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RESUMO 

A monografia discorre sobre o instituto da infiltração policial nas organizações 

criminosas. Estas organizações já existem no Brasil há bastante tempo, todavia 

o conceito de organizações criminosas é relativamente recente no ordenamento 

jurídico brasileiro, sendo definido apenas com a promulgação da Lei 12.850/13. 

Cabe destacar a importância e relevância das organizações criminosas, tanto na 

mídia quanto na sociedade, principalmente com as recentes operações 

realizadas pela Polícia Federal, como por exemplo, a operação “Lava Jato”. 

Desta forma, com o avanço da tecnologia e crescimento destas organizações, 

são necessárias técnicas cada vez mais refinadas para combatê-las e um destes 

métodos é a infiltração policial. Vamos analisar qual a validade das provas 

obtidas pelos agentes e toda a questão moral que envolve este instituto.      

Importante esclarecer que este é um método excepcional, porém muito relevante 

e que impacta não só a vida dos investigados, mais também a do agente 

infiltrado, como ficará claro com a análise dos casos concretos.  

Palavras-chave: Infiltração policial. Lei 12.850/13. Agente infiltrado. Meio de 

obtenção de prova. Organização Criminosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

The monograph discusses the institute of police infiltration in criminal 

organizations. These organizations have existed in Brazil for a long time, 

however, the concept of criminal organizations is relatively recent in the Brazilian 

legal system, being defined only with the enactment of Law 12.850 / 13. It is worth 

highlighting the importance and relevance of criminal organizations, both in the 

media and in society, especially with the recent operations carried out by the 

Federal Police, such as the Lava Jato operation. Thus, with the advancement of 

technology and the growth of these organizations, more and more refined 

techniques are needed to combat them and one of these methods is police 

infiltration. We are going to analyze the validity of the evidence obtained by the 

agents and the whole moral question that involves this institute. It is important to 

clarify that this is an exceptional method, but truly relevant and that it impacts not 

only the lives of the investigated, but also that of the undercover agent, as will be 

clear from the analysis of the specific cases. 

Keywords:  

Police infiltration. Law 12.850/13. Undercover agent. Means of obtaining 

evidence. Criminal Organization. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo desta monografia consiste em analisar o instituto da 

infiltração policial em organizações criminosas, trazendo o histórico das 

legislações até chegarmos à Lei 12.850/13, a Lei das Organizações Criminosas.  

Preliminarmente, serão apresentados os conceitos de meio de prova 

e meio de obtenção de provas, diferenciando ambos e demonstrando o porquê 

de o instituto da infiltração policial ser classificado como um meio de obtenção 

de provas especial.   

Em seguida, analisar-se-á a parte histórica das organizações 

criminosas, o seu surgimento nos séculos XVI e XVII, na Ásia, passando pela 

França no século XVIII, até os dias atuais. No contexto nacional, analisaremos 

os movimentos populares, como o cangaço, que de certa maneira pode ser 

entendida como a “primeira” organização criminosa no país, o jogo do bicho, até 

finalmente tratar sobre o chamado crime organizado, que surgiu no período da 

Ditadura Militar, quando presos políticos dividiam cela com presos comuns.   

Posteriormente, será analisada a evolução legislativa referente as 

organizações criminosas e a infiltração policial, tratando sobre os primeiros 

projetos de lei, em 1989, até a lei mais recente, a 12.850/13. 

Para entender sobre infiltração policial, precisamos esclarecer quais 

são os agentes legítimos para exercer essa função, e isto será tratado, 

abordando a controvérsia existente até a promulgação da Lei das Organizações 

Criminosas (12.850/13), que finalmente definiu quem é legítimo para exercer a 

atribuição de agente infiltrado. Também será apresentado o conceito de agente 

infiltrado e agente provocador, apresentando suas diferenças.   

Passaremos então a tratar mais especificamente da Lei 12.850/13, 

que foi a primeira a definir um conceito do que seria uma organização criminosa, 

além de tratar especificamente sobre o procedimento adequado para a 

implantação da infiltração policial. Será demonstrado as inovações trazidas por 

esta lei em relação ao cenário jurídico nacional até então vigente.  

Em seguida trataremos sobre os requisitos legais para a infiltração 

policial, apresentando os direitos e os limites para a atuação do agente infiltrado, 
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tratando sobre as controvérsias presentes nesse instituto, trazendo a opinião de 

doutrinadores e fazendo uma análise dos artigos que tratam sobre o tema.  

Após a infiltração, fica o questionamento da utilização das provas 

obtidas no processo penal. Isso será explicitado, tratando sobre os relatórios que 

devem ser feitos pelo agente, durante e após a infiltração, se existe a 

possibilidade do agente infiltrado ser testemunha, e a perspectiva de 

condenação do réu apenas com as provas obtidas pelo agente infiltrado.  

Por fim, vamos analisar alguns casos concretos que demonstram as 

controvérsias presentes no instituto da infiltração policial, e como estas 

ameaçam a segurança jurídica. Ademais, será demonstrado o impacto que a 

infiltração causa na vida não só dos investigados, mas também dos agentes, e 

como este impacto não termina após o fim da infiltração e pode durar a vida toda.  

Os dados utilizados nesta monografia, foram coletados em livros, 

artigos publicados em sites, decisões dos tribunais, além de textos legais. 

Portanto a metodologia consistirá na revisão bibliográfica do tema e na análise 

da casos concretos. 
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2. MEIO DE PROVA E MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA NO PROCESSO 

PENAL 

A prova é um instrumento essencial para o processo penal, afinal esta 

tem o papel de instruir o julgador por meio da reconstrução histórica de um fato. 

Desta forma o processo penal e a prova nele admitida integram o que se poderia 

chamar de modos de construção do convencimento do julgador, que formará sua 

convicção e legitimará o poder contido na sentença.  

Destarte, é muito importante conhecer a diferença entre “meios de 

prova” e “meios de obtenção de provas”, e assim define Aury Lopes Jr:  

“Meio de prova: é o meio através do qual se oferece ao juiz meios 

de conhecimento, de formação da história do crime, cujos 

resultados probatórios podem ser utilizados diretamente na 

decisão. São exemplos de meios de prova: a prova testemunhal, 

os documentos, as perícias etc.” 

“Meio de obtenção de prova: ou mezzi di ricerca della prova 

como denominam os italianos, são instrumentos que permitem 

obter-se, chegar-se à prova. Não é propriamente “a prova”, 

senão meios de obtenção. Explica MAGALHÃES GOMES 

FILHO que os meios de obtenção de provas não são por si 

fontes de conhecimento, mas servem para adquirir coisas 

materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória, e 

que também podem ter como destinatários a polícia judiciária. 

Exemplos: delação premiada, buscas e apreensões, 

interceptações telefônicas etc. Não são propriamente provas, 

mas caminhos para chegar-se à prova.1” 

Após a análise dos conceitos, resta claro que o instituto da infiltração 

policial se enquadra no conceito de “meios de obtenção de prova”. A 

doutrina divide os meios de obtenção de prova em ordinários e extraordinários. 

Os ordinários servem para investigar delitos graves ou de menor gravidade, 

enquanto, os extraordinários servem para apuração de crimes mais graves ou 

 
1 JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Saraiva, 2019, pág.424. 
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complexos, que exijam meios investigativos não tradicionais, tendo como 

elementos principais o sigilo e a dissimulação.2  

Após a distinção dos meios ordinários e extraordinários, cabe 

destacar que a infiltração de agentes consiste em um meio não só especial, mas 

também extraordinário de obtenção de provas. Outro fato que colabora para 

tratá-la como meio extraordinário é que o §2º do Art. 10 da Lei nº 12.850/13 

afirma que ela será admitida se a prova não puder ser produzida por outros 

meios disponíveis, ou seja, é um meio subsidiário, última ratio, senão vejamos:  

Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de 

investigação, representada pelo delegado de polícia ou 

requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do 

delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito 

policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa 

autorização judicial, que estabelecerá seus limites. [...]  

§ 2º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração 

penal de que trata o art. 1º e se a prova não puder ser 

produzida por outros meios disponíveis.3 

Logo, conclui-se que infiltração de agentes consiste numa técnica 

especial de investigação, sendo um meio extraordinário de obtenção de provas, 

onde um ou mais agentes de polícia, ingressam em uma organização criminosa, 

com autorização judicial, de forma sigilosa e dissimulada, com o objetivo de 

colher fontes de provas.  

3. CONTEXTO HISTÓRICO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

A origem exata das organizações criminosas é incerta, todavia os 

primeiros relatos remontam dos séculos XVI e XVII, na Ásia, especialmente no 

 
2 MACEDO, Rômulo. A Infiltração de agentes como meio extraordinário de obtenção de provas. 
Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/68030/a-infiltracao-de-agentes-como-meio-extraordinario-
de-obtencao-de-
provas#:~:text=A%20doutrina%20divide%20os%20meios,prova%20em%20ordin%C3%A1rios%20e%20e
xtraordin%C3%A1rios.&text=10%20da%20Lei%20n%C2%BA%2012.850,um%20meio%20subsidi%C3%A1
rio%2C%20ultima%20ratio> Acesso em: 22/03/2021. 
3 BRASIL. Lei nº 12.850, de 12 de agosto de 2013, Diário Oficial da União  
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Japão e na China.4 Vale destacar que estas organizações não surgiram com o 

conceito de organização criminosa como conhecemos hoje, pelo contrário, elas 

nasceram com a ideia de combater atos autoritários de Imperadores e 

governantes da época. Contudo, esse ideal acabava sendo deturpado e essas 

organizações passavam a cobrar os cidadãos pela sua “proteção”, um conceito 

muito parecido com as atuais milícias, atuantes principalmente no Rio de Janeiro.  

Muitas das organizações criminosas que surgiram no período 

supracitado ainda continuam suas atividades até hoje. As duas mais conhecidas 

são a Tríades, na China e a Yakuza, no Japão. 

Tratando mais especificamente sobre a infiltração policial nestas 

organizações, os primeiros relatos datam do século XVIII, na França, ainda no 

período absolutista5, a fim de garantir ao Estado o controle, ainda que mínimo, 

das ações praticadas pelos grupos delinquentes já existentes à época.  

Como é sabido, antes da globalização, a maioria dos crimes era 

praticado apenas por um indivíduo, não existia uma organização propriamente 

constituída. Entretanto, com a globalização e o consequente surgimento de 

novas tecnologias – incluindo o incremento tecnológico na segurança- forçaram 

os criminosos a sofisticar suas técnicas, com o objetivo de burlar estes sistemas 

de segurança mais modernos. Todo este contexto, foi de suma importância para 

a modernização da ação criminosa, haja vista que passou a existir uma maior 

facilidade de atuação em conjunto.  

Desta forma, para combater estas organizações criminosas, foi 

inevitável que as técnicas investigativas também evoluíssem. Sendo assim, a 

infiltração policial passou a ser utilizada como uma dessas técnicas, todavia com 

um caráter subsidiário, ou seja, esta técnica era utilizada de forma bem rara e 

por consequência sua positivação não foi priorizada.  

 
4 SANTOS, Garcia Luciano. A infiltração policial em organizações criminosas como meio de prova. 
Disponível em:< jus.com.br/artigos/72000/a-infiltracao-policial-em-organizacoes-criminosas-como-
meio-de-prova/5 > Acesso em: 19/03/2021. 
5 PEREIRA, Flávio Cardoso. A investigação criminal realizada por agentes infiltrados. In: CLEMENTINO, 
Cláudio Leite. Uma análise sobre a infiltração de agentes à luz da Lei 12.850/13. Teresina: Revista Jus 
Navigandi, 2018. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/65912/uma-analise-sobre-a-infiltracaode-
agentes-a-luz-da-lei-12-850-13/2. Acesso em: 21 mar. 2019. 
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3.1 CONTEXTO BRASILEIRO 

Assim como na história mundial, no contexto brasileiro também 

existem divergências entre os autores com relação ao surgimento do crime 

organizado, entretanto iremos adotar neste trabalho a ideia de que as 

organizações criminosas surgiram nos meados do século XVIII e início do século 

XX, com o cangaço.  

Explica Roberto Navarro, em reportagem da Revista Super 

Interessante:  

“Para alguns especialistas, o cangaço teria nascido como uma 

forma de defesa dos sertanejos diante da ineficiência do governo 

em manter a ordem e aplicar a lei. Mas o fato é que os bandos 

de cangaceiros logo se transformaram em quadrilhas que 

aterrorizaram o sertão, pilhando, assassinando e estuprando. 

Para combatê-los, o governo reagia com as “volantes”, grupos 

de policiais disfarçados de cangaceiros, que muitas vezes eram 

mais brutais que os próprios cangaceiros. O maior de todos os 

cangaceiros, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, começou a 

atuar em 1920. Estima-se que sua gangue chegou a matar mais 

de mil pessoas. As primeiras mulheres juntaram-se ao cangaço 

a partir de 1930 – a pioneira foi Maria Bonita, companheira de 

Lampião.6” 

Sendo assim, pode-se constatar pela análise do trecho supracitado 

que, já na época do cangaço, as forças policiais se utilizavam da infiltração como 

forma de combate a estas organizações criminosas, através das chamadas 

“volantes”, inclusive demostrando resultados consideravelmente favoráveis.  

Com o decurso do tempo as organizações criminosas se perpetuaram 

de diversas formas em nosso país. Uma delas foi mediante a prática do jogo do 

bicho, que é considerado ilegal até os dias de hoje. 

Neste sentido, afirma Sakall:  

 
6 NAVARRO, Roberto. O que foi o cangaço? Revista Superinteressante, [S. l.], p. 1, 18 abr. 2011. 
Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-o-cangaco/. Acesso em: 04 abr. 
2021. 
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“O jogo se processava da seguinte maneira: Cada ingresso, 

vendido para visitar o zoológico, dava direito a um cupom que 

trazia a estampa e o nome de um animal para concorrer a um 

sorteio que concedia ao ganhador um prêmio vinte vezes maior 

do que o valor pago pelo ingresso. Como a entrada no zoológico, 

à época, custavam [sic] mil réis, a sorte enchia o bolso do 

ganhador com vinte mil réis. Toda manhã, logo cedo, o Barão 

escolhia uma estampa com a figura e nome de um dos 25 bichos 

que faziam parte do jogo e colocava esta estampa em um quadro 

de dimensões enormes, içado a um mastro erguido à porta 

principal do Jardim Zoológico. Uma vez o quadro içado ninguém 

tinha acesso a ele. Este quadro era de madeira e, trancado à 

chave. Às 15 horas o próprio Barão de Drumond acionava um 

dispositivo, exibia o bicho sorteado sem causar dúvida a quem 

assistia ao sorteio”7. 

O jogo do bicho, surgiu como uma ideia do Barão de Drumond, que 

buscava uma maneira de arrecadar dinheiro para salvar os animais do Zoológico 

Nacional do Rio de Janeiro, do qual ele era dono. Desta forma, com o passar do 

tempo outros empreendedores começaram a constatar que essa “inovação”, 

criada pelo Barão, estava atraindo cada vez mais clientes, e resolveram adotar 

a ideia.  

Sendo assim, os empreendedores, que posteriormente passariam a 

ser conhecidos como “bicheiros”, começaram a monopolizar o jogo, através de 

acordos e subornos a policiais, de maneira que não ocorresse a proibição dessa 

prática, haja vista que os jogos de azar são proibidos no Brasil, desde o século 

XIX.  

Entretanto com o passar do tempo, o jogo do bicho foi ganhando cada 

vez mais adeptos, principalmente no Rio de Janeiro, e como consequência ele 

foi oficialmente criminalizado em 1941, com a promulgação do Decreto-Lei nº 

3.688, senão vejamos:  

 
7 SAKALL, Sérgio Eduardo. História do Jogo do Bicho. In: NETO, Pedro Alves de Carvalho. A 
RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE INFILTRADO EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS COM O ADVENTO 
DA LEI 12.850/13. Itumbiara: [s. n.], 2014. 
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 Art. 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, 

ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração: 

 Pena – prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, de 

dois a vinte contos de réis.8 

Mesmo com a criminalização da prática do jogo do bicho, as 

organizações criminosas que o tinham como principal fonte de renda só 

cresciam, e muitos “bicheiros” se tornavam cada vez mais populares na 

sociedade, como por exemplo Castor de Andrade, um dos maiores “bicheiros” 

do Rio de Janeiro.  

Assim sendo, as organizações criminosas foram expandindo ainda 

mais a sua atuação, se especializando em crimes ainda mais gravosos. Neste 

contexto começaram a surgir facções cada vez maiores e mais organizadas. A 

primeira delas foi o Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro. O surgimento 

de tal facção se deu no período da ditadura militar, onde os presos políticos se 

misturavam com os presos comuns, juntando assim, pessoas com conhecimento 

político e de mundo, com criminosos que mesmo possuindo baixa escolaridade, 

tinham muito mais experiência no mundo do crime. 

Outra facção muito conhecida é o Primeiro Comando da Capital 

(PCC), que também surgiu nos presídios e existe até hoje. Esta organização 

comete diversos delitos como assassinatos, tráfico de entorpecentes e outros 

crimes graves. O PCC atua principalmente em São Paulo. 

4. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA SOBRE INFILTRAÇÃO POLICIAL  

Como exposto, com o crescimento das organizações criminosas o 

Estado se deparou com uma situação insustentável e foi obrigado a reagir, afinal 

estes grupos ameaçavam não só a sociedade e a convivência pacífica, mas 

também a economia do país.  

Inicialmente, o conceito de infiltração policial foi introduzido no 

ordenamento pátrio pelo Projeto de Lei nº 3.516/89, que tratava dos “meios de 

operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por 

 
8 BRASIL, Decreto-Lei 3.688 de 03 de outubro de 1941. 
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organizações criminosas”, embora apenas mencionasse o instituto, sem trazer 

qualquer regulação quanto ao procedimento de utilização.9 

Para melhor entendimento, vejamos o disposto no artigo 2º do referido 

projeto de lei:  

Art. 2º Em qualquer fase de persecução criminal que verse sobre 

ação praticada por organizações criminosas são permitidos, 

além dos já previstos na lei, os seguintes procedimentos de 

investigação e formação de provas: I - a infiltração de agentes 

da polícia especializada em quadrilhas ou bandos, vedada 

qualquer coparticipação delituosa, exceção feita ao disposto no 

art. 288 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal, de cuja ação se pré-exclui, no caso, a 

antijuridicidade; [...] .10 

Como citado alhures, não existia qualquer regulação quanto ao 

procedimento da infiltração policial e por este motivo o artigo citado foi vetado 

pelo Presidente da República, haja vista que não previu a necessidade de 

consulta prévia do Ministério Público (MP). Isso foi considerado uma lacuna 

grave, afinal essa consulta ao MP é essencial para que sejam fiscalizados e 

limitados os atos dos agentes infiltrados, considerando-se que sem ela não há 

uma limitação legal para o modus operandi de modo que o agente pode se 

colocar em risco, ou até invalidar as provas colhidas, caso a autoridade judicial 

as considere revestidas de irregularidade.  

Após toda a discussão sobre a lacuna exposta, em 1995 o projeto de 

lei finalmente foi aprovado (com o referido veto), e convertido na Lei 9.034/95, 

que em seu artigo 1º afirmava: “Esta lei define e regula meios de prova e 

 
9 ANSELMO, Marcio Alexandre. A infiltração policial no combate aos crimes de corrupção. Disponível 
em: < https://www.conjur.com.br/2017-out-24/academia-policia-infiltracao-policial-combate-aos-
crimes-orrupcao#:~:text=A%20infiltra%C3%A7%C3%A3o%20policial%20(t%C3%A9cnica%20conhecida>. 
Acesso: em 17/03/2021 
10 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Ordinária PL 3516/1989. Dispõe sobre a utilização de 
meios operacionais para a prevenção e repressão do crime organizado. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=213441>. Acesso em: 
17/03/21.  
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procedimentos investigatórios que versarem sobre crime resultante de ações de 

quadrilha ou bando”11. 

Desta forma, ao analisarmos este artigo, podemos notar que em 

nenhum momento foram mencionadas as organizações criminosas, afinal não 

havia um conceito para defini-las. Foi citado apenas “quadrilha ou bando”, que 

já tinham seu conceito estabelecido pelo Código Penal (CP), em seu artigo 288, 

que assim dispunha: “Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou 

bando, para o fim de cometer crimes”.  

Deste modo, a omissão da lei supracitada acarretou a manutenção da 

sociedade em estado de perigo, tornando assim a lei ineficaz no plano prático. 

Objetivando solucionar este problema foi criado o Projeto de Lei 3.275/2000.  

Este projeto, logo foi votado e aprovado na forma da Lei 10.217/2001, 

que provocou importantes mudanças nos artigos 1º e 2º na Lei 9.034/95. Esta 

nova lei foi a primeira a tratar sobre “associação e organizações criminosas”. 

Para um melhor entendimento, segue a nova redação:  

Art. 1º Esta lei define e regula meios de prova e procedimentos 

investigatórios que versem sobre ilícitos decorrentes de ações 

praticadas por quadrilha, bando, organizações ou associações 

criminosas de qualquer tipo. 

Art. 2º. Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, 

sem prejuízo dos já previstos em lei, os seguintes procedimentos 

de investigação e formação de provas: [...]  

V – infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em 

tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados 

pertinentes, mediante circunstanciada autorização judicial. 

Parágrafo único. A autorização judicial será estritamente sigilosa 

e permanecerá nesta condição enquanto perdurar a infiltração.12 

Como vemos a possibilidade de infiltração policial para obtenção de 

provas foi instituída nesta nova lei. Posteriormente, outros textos legislativos 

também trataram sobre esta possibilidade, como a Lei 11.343/2006 (Lei de 

 
11 BRASIL, Lei nº 9.034 de 3 de maio de 1995, Diário Oficial da União 4 de maio de 1995, Brasília.   
12 BRASIL, Lei nº 10.217 de 11 de abril de 2001, Diário Oficial da União 12 de abri de 2001, Brasília.  
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Drogas), que trouxe em seu Art. 53, I, a infiltração de agentes de polícia, em 

tarefas de investigação, em qualquer fase da persecução criminal, mediante 

autorização judicial e ouvido o Ministério Público, como um dos procedimentos 

investigatórios relativos aos crimes previstos em seu Título III, Capítulo III. Porém 

não trouxe detalhes sobre o tema.   

Mesmo trazendo a expressão “organizações e associações 

criminosas”, a Lei 10.217 não apresentava um conceito destes termos. Por este 

motivo era necessária uma nova lei e essa veio em 2013, trazendo diversas 

inovações, como a infiltração policial e a delação premiada, além de finalmente 

conceituar o que seria uma organização criminosa. Esta é a Lei 12.250, da qual 

trataremos mais profundamente a seguir.  

5. LEGITIMIDADE DO AGENTE INFILTRADO 

Preliminarmente, cabe destacar que antes da promulgação da Lei 

12.850/13, havia uma certa divergência de quem seriam os agentes legitimados 

a trabalhar como infiltrados. Sobre essa controvérsia, a revogada Lei 9.034/95, 

em seu art. 2º, V, falava de duas categorias de profissionais, o agente de polícia 

e o agente de inteligência. Contudo, o profissional de inteligência não era bem 

aceito pela maioria da doutrina, tendo em vista sua atividade não ser voltada 

para a investigação criminal. 13  

Portanto, após a entrada em vigor da Lei 12.850/13 sedimentou-se o 

entendimento de que apenas o agente de polícia poderia ser infiltrado. O agente 

de polícia foi definido pela doutrina como sendo os agentes da polícia judiciária 

(polícia civil e federal). Isso porque a lei supracitada em seu Art. 3º, VII e Art. 10, 

caput, fala da infiltração “em atividade de investigação” ou “em tarefas de 

investigação”, depois diz que será “representada por delegado de polícia ou 

requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de 

polícia”, ou seja, ela ocorre sempre no âmbito da polícia judiciária.  

 
13 MACEDO, Rômulo. A Infiltração de agentes como meio extraordinário de obtenção de provas. 
Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/68030/a-infiltracao-de-agentes-como-meio-extraordinario-
de-obtencao-de-
provas#:~:text=A%20doutrina%20divide%20os%20meios,prova%20em%20ordin%C3%A1rios%20e%20e
xtraordin%C3%A1rios.&text=10%20da%20Lei%20n%C2%BA%2012.850,um%20meio%20subsidi%C3%A1
rio%2C%20ultima%20ratio> Acesso em: 27/03/2021. 
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Com relação aos militares, ainda existe uma grande contradição entre 

a doutrina. Para aqueles que defendem a possibilidade de infiltração, o principal 

argumento é que essa só será autorizada se aquele estiver exercendo função de 

polícia judiciária militar, nos termos dos artigos 7º e 8º do Código de Processo 

Penal Militar, haja vista que nestes casos os militares estão atuando em 

apuração ou investigação de crimes militares, de competência das Justiças 

Militares Estaduais ou da União. Os que são contra a infiltração policial dos 

militares, afirmam que a infiltração é uma técnica de investigação especial 

admitida apenas nos casos de organização criminosa e tráfico de drogas, que 

são de competência da justiça comum.  

Por fim, é importante destacar que o Brasil não permite a infiltração 

de particulares, afinal não existe nenhuma previsão legal para este cenário.  

5.1 AGENTE INFILTRADO E AGENTE PROVOCADOR 

Como já exposto, a infiltração policial é um meio de obtenção de prova 

especial, e como tal possui limites para a atuação do agente. Desta forma, é 

importante definir a diferença de agente infiltrado e agente provocador. 

O agente provocador pode ser definido como aquele que instiga ou 

provoca o investigado a cometer um crime, com o intuito de se obter um flagrante 

do fato típico, todavia essa “manobra” é entendida pela doutrina como flagrante 

preparado14.  

Para melhor conceituar o flagrante preparado, este é definido por Aury 

Lopes Jr da seguinte forma:  

“O flagrante provocado ou preparado é ilegal e ocorre quando 

existe uma indução, um estímulo para que o agente cometa um 

delito exatamente para ser preso. Trata-se daquilo que o Direito 

Penal chama de delito putativo por obra do agente provocador. 

[...] 

 
14 SANTOS, Garcia Luciano. A infiltração policial em organizações criminosas como meio de prova. 
Disponível em SANTOS, Garcia Luciano. A infiltração policial em organizações criminosas como meio 
de prova. Disponível em:< jus.com.br/artigos/72000/a-infiltracao-policial-em-organizacoes-criminosas-
como-meio-de-prova/5 > Acesso em: 06/04/2021. 
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O flagrante preparado é ilegal, pois também vinculado à 

existência de um crime impossível. [...]. Aplica-se, nesse caso, o 

disposto na Súmula n. 145 do STF: Não há crime, quando a 

preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua 

consumação.” 15 

Posto isto, conclui-se que o instituto da infiltração policial consiste em 

mera observação do ilícito, ainda que, para que isso seja possível, por vezes, 

que o agente tenha que cometer ilícitos também. A infiltração somente pode 

ocorrer após a demonstração de fortes indícios da prática do crime de 

associação criminosa pelos investigados, sem que o infiltrado ou nenhum policial 

envolvido na investigação tenha provocado o acontecimento dos fatos que 

constituem esses indícios. 

6. LEI 12.850/13 E SUAS INOVAÇÕES  

A Lei 12.850/13 (Lei das Organizações Criminosas) trouxe diversas 

mudanças relevantes na área penal e processual penal, como por exemplo 

novos institutos de meios de obtenção de provas, como a delação premiada, 

interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, cooperação entre 

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

provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal, o 

afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal e obviamente a infiltração 

policial. Além destes, outro ponto muito importante foi a definição de organização 

criminosa, afinal como explicitado anteriormente a Lei 9.034/95 (que foi a 

primeira a tratar formalmente sobre infiltração policial), não definiu o conceito de 

organização criminosa, e desta forma deixou várias brechas no combate aos 

crimes praticados por essas organizações.  

Desta forma, cabe destacar que a Lei 12.850/13 modificou o artigo 

288 do Código Penal, que afirmava:  

Quadrilha ou bando  

Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou 

bando, para o fim de cometer crimes. 

 
15 JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Saraiva, 2019, pág. 731.  
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Pena - reclusão, de um a três anos. Parágrafo único. A pena 

aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado. 

Após a sanção da lei supracitada o artigo passou a ter a seguinte 

redação:  

Associação Criminosa  

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim 

específico de cometer crimes.  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único. A 

pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se 

houver a participação de criança ou adolescente.16 

Como se pode notar, uma das mudanças mais relevantes foi o número 

de pessoas que devem se associar para configurar o crime. Antes eram quatro, 

após a nova redação passaram a ser necessárias apenas três pessoas. Outra 

mudança deveras importante está prevista no artigo 2º da Lei 12.850/13, senão 

vejamos:  

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.17 

Após a análise destes artigos nota-se que alguns requisitos são 

necessários para a configuração do crime de associação criminosa. Não apenas 

necessários, mas também cumulativos, ou seja, além de ser essencial no mínimo 

a associação de três pessoas, deve haver também uma estrutura ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas e por fim a pena máxima do crime deve ser 

 
16 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro/RJ, 7 dez. 1940. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 07 
de abril 2021. 
17 Lei 12.850 de 12 de agosto de 2013, Diário oficial da União 05 de agosto de 2013, Brasília.  
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igual ou superior a quatro anos. Somente quando todos estes requisitos são 

preenchidos pode-se constatar a existência do crime de associação criminosa.  

Ademais, enquanto a redação do antigo parágrafo primeiro 

determinava que fosse dobrada a pena da quadrilha que agisse armada, a Lei 

nº 12.850/13, nesses casos, passou a aumentar a pena apenas da metade, além 

de determinar que se aplique esse aumento também às situações em que houver 

a corrupção de menores (“participação de criança ou adolescente”). Como 

consequência, ocorreu o princípio da retroatividade, haja vista que as majorantes 

(agir com arma e corrupção de menores) foram reduzidas, o que se tornou mais 

benéfico para o réu.  

Com relação à infiltração de agentes, a Lei nº 12.850/13 possui um 

capítulo totalmente destinado à regulamentação de seu procedimento. Porém a 

mudança mais relevante trazida, foi com relação a legitimidade do agente. Como 

já citado anteriormente, antes da implementação da referida lei, havia uma 

dúvida de quem poderia ser o agente infiltrado e após a Lei das Organizações 

Criminosas ficou claro e sedimentado que apenas agentes da polícia judiciária 

poderiam exercer a função de agente infiltrado.  

“Art. 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão 

permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os 

seguintes meios de obtenção da prova: [...] VII - infiltração, por 

policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 1118 

(grifo nosso).  

Ademais, é imprescindível a atuação de um Delegado de Polícia no 

procedimento de instauração da técnica de infiltração, como fica claro ao 

analisarmos o artigo 10 da Lei 12.850/13, senão vejamos:  

Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de 

investigação, representada pelo delegado de polícia ou 

requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do 

delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito 

policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa 

autorização judicial, que estabelecerá seus limites.  

 
18 Lei 12.850 de 12 de agosto de 2013, Diário oficial da União 05 de agosto de 2013, Brasília. 
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Sendo assim, é importante que haja uma ação conjunta entre o 

Delegado de Polícia, o Ministério Público e o Magistrado, no sentido de preservar 

o caráter sigiloso da infiltração, para tanto o Delegado deverá reduzir, ao 

máximo, o conhecimento acerca da operação a ser desencadeada. Ademais, 

somente os agentes que efetivamente forem empregados na missão poderão 

tomar conhecimento da infiltração e da representação junto ao Poder Judiciário. 

Desta forma, a Instituição Policial deverá criar normas internas no sentido de 

objetivar o devido sigilo da operação19 

Destarte, cabe salientar também que a Lei nº 12.850/13 dirimiu 

completamente o debate que havia acerca de qual seria a causa excludente da 

responsabilidade do policial infiltrado frente às condutas ilícitas por ele 

eventualmente cometidas, na medida em que deixa claro ser a inexigibilidade de 

conduta diversa o motivo pelo qual suas condutas não são antijurídicas. 

Entretanto, deve-se atentar ao princípio da proporcionalidade, ou seja, é 

necessário que seja comprovado que o agente somente cometeu aquela 

infração para resguardar a integridade da operação investigativa ou a própria 

incolumidade física, de forma que não lhe pudesse ser exigida conduta diferente. 

(todo este conceito, foi abordado no artigo 13 da lei supracitada). Sobre este 

tema, trataremos com maior profundidade posteriormente. 

 Por fim, como vimos a principal lei que trata sobre a infiltração policial 

é a Lei das Organizações Criminosas (12.850/13), contudo ela não é a única, 

existem outras leis que tratam sobre o instituto da infiltração, são elas: a nº 

11.343/06 (Lei de Drogas); nº 13.260/16 (Lei de Terrorismo), nº 13.344/16 (Lei 

do Tráfico de Humanos), nº 13.441/17 (Lei de Infiltração Virtual), nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), além do Código Penal (CP) e do Código 

de Processo Penal (CPP).  

7. REQUISITOS LEGAIS PARA A INFILTRAÇÃO POLICIAL 

Como é sabido, provas obtidas por meio ilícito não são admitidas 

como fundamento para a condenação penal. Com relação a infiltração de 

agentes policiais, sempre houve uma grande controvérsia de qual o limite para 

 
19 CARLOS, André. FRIEDE, Reis. Aspectos Jurídico-Operacionais do Agente Infiltrado. Rio de Janeiro. 
Freitas Bastos. 2014. p. 36/37 
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atuação desses e qual o procedimento deveria ser adotado. Tais 

questionamentos, foram tratados pela Lei 12.850/13.  

Como já exposto, a atuação do Delegado de Polícia é imprescindível 

para a instauração do procedimento, que pode ser feito de duas formas. A 

primeira delas se dá mediante representação do próprio delegado, situação na 

qual o Ministério Público deverá ser ouvido, conforme § 1º do artigo 10 da Lei 

12850/13: “Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz 

competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público”.20 Já a segunda 

maneira, é mediante requerimento do próprio Ministério Público, que poderá ser 

realizado durante a fase da instrução processual, em virtude do poder de 

investigação conferido também ao parquet – com a ressalva de que, mesmo 

nesses casos, a investigação somente poderá ser posta em prática por agentes 

policiais.  

Todo este procedimento é regulado pelo artigo 11 da Lei 12.850/13, 

que afirma o seguinte:  

Art. 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação 

do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a 

demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas 

dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das 

pessoas investigadas e o local da infiltração.21 

Outrossim, é importante salientar que caso a autoridade judiciária no 

curso do processo julgue necessária a aplicação deste meio de prova 

excepcional, ela pode sim determinar o seu início.  

A infiltração policial será de seis meses podendo ser prorrogada, se 

demonstrar necessidade, é o que dita o artigo 10, § 3º da Lei 12.850/13. A Lei, 

no entanto é omissa no sentido de quantas renovações o magistrado pode 

homologar. Não obstante o silêncio legislativo, o Juiz deverá ao analisar ter 

 
20 Lei 12.850 de 12 de agosto de 2013, Diário oficial da União 05 de agosto de 2013, Brasília. 
21 Ibidem  
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cautela com eventuais pedidos de prorrogação, no sentido de se manter a 

segurança jurídica.22  

Além disso, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

que as provas obtidas por agente infiltrado sem autorização judicial são ilícitas. 

Isso fica claro ao analisarmos o Habeas Corpus 147837, senão vejamos:  

Habeas corpus. 2. Infiltração de agente policial e distinção com 

agente de inteligência. 3. Provas colhidas por agente 

inicialmente designado para tarefas de inteligência e prevenção 

genérica. Contudo, no curso da referida atribuição, houve 

atuação de investigação concreta e infiltração de agente em 

grupo determinado, por meio de atos disfarçados para obtenção 

da confiança dos investigados. 4. Caraterização de agente 

infiltrado, que pressupõe prévia autorização judicial, 

conforme o art. 10 da Lei 12.850/13. 5. Prejuízo demostrado 

pela utilização das declarações do agente infiltrado na sentença 

condenatória. 6. Viabilidade da cognição em sede de habeas 

corpus. 7. Ordem parcialmente concedida para declarar a 

ilicitude dos atos da infiltração e dos depoimentos prestados. 

Nulidade da sentença condenatória e desentranhamento de 

eventuais provas contaminadas por derivação. (HC 147837, 

Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 

26/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-

06-2019 PUBLIC 26-06-2019)23 (grifo nosso).  

7.1 DIREITOS DO AGENTE INFILTRADO 

A infiltração policial é claramente muito perigosa, afinal um agente de 

polícia irá conviver por bastante tempo com criminosos, arriscando sua vida. 

Portanto, o agente deve possuir alguns direitos, para que não seja obrigado a 

praticar ações contra sua vontade, seja para se preservar ou para preservar sua 

família, assim como a possibilidade de manter sua identidade desconhecida. 

Tais direitos estão dispostos no art. 14, da Lei 12.850/13:  

 
22 CARLOS, André. FRIEDE, Reis. Aspectos Jurídico-Operacionais do Agente Infiltrado. Rio de Janeiro. 
Freitas Bastos. 2014. 
23 Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/768173462/habeas-corpus-hc-147837-rj-
rio-de-janeiro-0010323-8220171000000. Acesso em: 15/04/2021. 
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Art. 14.  São direitos do agente: 

I - recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada; 

II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 9º da Lei no 9.807, de 13 de julho de 1999, bem 

como usufruir das medidas de proteção a testemunhas; 

III - ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e 

demais informações pessoais preservadas durante a 

investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão 

judicial em contrário; 

IV - não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou 

filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia 

autorização por escrito.24 

Vale destacar que, os direitos previstos no inciso II, podem ser 

estendidos para o cônjuge, os ascendentes e os descendentes do agente. 

Cessada a ameaça ou coação poderá o agente infiltrado solicitar ao Juízo 

competente o retorno à situação anterior, com alteração para o nome original.  

7.2 LIMITES PARA A ATUAÇÃO DO AGENTE 

Como já mencionado, o artigo 11 da Lei 12.850/13 determina que no 

requerimento para a infiltração do agente deverá conter o alcance da tarefa dos 

agentes. Contudo, este tema é bastante complexo e gera grande discussão, 

afinal cada caso é único. Existem organizações criminosas maiores e mais 

violentas, e outras menores, e tudo isso influencia no grau de dificuldade com 

relação a colheita de provas pelo agente.  

A única limitação imposta legislativamente está prevista no artigo 13 

da Lei 12.850/13, que assim afirma:   

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida 

proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá 

pelos excessos praticados.  

 
24 Lei 12.850 de 12 de agosto de 2013, Diário oficial da União 05 de agosto de 2013, Brasília. 
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Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a 

prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, 

quando inexigível conduta diversa.  

Desta forma, pode-se concluir que cada caso deverá ser analisado de 

forma individual, cabendo ao magistrado entender se o agente agiu de forma 

proporcional ou não. Como consequência, isso também gera uma grande 

discussão doutrinária, pois, para que seja posta em prática e bem-sucedida, a 

técnica da infiltração pressupõe grave agressão a muitos direitos fundamentais 

constitucionalmente garantidos ao investigado – que, como o próprio título de 

“investigado” deixa claro, não foi condenado ainda, e, por mais forte que sejam 

os indícios, não há provas concretas de sua culpa. Este tema será tratado mais 

profundamente no decorrer deste trabalho.  

7.3 TÉRMINO DO PERÍODO DE INFILTRAÇÃO 

Grande parte das hipóteses de término do período de infiltração 

policial estão previstos na Lei 12.850/13, todavia alguns doutrinadores 

determinam outras hipóteses em que poderia ocorrer este término.   

Segundo Carlos25, existem seis tipos diferentes de cessação da 

infiltração, são eles:   

Cessação Voluntária: diz respeito ao término da infiltração policial 

previsto no artigo 14, I, da Lei 12.850/13, a qual disciplina que o agente poderá, 

a qualquer tempo, fazer cessar a operação, independentemente de haver algum 

perigo mediato ou imediato à sua vida. Carlos faz menção que neste caso, 

deverá o Delegado de Polícia dar imediata ciência ao parquet e à autoridade 

judiciária competente, registrando, no relatório circunstanciado os motivos 

apontados pelo agente infiltrado para sua retirada. O autor ainda destaca que, a 

decisão do policial de fazer cessar a infiltração deverá ter alguma justificativa 

plausível, não podendo ser desarrazoada.   

Cessação Urgente: Prevista no artigo 12, § 3º, da Lei 12.850/13, diz 

respeito ao caso de haver grande perigo iminente ao agente infiltrado, onde 

 
25 CARLOS, André. FRIEDE, Reis. Aspectos Jurídico-Operacionais do Agente Infiltrado. Rio de Janeiro. 
Freitas Bastos. 2014. 
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neste caso a operação será sustada mediante requisição do Ministério Público 

ou por representação do Delegado de Polícia, dando-se ciência ao parquet. 

Cessação por quebra de sigilo: Também previsto no art. 12, §3º, da 

Lei 12.850/13, onde na hipótese de o agente infiltrado vir a ser descoberto torna-

se ainda maior o perigo enfrentado por este, e, por conseguinte, rebaixando o 

nível de eficácia da operação, desta forma não sendo razoável prosseguir com 

a infiltração. 

Cessação por êxito operacional: Conceituado por Carlos, onde o 

doutrinador entende que, de forma lógica, obtendo o êxito na infiltração, ainda 

que antes do prazo máximo fixado na Lei, deverá resultar na imediata cessação 

da operação, uma vez que esta não se fará mais necessária. 

Cessação por expiração de prazo: Nos termos do art. 10, § 3º, da 

Lei 12.850/13, diz respeito ao fato de findar o prazo de seis meses previsto no 

dispositivo legal, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada 

a necessidade. Desta forma, acabando-se o prazo estipulado pelo magistrado, 

a operação deverá ser cessada, o que, como leciona Carlos, deverá exigir algum 

planejamento por parte do delegado de polícia, de modo a preservar a identidade 

do agente infiltrado. 

Cessação por atuação desproporcional: Segundo o art. 13, caput, 

da Lei 12.850/13, o agente deverá, em sua atuação, guardar a devida 

proporcionalidade com o fim da investigação, sob pena de responder pelos 

excessos praticados.  

Assim sendo, estas são as possibilidades de cessação da infiltração 

policial.  

8. INFILTRAÇÃO POLICIAL COMO BASE PARA UMA CONDENAÇÃO 

CRIMINAL  

Inicialmente, como explicitado alhures, para que a infiltração policial 

seja bem-sucedida muitos direitos fundamentais são feridos. A partir dessa ideia, 

surgem diversos questionamentos, afinal o Estado tem como dever garantir a 

segurança pública, combater o crime, todavia admite que seu agente “possa 

cometer um crime”, simplesmente para obter provas que fundamentem a 
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condenação de membros de uma organização criminosa. Fatalmente, esse 

processo nos faz refletir sobre esta clara dualidade, uma dualidade já tratada por 

Maquiavel, no seu livro o Príncipe, que nos faz questionar “os fins justificam os 

meios?”. Desta forma, existe uma grande controvérsia doutrinária com relação 

as provas obtidas pelos agentes infiltrados, e se estas deveriam ser utilizadas 

como base para uma condenação penal.  

Carlos26 entende ser constitucional o instituto do agente infiltrado, 

argumentando para tanto que nenhum direito fundamental é absoluto, devendo 

no caso concreto utilizar-se da hermenêutica jurídica e verificando a relativização 

interpretativa dos direitos constitucionais. Desta forma a infiltração policial estaria 

abarcada pelo princípio da segurança jurídica e interesse coletivo, no qual 

segundo o autor se prevalece em face da complexidade das ações delituosas 

das organizações criminosas. Nesse sentido, tal instituto é não só constitucional, 

como legal também. 

De mais a mais, devemos lembrar que a Lei 12.850/13 deixa claro que 

o instituto da infiltração policial só pode ser utilizado quando não houver outra 

possiblidade, ou seja, como ultima ratio. Além disso, deve haver prévia 

autorização, estabelecendo os limites da atuação do agente.  

8.1 RELATÓRIOS DO AGENTE INFILTRADO 

Em determinados momentos, previstos em lei, o agente infiltrado deve 

fazer relatórios dispondo sobre a infiltração, e estes são um dos principais 

institutos probatórios.  

Assim afirma o artigo 10 da Lei 12.850/13:  

Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de 

investigação, representada pelo delegado de polícia ou 

requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do 

delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito 

policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa 

autorização judicial, que estabelecerá seus limites. 

 
26 CARLOS, André. FRIEDE, Reis. Aspectos Jurídico-Operacionais do Agente Infiltrado. Rio de Janeiro. 
Freitas Bastos. 2014. 
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[...] 

§ 3º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) 

meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que 

comprovada sua necessidade. 

§ 4º Findo o prazo previsto no § 3º, o relatório circunstanciado 

será apresentado ao juiz competente, que imediatamente 

cientificará o Ministério Público. 

§ 5º No curso do inquérito policial, o delegado de policial poderá 

determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá 

requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de 

infiltração.27 

Ao analisarmos este artigo, verifica-se que existem dois tipos de 

relatórios. O primeiro deles é o relatório da atividade de infiltração policial, que 

pode ser dividido em relatório parcial e relatório final da atividade de infiltração 

policial. Já o segundo é chamado de relatório circunstanciado da infiltração 

policial.  

Carlos28 assim define: 

Relatório Parcial da Atividade de Infiltração Policial: Documento a 

ser elaborado durante a infiltração policial, e de acordo com a periodicidade 

previamente determinada pelo delegado de polícia (no plano de operação de 

infiltração policial) ou pelo magistrado (no mandado de infiltração policial), 

podendo ser diário, semanal, quinzenal, mensal, etc, conforme a peculiaridade 

que objetiva, em última análise, verifica: se há algum dado concreto que possa 

indicar que a segurança do agente infiltrado esteja efetivamente comprometida 

(art.12, § 3º, da Lei nº 12.850/13); se (e quais) provas a respeito das atividade 

ilícitas da organização criminosa foram obtidas (art 3º, VII, da Lei nº 12.850/13); 

se a atuação do agente infiltrado está atentando para a devida proporcionalidade 

com a finalidade da investigação (art. 13, caput, da Lei nº 12.850/13); se os fins 

traçados estão sendo alcançados, dentre outros aspectos. 

 
27 Lei 12.850 de 12 de agosto de 2013, Diário oficial da União 05 de agosto de 2013, Brasília. 
28 CARLOS, André. FRIEDE, Reis. Aspectos Jurídico-Operacionais do Agente Infiltrado. Rio de Janeiro. 
Freitas Bastos. 2014. 
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Relatório Final da Atividade de Infiltração Policial: Documento a 

ser elaborado pelo agente infiltrado quando do término da infiltração policial, ou 

seja, quando já estiver desincumbido da tarefa que lhe foi conferida, providência 

que objetiva verificar: se (e quais) provas a respeito das atividades ilícitas da 

organização criminosa foram obtidas (art. 3º, VII, da Lei nº 12.850/13); se a 

atuação do agente infiltrado está atentando para a devida proporcionalidade com 

a finalidade da investigação (art. 13, caput, da Lei nº 12.850/13); se os fins 

traçados estão sendo alcançados, dentre outros aspectos. 

O autor ainda faz menção ao formato que o relatório deverá ser feito, 

visto que a legislação não dispõe sobre o assunto, tendo mencionado que no 

parcial poderia o agente dispor de qualquer formato disponível visto a 

complexidade da tarefa no curso da operação, ao passo, que o relatório final 

deverá ser de forma escrita, em documento formal, visto pressupor o findo da 

operação.  

Isto posto, passaremos a tratar sobre o relatório circunstanciado. Este 

está previsto no artigo 10, § 4º, da Lei 12.850/13, e trata-se de relatório a ser 

elaborado pelo Delegado de Polícia ao Magistrado competente, cientificando o 

Ministério Público.  

O Delegado redigirá o relatório tendo como fundamento o relatório 

final do agente infiltrado, bem como de outras provas obtidas a partir, ou não, da 

infiltração, atentando para o sigilo pertinente da matéria. O relatório 

circunstanciado, elaborado pelo Delegado, deverá evitar dados que possibilitem 

a identificação do agente infiltrado, em consonância com o art. 14, inciso IV, da 

Lei 12.850/13.29 

8.2 AGENTE INFILTRADO COMO TESTEMUNHA  

Como é sabido, o agente infiltrado possui alguns direitos, como ter 

seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações 

pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se 

houver decisão judicial em contrário.  

 
29 SANTOS, Garcia Luciano. A infiltração policial em organizações criminosas como meio de prova. 
Disponível em:< jus.com.br/artigos/72000/a-infiltracao-policial-em-organizacoes-criminosas-como-
meio-de-prova/5 > Acesso em: 12/04/2021. 
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Assim sendo, surge uma controvérsia, afinal de um lado existem os 

princípios do contraditório e da ampla defesa do acusado de confrontar as provas 

obtidas por meio da infiltração, ao passo que, do outro lado tem-se o princípio do 

sigilo do agente infiltrado e a sua integridade física, previsto na legislação 

especial. Ou seja, o réu poderia ter sua defesa prejudicada, visto que não possui 

a possibilidade de confrontar o policial responsável por adquirir as provas que o 

levaram para julgamento.  

Contudo, é importante destacar que existe a possibilidade de o agente 

testemunhar por vídeo conferência, como prevê o artigo 217, do Código de 

Processo Penal, senão vejamos:  

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar 

humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou 

ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, 

fará a inquirição por videoconferência e, somente na 

impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, 

prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. 

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)30 

Ao analisarmos a situação seria plenamente possível a realização por 

videoconferência, afinal o agente que será testemunha se enquadra nos 

requisitos necessários expostos no artigo supracitado. Mesmo assim, ele ainda 

poderia manter sua identidade preservada, através da utilização de mecanismos 

que permitam diferir sua voz e sua imagem.  

Sendo assim, deve-se observar que a utilização do agente infiltrado 

como testemunha é possível, entretanto, é necessário que haja uma decisão 

fundamentada dispondo da necessidade deste em juízo, além de que deverá 

preservar a identidade do policial, devendo para tanto manter o sigilo de sua 

qualificação, mesmo quando estiver atuando como testemunha.  

Após esta exposição, podemos concluir que existe um claro conflito 

de direitos, entre o réu que pode ter sua defesa prejudicada e o agente que 

possui o direito de preservar sua identidade para sua proteção e de sua família. 

 
30 BRASIL, Decreto Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941. 
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Todavia, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, em HC 90.321/SP, que não 

fere o direito de defesa do acusado o fato da testemunha manter sua qualificação 

em sigilo, tendo como fundamento a preservação de sua integridade física, como 

se verifica:  

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO APENAS AO 

ADVOGADO DOS ACUSADOS INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO 

DO SIGILO A PEDIDO DA DEFESA. 

1. Não existe qualquer nulidade por cerceamento de defesa 

decorrente do fato de apenas uma das várias testemunhas 

presenciais dos crimes, arroladas na denúncia, ter sido 

beneficiada, temporariamente, com o sigilo de sua 

qualificação porque temia represálias.31 (grifo nosso).  

[...] 

Com isto, conclui-se ser possível a utilização do agente infiltrado 

como testemunha, desde que se respeite os direitos deste, como a não 

revelação de sua identidade. Além disso, deve haver decisão fundamentada 

esclarecendo a necessidade do agente testemunhar, ou seja, isso ocorre apenas 

em situações excepcionais, devendo ser analisado cada caso concreto.  

8.3 UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PENAL DA PROVA OBTIDA PELO 

AGENTE INFILTRADO  

Por fim, devemos analisar a utilização no processo penal da prova 

obtida pelo agente infiltrado. Como explicitado alhures, muitos questionamentos 

se fazem referentes ao instituto da infiltração policial e a legitimidade das provas 

obtidas.  

Entretanto, é importante reforçar que a infiltração policial é um instituto 

regularmente autorizado por lei, e como tal, mesmo que haja questionamentos 

morais, não possui nenhuma irregularidade. Portanto, assim como os outros 

 
31 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=550473. Acesso 
em: 13/04/2021.  
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institutos no processo penal, pode sim ser utilizado para ajudar o magistrado a 

formar sua convicção.  

Assim afirma o artigo 155 do Código de Processo Penal:  

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela 

Lei nº 11.690, de 2008)32 

Isto posto, é relevante destacar que a infiltração como meio 

investigatório para obtenção de prova, encontra-se na fase pré-processual, ou 

seja, seu principal objetivo é a colheita de instrumentos probatórios para servir 

de base a uma ação penal promovida pelo membro do parquet.      

Desta forma, ficou claro que as provas obtidas pelo agente infiltrado 

podem ser utilizadas no processo penal, todavia elas, unicamente, não podem 

servir como base para uma condenação criminal, pelo fato de esta carecer do 

princípio do contraditório constitucional, e tendo como fundamento o art. 155, do 

Código de Processo Penal, que disciplina que o Magistrado não poderá formular 

sua convicção apenas com as provas obtidas pelo meio investigativo. 

Portanto, apenas a prova obtida pelo agente infiltrado, de maneira 

isolada, não serve para embasar uma sentença condenatória. Para que possa 

subsidiar uma condenação, deve estar ela acompanhada de outros elementos 

de prova que a corroborem.  

Assim dispõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:  

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROVAS OBTIDAS POR 

MEIO DE AGENTE INFILTRADO. DISCUSSÃO ACERCA DA 

LICITUDE DAS PROVAS. APELAÇÃO PENDENTE DE 

JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. O recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo, cujo 

âmbito de cognição permite que o tribunal ad quem examine, 

 
32 BRASIL, Decreto Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941. 
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com profundidade, todo o conjunto probatório colhido durante a 

instrução criminal. Assim, em princípio, a apelação é a via 

processual adequada para a impugnação de sentença 

condenatória recorrível, pois é esse recurso que devolve ao 

tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria dos autos, 

permitindo a reapreciação de fatos e de provas. 

2. O Tribunal de origem deixou de conhecer do habeas corpus 

lá impetrado, não só porque o writ era substitutivo de recurso 

próprio (no caso, de apelação), mas também porque, ao analisar 

o tema trazido na inicial da impetração, não evidenciou a 

ocorrência de nenhuma ilegalidade manifesta a ensejar a 

concessão de habeas corpus, de ofício. 

3. Não há, no ato aqui impugnado, teratologia ou error in 

judicando que justifiquem a concessão, ex officio, da ordem de 

habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, a 

condenação do recorrente pelo crime de associação para o 

tráfico transnacional de drogas encontra-se alicerçada 

também em outros elementos de prova colhidos sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa. 

4. Ainda que a sentença condenatória, no que se refere ao crime 

de associação para o tráfico de drogas, esteja apoiada em 

provas remetidas pelo Departamento Central de Investigação e 

Ação Penal de Portugal – as quais foram obtidas por intermédio 

de infiltração de um agente de nacionalidade portuguesa no País 

(com pseudônimo de Antonio) –, não se pode olvidar que a 

análise, por este Superior Tribunal, da alegada ilicitude 

dessas provas relacionadas à medida cautelar de 

infiltração, enquanto pendente de julgamento o recurso de 

apelação pela Corte regional, implica, efetivamente, ostensiva 

supressão de instância. 

5. Recurso em habeas corpus não provido.33 (grifos nosso) 

 
33Disponívelem:http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/attachments/STJ_RHC_47188_e0087.pdf?
Signature=%2FsNIDh9WX3dnYeOmxqZ0KO76D6A%3D&Expires=1433120391&AWSAccessKeyId=AKIAIP
M2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-
hash=3641bbdb6f20786947fbdc33211f4b96. Acesso em: 13/04/2021.  
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Ao analisarmos o Habeas Corpus, resta claro que as provas obtidas 

pelo agente infiltrado podem ser utilizadas no processo penal e servem como um 

auxílio para uma possível condenação, haja vista que a operação é previamente 

autorizada por decisão fundamentada, sigilosa e circunstanciada, onde o 

magistrado impõe os limites da infiltração, além de que o agente infiltrado poderá 

fazer uso de relatórios informando o que observou durante a infiltração. 

Obviamente, como já citado, não pode haver condenação baseado apenas 

nestas provas, contudo caso existam outros meios probatórios que tenham o 

crivo do contraditório, como por exemplo, o próprio testemunho do agente 

infiltrado, estas provas colhidas podem ser de suma importância para auxiliar o 

magistrado.  

9. Análise de casos concretos  

Como o exposto no decorrer do trabalho o instituto da infiltração 

policial, embora positivado após a promulgação da Lei 12.850/13, ainda gera 

grande divergência de entendimentos na doutrina. Ainda surgem 

questionamentos sobre quais ações definem a atuação de um agente infiltrado 

e quais são os limites desta atuação. Os casos a serem apresentados foram 

escolhidos, pois demonstram claramente a falta de um conceito pacífico na 

jurisprudência, no que se refere a determinados conceitos da infiltração policial. 

Ademais, nos faz refletir como a permanência dessas lacunas podem ser muito 

graves e prejudiciais a segurança jurídica. 

Trataremos também de casos internacionais que tiveram bastante 

sucesso, apontando os acontecimentos e as consequências resultantes desta 

infiltração.   

9.1 Caso “Eloisa Samy” 

Este caso versa sobre a advogada Eloisa Samy Santiago, que foi 

denunciada pelo Ministério Público e presa preventivamente pela suposta prática 

do delito de associação criminosa, pois teria se unido a outros indivíduos, de 

forma estável e permanente, quando passou a recrutar simpatizantes pelas 

redes sociais e outros canais, bem como a planejar ações criminosas que 

resultaram em atos de vandalismo durante manifestações ocorridas no período 

da Copa do Mundo de 2014, na cidade do Rio de Janeiro.  
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A prova acusatória, que resultou na condenação de Eloisa, se pautou 

na atuação exorbitante de policial militar destacado, que, por ofício, deveria 

apenas coletar dados para subsidiar a ação da Força Nacional de Segurança em 

atuação estratégica, diante dos movimentos sociais e dos protestos ocorridos no 

Brasil em 2014. 

Desta forma, devemos primeiro entender o que é a Força Nacional de 

Segurança. Esta, tem seu fundamento no Decreto nº 5.289/2004 e no seu art. 

2º-A, inciso I, há disposição no sentido de que a atuação compreende auxílio às 

ações de polícia judiciária estadual na função de investigação de infração penal 

e no auxílio às ações de inteligência relacionadas às atividades destinadas à 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

No STJ, ficou assentado que a decisão impugnada deixa "claro que o 

referido agente não atuou com o intuito de investigar a suposta existência da 

organização criminosa em questão, tampouco se fez passar por um dos seus 

membros para o fim de com eles interagir, mas, sim, no exercício da função para 

a qual foi legitimamente designado, agente de inteligência da Força Nacional, 

coletou informações sem nenhuma vinculação a uma organização criminosa 

específica e, nessa condição, prestou seu depoimento nos autos da ação 

penal".34 

Como já explicitado neste trabalho, os agentes legítimos para exercer 

a infiltração policial, são os agentes da polícia judiciária (civil e federal), e assim 

surge a controvérsia que será analisado neste caso. Surgiu uma divergência 

jurisprudencial com relação a atuação do policial militar, questionou-se se a 

atuação deste foi apenas como agente de inteligência (que era sua função) ou 

se ele agiu como agente infiltrado, o que seria ilegal, já que não existiu 

autorização judicial prévia.  

Após a condenação nas instâncias inferiores e no Superior Tribunal 

de Justiça, Eloisa, representada pela OAB/RJ recorreu ao Supremo Tribunal 

Federal, que analisou o caso no Habeas Corpus 147.837. Isto posto, 

passaremos a analisar o voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do caso. 

 
34 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/297100/e-ilicito-agente-de-inteligencia-atuar-
como-infiltrado-sem-autorizacao.  Acesso em: 15/04/2021.  



40 
 

“[...]  

Diante de tais argumentos debatidos nos juízos anteriores, 

algumas questões se mostram relevantes: a) qual a distinção 

entre agente infiltrado e agente de inteligência; e, b) no caso 

concreto, a atuação do policial militar Maurício da Silva se 

caracterizou em qual instituto? Segundo adequadamente 

exposto pelo Ministro Rogerio Schietti em seu voto divergente, 

em essência, a distinção entre agente infiltrado e agente de 

inteligência (a) se dá em razão da finalidade e amplitude de 

investigação. Enquanto “agente de inteligência” tem uma função 

preventiva e genérica, buscando informações de fatos sociais 

relevantes ao governo, o “agente infiltrado” possui finalidades 

repressivas e investigativas, visando à obtenção de elementos 

probatórios relacionados a fatos supostamente criminosos e 

organizações criminosas específicas. Na doutrina, afirma-se que 

“o agente infiltrado pode ser entendido como o funcionário de 

investigação criminal ou um terceiro (subordinado à polícia) que 

atua ocultando sua qualidade, visando conquistar a confiança 

dos possíveis criminosos e, consequentemente, à obtenção de 

provas que possam incriminálos” (GONÇALVES, Vinícius A. O 

agente infiltrado frente ao processo penal constitucional. Arraes, 

2014. p. 12). 

Após delimitar as distinções entre os institutos, deve-se analisar 

o caso concreto (b), a partir dos elementos aportados e 

reconhecidos pelos juízos ordinários. Inicialmente, a partir dos 

fatos narrados, o agente Maurício da Silva teria sido designado 

para coletar dados, a fim de subsidiar a Força Nacional de 

Segurança em atuação estratégica diante dos movimentos 

sociais e dos protestos que ocorreram no Brasil em 2014. 

Todavia, embora não designado para investigar a paciente e os 

demais envolvidos, houve, no curso da investigação, 

verdadeira e genuína infiltração, cujos dados embasaram a 

condenação. Com efeito, o policial militar Maurício Alves da 

Silva não precisava de autorização judicial para, nas ruas, colher 

dados destinados a orientar o plano de segurança para a Copa 

do Mundo, mas, no curso de sua atividade originária, 
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infiltrou-se no grupo do qual supostamente fazia parte a 

paciente, para, assim, proceder à autêntica investigação 

criminal, para a qual a lei exige autorização judicial. É 

evidente a clandestinidade da prova produzida, porquanto o 

referido policial, sem autorização judicial, ultrapassou os limites 

da atribuição que lhe foi dada e agiu como incontestável agente 

infiltrado. A ilegalidade, portanto, não reside na designação para 

o militar atuar na coleta de dados genéricos nas ruas do Rio de 

Janeiro, mas em sua infiltração, inclusive ao ingressar em 

grupo de mensagens Telegram criado pelos investigados e 

participar de reuniões do grupo em bares, a fim de realizar 

investigação criminal específica e subsidiar a condenação 

havida.”35 

Após diferenciar os conceitos de agente de inteligência e agente 

infiltrado, Gilmar Mendes faz suas considerações apontando os motivos que o 

levam a considerar as ações do policial militar Maurício Alves como ações de um 

agente infiltrado, afinal ele se infiltrou nos grupos de Telegram, ganhando a 

confiança dos integrantes, características claras de um agente infiltrado.  

Interessante também analisar o depoimento do policial militar, no qual 

ele afirma ter adquirido a confiança dos componentes que participavam do grupo 

do Telegram, assim como ia a bares para encontros do grupo.  

“[...] Inquirido, DISSE: Que comparece nesta especializada, 

conduzido por agentes da CINPOL, para informar que é policial 

militar de Brasília e, atualmente, está lotado na Força Nacional, 

na Operação Pacificadora II, responsável pela implantação de 

uma UPP no Morro Santo Amaro, sob o comando do Capitão 

Paniset com supervisão direta do Tenente Marink; Que está no 

Rio desde 03 de março de 2014; Que está atuando como 

observador nas manifestações desde o dia que chegou no Rio, 

no intuito de coletar dados para atuação da Força Nacional no 

evento Copa do Mundo, principalmente, na cidade do Rio de 

Janeiro; Que a atuação do declarante limita-se a ir aos locais das 

 
35 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/stf-anula-provas-colhidas-policial.pdf. Acesso em: 
15/04/2021. 
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manifestações e observar os ânimos dos envolvidos, filmando, 

em tempo real, por meio do aplicativo de celular chamado de 

"twitcasting" repassando ao vivo, através do sitio us.twistcasting, 

ao CICC - Centro Integrado de Comando e Controle as ações de 

acompanhamento às manifestações - realizadas em campo e 

acompanhadas ao vivo pelo comandante do declarante e outros 

órgãos de inteligência; Que durante essas transmissões o 

declarante foi abordado por diversas pessoas que 

questionavam sua presença e intenção nas manifestações, 

quando se viu obrigado a dizer que estava no local em 

pesquisa de campo, obtendo material a ser utilizado em 

trabalho de término e conclusão de curso em gestão 

pública; Que foi utilizada essa história de cobertura para 

que as pessoas confiassem no declarante; Que o declarante 

compartilhou o número de seu telefone com diversas pessoas e 

pegou o de outras tantas, tais corno DRICA QUEIROZ, ALEX lU, 

KARLA PIRES, MARÍLIA BARROS, DAVID PAIXAO, LUCAS 

FRANÇA;Que DRICA e ALEX são mídia ativista e acompanham 

os atos pata filmar; Que KARLA PIRES e MARILIA BARROS são 

ativistas, mas o declarante não sabe dizer se elas são 

incentivadoras ou se praticam atos criminosos; Que a partir 

deste ato passou a comunicar-se com os mesmo, ocasiões em 

que foi convidado a encontrar-se em locais fora das 

manifestações; Que o declarante nunca praticou qualquer - 

crime ou contravenção, nem mesmo atos violentos, limitando-se 

a acompanhar as manifestações filmando e encontrando-se com 

integrantes das manifestações para escutar os planejamentos e 

repassar as informações a seus comandantes; Que o declarante 

acredita que por apenas ouvir e não perguntar e por inclusive 

sentar-se a mesa em bares para beber cerveja com os 

integrantes, ganhou a confiança de alguns que passaram a 

confidenciar atos diversos e inclusive contar fatos sobre 

terceiros; Que além das pessoas mencionadas acima, o 

declarante frequentava bares com VILMA, RITA MARIA; Que 

VILMA e RITA MARIA são ativistas, mas o declarante não 

sabe dizer se elas incentivam os atos criminosos;  
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[...] 

Que neste dia houve disparos de arma fogo no local, mas não 

sabe dizer quem fez; Que somente com arremesso de granadas 

pelos policiais, a multidão se dispersou e cada um foi para um 

canto; Que neste dia teve o primeiro contato com "DAVID 

PAIXAO"; Que o declarante, posteriormente ficou sabendo que 

um dos disparos foi efetuado por um policial civil; Que o contato 

com "DAVID PAIXAO" ocorreu em razão de estarem alguns 

manifestantes violentos acuados e o declarante já ter tido a 

informação de quem seria "DAVID PAIXAO", uma das pessoas 

que praticavam atos violentos nas manifestações; Que o 

dèclarantese aproximou do grupo e transmitiu ao vivo para o 

CICC onde o grupo de DAVID PAIXAO estava e para onde iria; 

Que em determinado momento o declarante puxou "DAVID 

PAIXÃO" sob a alegação que estaria protegendo-o dos tiros; 

Que este foi o primeiro contato mais relevante com um integrante 

violento dos black blocs; Que após esse dia "DAVID PAIXAO" 

procurava o declarante nas manifestações;  

[...] 

Que o declarante, devido a confiança conquistada, 

conseguiu ser convidado a integrar o grupo fechado de 

conversa criptografada "TELEGRAM", onde são agendados 

os atos violentos e demais condutas; Que o meio mais 

utilizado para comunicação, além de pessoalmente, é o 

telegram, pois acreditam que as conversas são mais 

seguras; Que ainda são utilizados telefones celulares e 

grupos nas redes sociais, principalmente facebook para as 

comunicações, mas estão dando preferência ao aplicativo 

telegram; Que no grupo do telegram que o declarante 

participa utilizando o telefone número 61-9123-8959, nos 

quais estão [...]” (eDoc 3, p. 78-82)”36 

Segundo Gilmar Mendes, este depoimento dado pelo policial militar 

contém informações que fragilizam completamente as premissas e, 

 
36 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/stf-anula-provas-colhidas-policial.pdf. Acesso: 
16/04/2021 
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consequentemente, a caracterização da atuação do policial militar como agente 

de inteligência.  

“Portanto, a partir do momento em que passou a obter a confiança 

de membros de um grupo específico e a obter elementos probatórios com 

relação a fatos criminosos concretos, o agente caracteriza-se como 

infiltrado, e isso pressupõe a autorização judicial, que deveria ter sido 

requerida aos órgãos competentes.”37 

Desta forma, o ministro Gilmar Mendes assim finalizou seu voto:  

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem a fim de declarar 

a ilicitude e o desentranhamento da infiltração policial realizada 

por Maurício Alves da Silva e de seus depoimentos prestados 

em sede policial e em juízo, nos termos do art. 157, §3º, CPP. 

Ademais, determina-se que o juízo de origem analise as provas 

produzidas e declare a ilicitude e o desentranhamento de 

eventuais elementos que sejam derivados da infiltração 

policial aqui declarada ilícita. Por fim, declaro a nulidade da 

sentença proferida, tendo em vista o seu embasamento em 

elementos probatórios aqui declarados ilícitos.  

É como voto.38 

A Ministra Carmem Lúcia, assim como o Ministro Ricardo 

Lewandowisk acompanharam o relator. Lewandowisk ainda complementou 

afirmando: "Esse tipo de atuação exige sim autorização judicial. O Poder 

Judiciário é o guardião último dos direitos e garantias fundamentais. E aqui ficou 

claramente caracterizada essa hipótese. Um agente policial infiltrou-se em 

organização determinada sem autorização judicial. Portanto provas e 

depoimentos colhidos devem ser declarados ilícitos." 

Ao analisarmos o voto do Ministro Gilmar pode-se constatar que até 

mesmo na jurisprudência existem controvérsias sobre o que define a atuação do 

agente infiltrado. Observa-se, que esta discussão não se fundamenta no fato de 

ser necessária a autorização judicial ou não para a atuação do agente, isso é 

 
37 Ibidem  
38 Ibidem  
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pacífico na jurisprudência, sem autorização judicial prévia não pode haver 

infiltração policial. Todavia, questionou-se o que seria considerado a atuação do 

agente, e a tendência para nós é concordar com o entendimento do Ministro 

Gilmar Mendes, haja vista que claramente o policial militar se aproveitou da 

confiança adquirida para se estabelecer no grupo, adquirir informações 

privilegiadas e que foram fundamentais para a condenação de Eloisa. Como ele 

fez tudo isso sem autorização judicial as provas devem ser consideradas ilícitas.  

9.2 Caso do Agente Pistone  

 Este foi um dos casos de infiltração policial mais bem sucedidos da 

história. Ele aconteceu nos anos de 1970, nos Estados Unidos, mais 

precisamente em Nova York. Joe Pistone é um ex-agente do FBI, que ficou 

famoso por atuar como agente infiltrado na máfia italiana dos Estados Unidos, 

durante seis anos, sob o codinome “Donnie Brasco”.  

A princípio, a operação da qual Pistone fez parte foi autorizada por 

apenas seis meses, mas, devido aos bons resultados que estavam sendo 

alcançados, esta foi postergada até chegar à incrível marca dos seis anos, sendo 

finalizada em julho de 1981, com mais de 200 indiciamentos e mais de 100 

condenações como resultado.  

Todavia, a tarefa de Joe não foi simples, nem durante, nem depois de 

sua conclusão. Ele passou seis anos sem voltar ao escritório do FBI no qual era 

lotado. Seus registros foram apagados e seus colegas foram orientados a 

informar que não havia ali pessoa com esse nome. A família dele teve de mudar-

se quatro vezes durante a infiltração, ele passou meses sem a ver e findou por 

pedir exoneração antes de obter aposentadoria, alegando sofrer ameaças.39 

Após o encerramento do seu período como agente infiltrado, Joe 

escreveu um livro contando suas experiências e demostrando como o tempo 

infiltrado pode criar laços entre as pessoas, mas deve-se saber diferenciar, afinal 

a sua principal função é investigá-los. 

 
39 SILVA, Daniel. Técnica Especial de Infiltração por meio de Agente Infiltrado. Disponível em: 
<https://dvasconceloss.jusbrasil.com.br/artigos/454180567/tecnica-especial-de-investigacao-por-meio-
do-agente-infiltrado>. Acesso em: 18/04/2021. 
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Vejamos:  

[...]  

A diferença entre os nossos mundos era que eu não os mataria. 

Eu só os colocaria em cana. Eu tinha uma intuição de que Sonny 

seria morto pelo seu próprio povo por causa dessa situação. Eu 

não gostei de ser responsável por ninguém sendo morto. Mas 

não eram minhas regras; eram as regras deles que o matariam. 

Eu não escrevi aquelas regras. Aquelas regras foram escritas 

pela sociedade deles, não a minha.  

Então eu me senti mal, mas não persisti nisso. Nada que eu fiz 

no meu trabalho foi afetado por nenhum sentimento que eu tinha 

por Sonny ou mais ninguém. Essa era minha disciplina. Alguns 

caras têm dificuldades para lidar com esse aspecto. Quando um 

dos meus amigos que estavam trabalhando infiltrados estava se 

preparando para ir a uma audiência, ele disse que não 

conseguiria olhar os réus nos olhos, porque ele se sentia 

culpado por tê-los enganado. “Você só fez o seu trabalho”, eu 

disse a ele. [...] (tradução nossa).40 

Todavia, é inegável que laços são criados, e estes podem continuar a 

existir, mesmo após o fim da infiltração. Pistone informa, que após a revelação 

de sua verdadeira identidade Sonny (uma das pessoas de quem Joe era mais 

próximo na organização) desapareceu, possivelmente de forma voluntária. 

Como resultado a namorada de Sonny resolve entrar em contato com o ex-

agente.  

[...]  

Um mês depois [do desaparecimento de Sonny], a namorada de 

Sonny, Judy, ligou para o escritório do FBI em Nova York, 

querendo falar comigo. Quando eu entrei em contato com ela, 

ela disse que estava com medo por Sonny e por ela mesma, e 

que queria muito me encontrar e conversar comigo sobre as 

coisas. Eu disse que tudo bem, e que os agentes iriam entrar em 

 
40 PISTONE, Joseph D.; WOODLEY, Richard. Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia. New York-
NY: Penguin Group (USA), 1989, p. 173 
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contato com ela para organizar o encontro. Nós tínhamos que 

ser cuidadosos, até com Judy, por causa de uma possível 

armação. Nós precisamos de uma situação controlada. Então, 

nós decidimos ter um encontro em Washington, D.C. Dois 

agentes buscaram-na, voaram com ela e a levaram para o 

Marriott, perto do Nacional Airport. Nós fomos para a sala de 

jantar. Os outros agentes se sentaram em uma mesa do outro 

lado da sala.  

Ela disse que estava assustada e preocupada, e que sentia 

saudades de Sonny.  

Eu disse “Judy, é provável que Sonny não volte. Minha 

recomendação é que você não se associe mais com nenhuma 

dessas pessoas. Elas não são suas amigas de verdade. Vá em 

frente com sua vida”. “ 

Eu sei disso agora”, ela disse. “Mas eu me divertia com Sonny. 

Eu realmente gostava dele”.  

“Eu também”. 

 Ela estava muito triste, e chorou um pouco. “Donnie, eu sempre 

soube que você não tinha nascido para aquele mundo, porque 

você se portava de maneira diferente, você tinha um ar de 

inteligência, sabe? Eu sabia que você era muito mais do que 

apenas um ladrão. Você era um bom amigo para mim e Sonny. 

Sonny não tinha nenhum sentimento ruim com relação a você”.  

“Fico feliz em ouvir isso”. 

 Ela disse que ele tinha contado a ela sobre os agentes indo falar 

com ele, e que não acreditou no que lhe disseram – não tinha 

jeito de eu ser um agente, por causa das coisas que tínhamos 

feito juntos, as conversas que tivemos, os sentimentos que 

tínhamos tido. “Sabe o que ele disse? Ele me disse, ‘Eu 

realmente amava aquele garoto.’ Ele ficou realmente arrasado 

quando descobriu que você era um agente, mas disse que isso 

não mudaria como ele se sente, por causa do tipo de cara que 

você é. Você fez seu trabalho, e fez certo”.  
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“Eu sempre gostei de Sonny”, eu disse. “Isso também não 

mudou pra mim”. [...]41 

Ademais, além da criação destes laços duradouros, a “missão” de 

Pistone não acabou após o fim da infiltração. Com a revelação de que ele era 

um agente infiltrado, sua vida ainda corria risco, afinal foi colocado um “preço 

sobre sua cabeça”.  

[...] A máfia teve várias reuniões em Nova York sobre isso, para 

fazer a avaliação dos danos. Eles distribuíram imagens minhas, 

fotos instantâneas tiradas ao longo dos anos com Lefty, ou 

Sonny, ou outros, por todo o país, e todas as famílias da máfia 

foram alertadas para ficar de olho em mim. Os chefes 

consideraram o que fazer. Eles decidiram fazer um contrato em 

aberto – aberto a qualquer um – de $500.000 por mim. Havia 

uma sugestão de que eles atingissem qualquer um na máfia que 

tivesse qualquer coisa a ver comigo. Obviamente, algumas 

pessoas iriam cair, mas não tinha nada que nós pudéssemos 

fazer a respeito. Você não consegue um mandado para retirar 

ninguém da rua, mesmo que para sua própria proteção, sem 

uma informação definida que a pessoa será morta. O nome de 

ninguém chegou até nós como um alvo definido. Exceto o meu. 

O FBI despachou times de agentes para visitar todos os chefões 

da máfia que conseguiram achar e dizê-los cara a cara, “tire as 

mãos desse agente, ele lhe venceu, acabou”. Se eles me 

machucassem, todos os recursos do Departamento de Justiça 

seriam utilizados para ir atrás deles – eu e o FBI não seríamos 

intimidados. [...]42 

Entretanto, esse não foi o único momento que Pistone teve que lidar 

com ameaças, até hoje, ele e sua família seguem protocolos para garantir sua 

segurança.  

[...]  

Eu planejo escrever outro livro e produzir um filme sobre minha 

carreira. Talvez eu alcance a lista de melhores vendidos 

 
41 Ibiden, pág. 174.  
42 Ibidem, pág. 174.  
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novamente, ou até ganhe um Academy Awayd, mas ninguém 

em minha família jamais irá vangloriar-se disso.  

Estou me referindo não apenas à minha família imediata, mas 

também aos meus pais e meu irmão e irmã, aos pais de Peggy 

[sua esposa], e a outros parentes.  

Meus anos infiltrado alteraram meu relacionamento com todos 

eles. Eu nunca podia dizê-los o que eu estava fazendo.  

Eles sabiam que eu estava infiltrado, mas eles se preocupavam 

comigo porque eles não sabiam quando ou se eu estava sendo 

secreto porque eu precisava ser, ou se porque de alguma forma, 

minha personalidade estava mudando. Isso aconteceu com 

alguns agentes infiltrados. Eu nunca poderia deixar suas mentes 

em paz durante aqueles anos.  

Durante os julgamentos do Máfia Commission e do Pizza 

Connection, a vida ficou pior para as nossas famílias, ao invés 

de melhor. Quando me tornei uma testemunha e meu nome e 

identidade tornaram-se públicos, eu era protegido vinte e quatro 

horas por dia. Peggy e as meninas estavam a salvo, morando 

longe sob um nome diferente. Mas os membros a minha família, 

e da de Peggy, estavam com medo. Meu sogro tinha medo de 

ligar o carro pela manhã. Ninguém mencionava meu nome no 

telefone, com medo de que as linhas estivessem grampeadas. 

Há muito tempo, parecia que o perigo existia em todos os 

lugares. Alguns anos atrás, minha nora e seu marido tinham um 

restaurante de Nova York. Como foi provado, um homem que 

comia lá tinha ligações com a máfia. Depois que minha história 

saiu nos jornais, ele disse a um dos chefes da Máfia que sabia 

de um jeito de me alcançar.  

Quanto a Peggy, as meninas e eu mesmo, toda a minha 

experiência com a Máfia mudou nossas vidas para sempre.  

Minha filha mais velha ainda não leu este livro. Ela diz que não 

quer reviver as memórias dos meus anos infiltrado.  

Hoje, Peggy, as meninas e eu usamos nomes diferentes quando 

viajamos, às vezes tomando rotas diferentes e voos separados. 
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Quando encontramos pessoas, temos que inventar estórias 

sobre o passado. Não podemos nem mesmo dizer que fui um 

agente do FBI, algo de que Peggy e eu nos orgulhamos. Mas 

aqueles seis anos… Peggy diz que se fosse para acontecer de 

novo, ela iria encontrar uma forma de fugir, que seis anos sem 

um marido é demais. Eu não argumento. Incluindo os seus anos 

nos quais eu testemunhei como uma testemunha principal nos 

maiores julgamentos, minha família está agora envolvida com a 

Máfia por mais de doze anos. Na verdade, eu passei a mesma 

quantidade de tempo com os advogados representando os 

casos do governo que passei com os mafiosos. A partir deste 

escrito, nos mudamos seis vezes naqueles doze anos, e o futuro 

guarda mais do mesmo43 

Ao analisarmos o caso, podemos perceber que é necessária uma 

regulação das atividades do agente infiltrado, os limites de sua ação, assim como 

maiores especificações com relação ao tempo da infiltração. Como citado 

anteriormente, sabemos que a legislação impõe um período de seis meses para 

a infiltração, todavia esse período pode ser prorrogado e não existe um limite 

claro para quantas vezes este período pode ser renovado. Este limite é 

importante não só para o sucesso da operação, mas também como uma forma 

de respeito do princípio a dignidade da pessoa humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Ibidem, pág. 180.  
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CONCLUSÃO 

As organizações criminosas, cresceram e se organizaram cada vez 

mais com o passar do tempo. Estas organizações são um dos maiores 

problemas atuais na sociedade, muitas delas criam um governo paralelo que 

comanda algumas regiões de cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo. 

Muitas vezes, o Estado não chega a estas localidades, o que facilita ainda mais 

a atuação das organizações criminosas. Como resposta a este grave problema, 

novas formas de investigação foram criadas para tentar combater essas 

organizações, como a infiltração policial que é matéria de análise desta 

monografia.   

A infiltração policial, como já exposto, foi positivada muito 

recentemente no ordenamento jurídico brasileiro, apenas com a aprovação da 

Lei 12.850/13. Por esse motivo ainda existem muitas controvérsias sobre o 

instituto. Questionamentos morais são levantados como um argumento negativo, 

todavia a infiltração policial está regulamentada em lei, portanto é considerada 

válida e constitucional pela maioria da doutrina.  Por este motivo é aceita no 

processo penal e possui grande importância para auxiliar o magistrado na 

formulação da sentença, afinal quando a infiltração é necessária, presume-se 

que os demais métodos para a obtenção de provas não foram eficazes, portanto 

as provas obtidas pelo agente infiltrado podem ser o pilar para uma possível 

condenação. Outrossim, é importante ratificar que apenas as provas obtidas pelo 

agente infiltrado não são suficientes para a condenação do réu.   

Desta maneira, é evidente que existem diferentes entendimentos 

sobre a infiltração policial, e isso é um risco para a segurança jurídica. Tais 

controvérsias podem ser justificadas pelo fato do instituto ter sido regulado 

recentemente, ainda gerando muitas dúvidas sobre o seu procedimento, ou por 

não ser utilizado com tanta frequência, afinal é um meio de obtenção de prova 

excepcional. Por esta razão a infiltração policial é deixada de certa forma, em 

“segundo plano”, não são criadas alternativas para solucionar o problema 

exposto, o que é claramente prejudicial, haja vista que esta técnica é uma das 

grandes alternativas para tentar desmantelar as organizações criminosas.  
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Dessa forma, após abordar a existência destas controvérsias, 

pudemos perceber com a análise dos casos concretos como essas incertezas 

afetam o julgamento. Notou-se que o campo de ação do agente infiltrado não é 

definido de forma clara, o que força o magistrado a fazer essa limitação, 

resultando assim em entendimentos distintos, o que prejudica o princípio da 

segurança jurídica. Gilmar Mendes entendeu que se configura como ação de 

agente infiltrado, quando este se utiliza da confiança que adquiriu do grupo para 

coletar informações, ou seja, ele não apenas observa a organização criminosa, 

como também passa a fazer parte dela.  

A análise destes casos deixa evidente a necessidade de uma melhor 

regulamentação do instituto da infiltração policial. Mesmo que já tenham 

ocorridos avanços com a promulgação da Lei das Organizações Criminosas, 

ainda existem brechas, e este instituto, se for mais bem regulamentado, poderia 

ser utilizado de maneira mais corriqueira e controlada como uma forma de 

auxiliar a sociedade, afinal o principal objetivo da infiltração policial é colher 

provas que tem por finalidade desmantelar estas organizações criminosas.  

Outro aspecto da infiltração policial é a influência que esta ação possui 

não só na vida do agente infiltrado, como também dos investigados, como ficou 

claro na análise do caso Pistone. É evidente que laços são criados nestas 

operações, mas Pistone deixa claro que não se deve perder o foco no objetivo, 

que neste caso é a colheita de provas. Outro ponto a se destacar é o fato de que 

a infiltração policial pode gerar precauções não só no momento da infiltração, 

como também após o término. Como já exposto alhures, deve-se manter o 

máximo de sigilo sobre a identidade do agente infiltrado, todavia nem sempre 

este pode voltar a ter uma vida “normal”, tendo que manter estes cuidados por 

toda a vida, como acontece com Pistone. 

Por todo exposto nesta monografia, percebe-se a importância do 

instituto da infiltração policial no processo penal, como um meio de obtenção de 

prova. Esse é um dos métodos adotados para solucionar a problemática das 

organizações criminosas e mesmo com todas as controvérsias analisadas neste 

trabalho este é um instituto cada vez mais presente. Por essa razão, a infiltração 

policial não pode ser deixada “de lado”, afinal as consequências podem ser 

graves, como por exemplo a anulação de provas. A regulamentação total deste 
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instituto, pode trazer muitos benefícios, não só para o processo penal, mas 

também para a sociedade.   
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