comissi 

delicti), bem como ao risco ou prejuízo que a não realização de técnica de investigação possa 

apresentar para o êxito da investigação criminal (periculum in mora); 

C) indispensabilidade da infiltração: segundo o artigo 10, § 2º, parte final, da Lei 

12.850/13, a infiltração de agentes apenas será admitida se a prova buscada não puder ser 

produzida por outros meios disponíveis, sendo ela de aplicação subsidiária e complementar. 

Esta subsidiariedade se justifica tendo em vista os riscos inerentes à infiltração de agentes, 

principalmente em relação à própria liberdade individual e integridade física do agente; 

D) anuência do agente policial: tal requisito, previsto no artigo 14, inciso I da lei em 

vigor, prescreve que o agente policial tem o direito de recusar ou fazer cessar a atuação 

infiltrada, considerando os riscos inerentes à técnica, não caracterizando tal atitude 

insubordinação ou violação dos deveres funcionais. Mais ainda, a legislação prevê que o 

agente policial deve, de forma espontânea, manifestar interesse em participar da infiltração. 

  

 

10.4 ESPÉCIES DE INFILTRAÇÃO 

 

 Dependendo do grau de envolvimento do agente e da duração da infiltração, a 

infiltração de agentes pode ser dividida em duas modalidades, a light cover e deep cover. 

 A chamada light cover é tida como menos arriscada e mais leve, visto que não duram 

mais de 6 meses, exigindo um grau menor de experiência, planejamento e supervisão por 

parte do agente, não exigindo a permanência contínua do agente no meio criminoso. Nessa 

modalidade, o agente mantém sua identidade e posição na estrutura investigativa. 
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 Já a denominada deep cover exige uma imersão total do agente no meio criminoso, 

geralmente possuindo um prazo estendido, sendo mais arriscada. Nesta espécie, o agente 

infiltrado pode chegar, inclusive, cortar contatos com seu meio social e familiar originários, 

visto que é nesta o agente fica mais propenso à sequelas físicas ou psicológicas. 

 Além disso, a infiltração pode ser preventiva, quando o agente se infiltra apenas para 

monitorar as práticas, sem postura ativa, ou repressiva, quando o agente efetivamente atua na 

organização criminosa, praticando os ilícitos inerentes às práticas da organização.65 

 

10.5 FASES DA INFILTRAÇÃO 

 

 Por tratar-se de procedimento complexo, a infiltração de agentes necessita do 

cumprimento de diversas fases, a fim de alcançar seu objetivo.  

 Primeiramente, há o recrutamento, onde o candidato é escolhido dentro de um rol de 

agentes pré-selecionados e que apresentam características pessoas e profissionais adequadas 

ao procedimento investigatório. 

 Posteriormente, na fase de formação, o agente escolhido é introduzido em um 

programa de capacitação básica, objetivando desenvolver qualidades consideradas essenciais. 

Na imersão, é estabelecida e implantada uma identidade psicológica falsa no infiltrado 

designado, já com os objetivos reais em vista. 

 Na fase de especialização da infiltração, há o aprimoramento da identidade 

psicológica falsa, com a posterior infiltração propriamente dita, onde ocorrerão os primeiros 

contatos com os integrantes da organização criminosa. 

 Com o início da identificação das fontes de prova, há o seguimento, onde há uma 

cobertura técnica com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica do agente. 

Em seguida, ocorre o pós infiltração, que é o procedimento tático onde se buscam as melhores 

alternativas para a saída do agente do meio criminoso, devendo, idealmente, estar 

acompanhado de um programa de proteção a vítimas e testemunhas. 

 Por fim, há a reinserção do agente infiltrado no seio familiar e social originários, 

aconselhadamente com monitoramento médico e psicológico.  

 

 

                                                           
65 BRITO, Alexis Couto de. Crime organizado. Coordenadores: MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, José 

Reinaldo Guimarães. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. P. 252. 
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10.6 DIFERENÇAS ENTRE AGENTE INFILTRADO E AGENTE PROVOCADOR 

 

 O agente infiltrado, ao atuar com autorização judicial, se infiltra em determinada 

ação judicial, visando obter elementos de prova capazes de desmantelar a organização, e, no 

caso das informações colhidas serem úteis para a prisão em flagrante de algum integrante, o 

flagrante esperado será possível. Além disso, se a autoridade policial entender por bem, sob o 

ponto de vista do lastro probatório, que a prisão naquele momento não será conveniente, é 

válida a adoção da ação controlada, já debatida no presente trabalho.  

 Por outro lado, o agente provocador geralmente atua sem autorização judicial, 

induzindo ou provocando em outrem a prática de determinado delito, sem que houvesse 

prévio propósito de cometimento de crime por parte do terceiro, prática esta que viola o 

direito fundamental de não auto-incriminar-se, bem como a ampla defesa. 

 Tal cenário, do flagrante preparado, configura crime impossível (artigo 17 do Código 

Penal), ou seja, é conduta atípica, tendo em vista que a consumação se queda impossível pela 

provocação do agente. Ademais, tal situação encontra-se discutida no teor da Súmula nº 145 

do Supremo Tribunal Federal, a saber: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela 

polícia torna impossível a sua consumação”. 

 

 

10.7 CRÍTICAS ÉTICAS À INFILTRAÇÃO DE AGENTES 

 

 Assim como foi tratado no âmbito da colaboração premiada (em maior intensidade), 

a infiltração de agentes recebe algumas críticas, discutindo a validade de tal medida quando 

observada por princípios éticos.  

 As críticas consistem no fato da utilização, por parte do agente infiltrado (e, em 

âmbito geral, pelo Estado), de fraude e invenção, visto que há um fornecimento de um agente 

estatal para a execução de delitos de uma organização criminosa.  

 Critica-se que, se a finalidade das penas seria a confirmação e promoção de normas 

éticas, como poderia o Estado infringir tal preceito a fim de demonstrar a asseguração da lei 

penal? 

 Ademais, em atenção à Constituição Federal, observa-se que a moralidade é um dos 

princípios da Administração Pública, conforme artigo 37, caput da Carta Magna. Logo, o 
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Estado deveria valer-se de meios morais para a prevenção e combate de delitos, assim 

podendo a infiltração de agentes entrar em conflito com o referido princípio.  

 Nesse sentido, afirmam Manuel Monteiro Guedes Valente, Manuel João Alves e 

Fernando Gonçalves:  

 

Um Estado de Direito democrático, dotado de um processo penal de 

estrutura acusatória temperado pelo princípio da acusação, teria 

inerentemente de defender e impor aos operadores judiciários a 

obrigatoriedade de actuarem legal e eticamente. Esta dialética tem o seu 

fundamento no respeito da dignidade humana66 

 

 Observando os princípios éticos em relação à atuação do agente infiltrado, é possível 

identificar diversas críticas oriundas da literatura especializada, destacando-se, neste trabalho, 

a de Juarez Cirino dos Santos: 

 

[...] a figura do agente infiltrado em quadrilhas ou organizações e/ou 

associações criminosas, como procedimento de investigação e de formação 

de provas, com a inevitável participação do representante do poder em ações 

criminosas comuns, infringe o princípio ético que proíbe o uso de meios 

imorais pelo Estado para reduzir a impunidade67 

 

 Embora presentes diversas críticas, Renato Brasileiro de Lima68 discorda da 

inadequação da figura do agente infiltrado para com o princípio da moralidade administrativa 

e com a ética, alegando que, com o desenvolvimento e poderio das organizações criminosas, 

os meios tradicionais de obtenção de prova tiveram sua eficácia extremamente reduzida, de 

modo que uma nova técnica que empregue o sigilo e a dissimulação se justificaria. Ainda 

assim, o autor alega que a técnica se legitima tendo em vista a necessidade de autorização 

judicial, bem como sua utilização é medida excepcional, somente admitida quando não 

possíveis outros meios. 

 No sentido da admissibilidade da infiltração de agentes, também escreve Mariângela 

Lopes Neistein: 

 

                                                           
66VALENTE, Manuel Monteiro Guedes; ALVES, Manuel João; GONÇALVES, Fernando. O agente infiltrado 

versus o agente provocador. Os princípios do processo penal. In: Lei e Crime. Coimbra: Almedina, 2001. p . 

144. 
67SANTOS, Juarez Cirino dos. Crime Organizado. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, n. 42, jan-mar./2003, p. 224. 
68LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2016. Pág. 567. 



65 
 

 
 

O agente infiltrado tem se justificado devido ao avanço dos meios utilizados 

pelos membros das organizações criminosas e da dificuldade em se 

conseguir elementos a respeito de infrações por meio delas perpetradas, que 

ultrapassam as condições hodiernas de investigação pelo Estado. Assim, por 

questão de política criminal, passou-se a admitir, em algumas legislações, tal 

figura, considerando-se este o único meio de se descobrir e desmantelar 

referidas organizações, que tanto perigo geram à sociedade69 

  

 

10.8 AUTORIDADES DIVERSAS 

 

 A lei 9.034/95, originária no tratamento das organizações criminosas, prescrevia a 

infiltração tanto de agentes de polícia, bem como de inteligência. Assim, era possível a 

infiltração de agentes o Sistema Brasileiro de Inteligência e da Agência Brasileira de 

Inteligência.  

 A lei vigente restringe a infiltração somente a agentes de polícia, ou seja, as 

autoridades policiais com a atribuição para apurar a referida infração. Logo, a atribuição para 

a infiltração do agente será considerada de acordo com a natureza da infração investigada.  

 Logo, em se tratando de crime militar de competência estadual, a atribuição para 

infiltração seria da autoridade de polícia judiciária militar. 

 Em crime eleitoral, em regra, a atribuição seria da Polícia Federal, tendo em vista 

que o Justiça Eleitoral é tida como Justiça da União. Porém, se no município de ocorrência da 

infração inexistir órgão da Polícia Federal, o Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou pela 

possibilidade da investigação ser levada a cabo pela Polícia Civil.70 

 Tratando-se de crimes comuns de competência da Justiça Federal, por força 

constitucional (artigo 144, § 1º, I e IV), a atribuição seria da Polícia Federal, tendo em vista 

que esta exerce as funções de polícia judiciária da União. 

 Por fim, em crime comum de competência da Justiça Estadual, em regra a atribuição 

seria da Polícia Civil. Ocorre que, em determinados casos, a Polícia Federal poderia ter 

atribuição, visto que, também for mandamento constitucional, incumbe à Polícia Federal a 

apuração de infrações penais que tenham repercussão interestadual ou internacional e exija 

repressão uniforme. 

                                                           
69NEISTEIN, Mariângela Lopes. O agente infiltrado como meio de investigação. Dissertação de Mestrado 

apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2006. p. 47. 
70 BRASIL. TSE, HC nº 439, Rel. Min. Carlos Mário da Silva Velloso, DJ 27/06/2003. Disponível em: 

<https://goo.gl/cPqAF7> 

https://goo.gl/cPqAF7
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10.9 IMPOSSIBILIDADE DE INFILTRAÇÃO DE PARTICULARES 

 

 Em ambos os diplomas legais que trazem a figura do agente infiltrado, é clara a 

interpretação de que a mesma somente pode ser realizada por autoridades policiais, nada 

falando sobre a possibilidade de infiltração de particulares. 

 Assim, tem-se que, na hipótese de algum civil se infiltrar em uma determinada 

organização criminosa buscando colher provas, estaríamos diante de verdadeira prova ilícita, 

devendo ser desentranhada do processo (a própria e as dela derivadas) e desconsiderada pelo 

magistrado. 

 Porém, na eventual hipótese de um integrante da organização criminosa almejar 

colaborar com as investigações policiais e celebrar um acordo de colaboração premiada, parte 

da doutrina entende que seria possível que este membro continue atuando no âmbito da 

organização como agente infiltrado, conjugando as técnicas da colaboração premiada com a 

de infiltração de agentes.71 

 

 

10.10 RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE INFILTRADO 

 

 Ao tornar-se parte integrante da organização criminosa, é plenamente plausível que 

os reais participantes da organização exijam do agente infiltrado a prática de algum crime 

inerente às práticas do grupo. 

 Assim, insurge a dúvida de qual seria, se existente, a responsabilidade penal do 

agente infiltrado pelas condutas praticadas, tendo em vista que uma eventual recusa do agente 

em concorrer para as práticas evidentemente levantaria questionamentos acerca de sua 

identidade, bem como poria em risco sua integridade física e toda a investigação policial. 

 Inicialmente, a lei 9.034/95 era silente quanto a responsabilidade do agente penal, 

bem como também o é a lei de drogas (11.343/06), que também prevê este procedimento. 

Assim, em seguimento, a lei 12.850/13 prescreve, no artigo 13, que o agente que não guardar 

a devida proporcionalidade em sua atuação, responderá pelos excessos praticados. 

                                                           
71ARAS, Vladimir. Técnicas especiais de investigação. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto 

Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 429. 
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 Portanto, pela interpretação a contrario sensu da legislação, infere-se que, quando 

não praticar atos desproporcionais, o agente infiltrado não será responsabilizado penalmente.  

 Em relação aos delitos previstos no artigo 2º da Lei 12.850/13 (integrar organização 

criminosa) e no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), é notório que nestes 

casos, tendo em vista a necessidade de prévia autorização judicial para a infiltração, o agente 

estaria atuando amparado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal 

(artigo 23, III, do Código Penal). 

 Neste sentido, Marcelo Batlouni Mendroni72: 

 

[...] a exclusão da antijuridicidade é evidente e inafastável, pois, havendo 

autorização para a infiltração do agente, que significa integrar o bando, mas 

para fins de investigação criminal, que serve aos fins dos órgãos de 

persecução, ele não estaria na verdade integrando a organização criminosa, 

mas sim dissimulando a sua integração com a finalidade de coletar 

informações e melhor viabilizar seu controle. 

 

 Agora, na hipótese do agente infiltrado ser coagido a praticar outros delitos no 

âmbito da organização criminosa, como o tráfico de drogas (artigo 33 da lei 11.343/06), a 

responsabilização penal do agente infiltrado passaria a ser confrontada com a excludente de 

culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, visto que se não praticar os atos, sua 

integridade física, bem como toda a investigação criminal, estariam em ameaçadas, não 

cabendo, assim, juízo de reprovação para com a sua conduta. 

 Rogério Sanches73, defendendo a possibilidade da aplicação da inexigibilidade de 

conduta diversa no presente caso: 

 

Com essa solução, sendo o agente infiltrado induzido, instigado ou auxiliado 

a praticar um crime no âmbito da organização, respeitando a 

proporcionalidade e sem extrapolar a finalidade da investigação, sendo dele 

inexigível conduta diversa, exclui-se apenas a culpabilidade do injusto por 

ele praticado. 

 

 Ademais, a própria lei 12.850/13 reconhece a aplicação da causa excludente de 

culpabilidade, trazendo, no artigo 13, § único, o seguinte: “Não é punível, no âmbito da 

                                                           
72 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 2 ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2007. p. 60 
73 CUNHA, Rogério Sanches. A figura do agente infiltrado e sua responsabilidade penal. Carta Forense. 

Disponível em: <https://goo.gl/gbb6WQ>.  

https://goo.gl/gbb6WQ
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infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando 

inexigível conduta diversa”. 

 

 

10.11 MECANISMOS DE PROTEÇÃO DO AGENTE INFILTRADO 

 

 Devido à alta periculosidade da técnica da infiltração de agentes, principalmente em 

relação à integridade física do policial designado, a legislação traz à tona diversos 

mecanismos de proteção ao agente, listados no artigo 14 da lei 12.850/13. 

 Inicialmente, trata como direito do agente a possibilidade de recusar ou fazer cessar a 

atuação infiltrada, bem como ter seu nome, qualificação, identidade, imagem e voz 

preservados durante a investigação criminal. 

 Ainda assim, no inciso II do referido artigo, a lei denota que o agente pode ter sua 

identidade alterada, aplicando-se, no que couber, a lei 9.807/99, que trata do Programa 

Federal de Assistência à Vítimas e à Testemunhas Ameaçadas, no que tange aos mecanismos 

de proteção. 

 

  

10.12 CASOS CONCRETOS 

 

 Com o fito de exemplificar a atuação de um agente infiltrado, será trazido à tona um 

caso concreto de infiltração de agentes, realizada no Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito 

da Operação Lagarta74, que desarticulou, em 2005, uma organização criminosa especializada 

na prática de delitos de estelionato e lavagem de dinheiro, através da Força-Tarefa da 

Promotoria Especializada Criminal. 

 No presente caso, o policial infiltrado permaneceu 6 meses trabalhando em uma 

determinada empresa, período no qual teve a oportunidade de sacar fotografias e observar o 

cotidiano dos suspeitos investigados. 

 Para preservar a identidade do agente infiltrado foi, fantasiosamente, criada uma 

empresa de consultoria para qual o agente trabalharia, bem como foram confeccionados 

cartões de visita e locações de imóveis empresariais para reuniões, dentre outros. Além disso, 

                                                           
74 BRASIL. MPE-RS. Ação Do Ministério Público É Exemplo. 03.04.2008. Disponível em: 

<https://goo.gl/SfPPMW>. Acesso em 24/04/2018. 

https://goo.gl/SfPPMW
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mediante autorização judicial, foram também contrafeitos documentos e um e-mail 

profissional contendo o nome utilizado pelo policial na infiltração. 

 Neste caso, a infiltração do agente foi complementada por outras técnicas de 

investigação, tal como captações ambientais de sinais óticos e acústicos, interceptações 

telefônicas e ações controladas, dentre outros. 

 No âmbito da referida operação, cinco indivíduos foram presos, seis imóveis foram 

sequestrados, bem como foram apreendidos seis carros, um caminhão, dois revólveres, uma 

espingarda e uma central clandestina de telefone. 
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11 COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS FEDERAIS, DISTRITAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

 

 Com o fito de otimizar o combate ao crime organizado, a Lei 12.850/13 trouxe, como 

meio de obtenção de prova, no inciso VIII do artigo 3º, 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. 

 Assim, torna-se fortalecido o combate às organizações criminosas, visto que diversos 

órgãos, não somente os incumbidos da segurança pública, podem cooperar-se entre si no 

compartilhamento de informações e de logística nas investigações. 

 Logo, como já dito, também é possível a cooperação de órgãos não necessariamente 

incumbidos da Segurança Pública, de modo que os Ministérios Públicos, Receita Federal e 

Tribunais de Contas também podem integrar o confronto à criminalidade organizada.  

 Alguns autores defendem que, na verdade, a cooperação entre instituições não deve 

ser considera um meio probatório, mas sendo “uma estratégia que pode possibilitar a obtenção 

de provas constantes nos arquivos dos entes estatais referidos.”75 

 

 

11.1 CASO CONCRETO – AGÊNCIA DE ATUAÇÃO INTEGRADA CONTRA O CRIME 

ORGANIZADO – ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 No estado de São Paulo, foi criada, no de 2012, durante uma onda de violência que 

alastrava o estado, marcada por diversas chacinas na periferia e assassinatos de policiais, a 

Agência de Atuação Integrada contra o Crime Organizado, composta por 18 órgãos, dentre 

eles as Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, bem como o Ministério Público 

Estadual, Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).  

 No âmbito da referida agência, foi possibilitada a prisão de aproximadamente 1.400 

acusados, além da apreensão de 55 toneladas de entorpecentes, bem como a retenção de mais 

                                                           
75SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei n.º 12.850/13. 

São Paulo: Atlas, 2014. p. 123. 



71 
 

 
 

de R$ 1,74 milhão de reais, tendo como alvo principal a organização Primeiro Comando da 

Capital (PCC), já tratada no presente trabalho76.  

                                                           
76 MELLO, Daniel. Agência integrada contra o crime organizado prende 1.400 suspeitos em um ano de 

atividade. 11.11.2013. Disponível em: <https://goo.gl/yGKfzg>. Acesso em 26/04/2018. 
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12 CONCLUSÃO 

 

 Diante de todo o exposto, percebe-se que as chamadas organizações criminosas, em 

sentido amplo, estão presentes na sociedade há muito tempo, seja em âmbito internacional, 

como a Máfia Italiana, bem como em solo brasileiro, como o Cangaço, antigamente, e o 

Primeiro Comando da Capital – PCC, nos dias atuais. 

 Apresentando-se algumas características das organizações notórias, foi possível 

entender a sua origem e traçar pontos em comum entre as mesmas, tal como as atividades as 

quais se dedicam e o poderio que detém. 

 Após, foi traçado um histórico normativo atinente às organizações criminosas, 

denotando críticas ao conceito empregado por determinados regramentos legais, iniciando-se 

na Lei 9.034/95 até a legislação objeto do presente trabalho, a lei 12.850/13. 

 Com isso, foram explicitados diversos conceitos referentes ao processo penal, tais 

como os sistemas de avaliação de prova e sistemas processuais penais, apontando o 

posicionamento da doutrina mas também tecendo críticas, o que atesta que os temas em tela 

devem ser objeto de estudo contínuo, devido à sua divergência.  

 No que tange aos meios de prova em espécie, se torna importante ponderar o 

interesse da sociedade e a necessidade de adoção de meios de prova mais drásticos, em 

confronto com a moralidade administrativa e os direitos do investigado. 

 Nesse ponto, é importante tratar em especial da colaboração premiada, instituto que 

vem sendo exaustivamente utilizado pelas autoridades brasileiras, conseguindo obter provas 

concretas de delitos, porém, por outro lado, seu procedimento é constantemente criticado por 

certos autores, visto que atenta contra a ética, bem como pode ser fruto de coação pelo 

judiciário. 

 Assim sendo, tais institutos devem ser fiscalizados de maneira mais intensa pelos 

órgãos competentes, no fito de observar a regularidade dos procedimentos, afastando-se 

eventuais ilegalidades, sendo capazes assim de produzir provas lícitas e consequentemente 

incrementar a persecução penal. 

 Por fim, o que se quis demonstrar no presente trabalho foi a origem do regramento 

legal atualmente aplicável e a execução dos meios de prova constantes da Lei 12.850/13, 

apresentando casos concretos, no intuito de relacionar a teoria com a factividade, tecendo 

críticas quando aplicáveis.  
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