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RESUMO

SOARES, Gustavo Torres. Investigação criminal e inovações técnicas e  

tecnológicas: perspectivas e limites. Dezembro de 2014. 307 páginas. Tese de doutorado. 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

A  crescente  complexidade  de  determinados  crimes  impõe aos  órgãos 

estatais  responsáveis  pela  persecução penal,  notadamente  a  polícia  investigativa  e  o 

Ministério Público, que busquem novas estratégias para o seu esclarecimento. Desse modo, 

a  inovação técnica  e  tecnológica  deve  ser  analisada  como  necessária  à  adequada 

investigação criminal.  O  presente  trabalho,  buscando  equilíbrio  entre  garantismo  e 

eficiência  persecutória,  propõe-se  a  estabelecer  parâmetros  jurídicos  para  que  tal 

necessidade  de  inovação seja,  ao  mesmo  tempo,  praticável  e  razoavelmente  limitada, 

sobretudo pelos direitos humanos e fundamentais.

Palavras-chave:  Investigação  criminal.  Inovação.  Técnica.  Tecnologia. 

Legalidade. Eficiência. Garantismo.
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ABSTRACT

SOARES,  Gustavo  Torres.  Criminal  investigation  and  technical  and 

technological innovations: prospects and limits.  December 2014. 307 pages. Doctorate. 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2014.

The increasing complexity of certain crimes requires the state agencies 

responsible for criminal prosecution, notably investigative police and prosecutors, to seek 

new pursue strategies. Thus, the technical and technological innovation must be analyzed 

as  necessarily  required  for  proper  criminal  investigation.  In  the  present  work,  seeking 

balance between fundamental law garanties and persecutory efficiency, it is proposed to 

establish  legal  parameters  for  such  a  need  for  innovation.  At  the  same  time,  these 

parameters shall be feasible and, especially with regard to human and fundamental rights, 

fairly limited.

Keywords:  Criminal investigation. Innovation. Techniques. Technology. 

Rule of law. Efficiency.
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RESUMEN

SOARES, Gustavo Torres. La investigación criminal y las innovaciones  

técnicas y tecnológicas: perspectivas y límites.  Diciembre del 2014. 307 páginas.  Tesis 

doctoral. Facultad de Derecho, Universidad de São Paulo, São Paulo, 2014.

La  creciente  complejidad  de  ciertos  delitos  requiere  de  las  agencias 

estatales  encargadas  de  la  persecución  penal,  en  particular  la  policía  y  la  fiscalía,  la 

búsqueda de nuevas estrategias para su aclaración. Por lo tanto, la innovación técnica y 

tecnológica debe ser analizada como esencial para una investigación penal adecuada. El 

presente trabajo, buscando el equilibrio entre el garantismo y la eficiencia persecutoria, se 

propone a establecer los parámetros legales para que tal necesidad de innovación sea, al 

mismo tiempo, factible y razonable, sobre todo desde el punto de vista de los derechos 

humanos y fundamentales. 

Palabras  clave:  Investigación  criminal.  Innovación.  Técnica. 

Technología. Legalidad. Eficiencia. Garantismo. 

5



INTRODUÇÃO

O presente trabalho cuida de fatos jurídicos raros e fugazes: as inovações 

técnicas  e  tecnológicas  no âmbito  da investigação  criminal,  as  quais  são  raras porque 

refogem à rotina e fugazes porque logo deixam de ser novidade.

Trata-se, aqui, portanto, de tema com grande potencial de polêmica, mas 

reduzida aplicação à imensa maioria dos casos criminais;  qualitativamente sensível, mas 

quantitativamente ínfimo.  Tal  excepcionalidade precisa ser, desde logo, ressaltada,  para 

que  não  se  interprete  esta  obra  como  banalizadora  de  ideias  que  devem  ser  sempre 

recebidas com muita reserva.

A pesquisa jurídico-acadêmica sobre a investigação criminal poderia ser 

sistematizada em, pelo menos, oito grandes partes: i) evolução histórica da investigação e 

de seus motivos, finalidades, sujeitos, meios e procedimentos técnico-jurídicos; ii) verdade 

e investigação criminal; iii) atribuição investigativa (aqui incluída a investigação defensiva 

e  outras  manifestações);  iv) investigação  e  atuação  judicial:  protagonismo  ou 

distanciamento; diferenciação ou identidade entre o juiz que conhece da investigação, da 

opinio delicti e, caso esta seja positiva, do processo penal a ser iniciado;  v) estruturação 

formal dos procedimentos investigativos: instauração, fases, prazos, graus de publicidade, 

participação de envolvidos e terceiros; vi) atos de investigação, antes, durante e depois do 

processo;   vii) meios,  procedimentos  técnico-jurídicos,  epistemologia  (procedimento 

intelectivo)  e  conclusões  da  investigação  nos  dias  atuais;  e  viii) controle  jurídico  da 

investigação: pela própria pessoa ou órgão investigador, por órgão diverso e parcial, por 

órgão  diverso  e  imparcial;  exame  (prévio)  de  admissibilidade  e  exame  (posterior)  de 

validação.

Embora todos esses pontos sejam aqui tangenciados, ao presente trabalho 

interessam especialmente os três últimos tópicos, sobre os atos de investigação, os meios, 

procedimentos técnico-jurídicos, epistemologia e conclusões da investigação e seu controle 

jurídico na contemporaneidade.
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Há várias obras jurídico-científicas sobre os temas históricos, filosóficos 

e formais da investigação criminal, mas pouco se produz, no Brasil, sobre seus aspectos 

materiais, a qualidade jurídica da investigação, sua aptidão e limites  para, com rigoroso 

respeito aos direitos fundamentais, reconstruir satisfatoriamente os fatos investigados.

E tal produção acadêmica se demonstra mais relevante quando se verifica 

a crescente complexidade de certos crimes e esquemas delituosos.

Várias indagações inspiraram o início da pesquisa, cinco anos antes da 

apresentação deste trabalho doutoral: o que são meios e técnicas de investigação criminal? 

São admissíveis meios e técnicas indiretos de investigação criminal? Quais elementos são 

suficientes para se formalizar validamente uma investigação penal? Quem merece ser alvo 

de investigação criminal? O que significa, no ordenamento jurídico vigente, ser  suspeito, 

do ponto de vista criminal? Até que ponto se podem admitir elementos provenientes de 

atividades e órgãos não persecutórios, para a instauração de investigação criminal? Como a 

atividade de polícia administrativa pode contribuir para a atividade de polícia investigativa 

(dita  polícia  judiciária)?  Tendo-se  em vista  o  equilíbrio  entre  garantismo  e  eficiência 

sistêmica, é possível a utilização juridicamente válida de vias investigativas decorrentes de 

inovação  técnica  ou  tecnológica,  as  quais,  por  sua  natureza,  às  vezes  sequer  foram 

imaginadas  pelo  legislador?  É  possível,  e  até  que  ponto,  adotarem-se  medidas 

investigativas não voltadas para pessoas específicas, com vistas à prevenção e apuração de 

crimes incertos? Em caso de resposta afirmativa para as duas últimas questões, sob quais 

critérios os resultados obtidos por tais meios de investigação poderiam ser juridicamente 

admitidos  como  provas  penais?  E,  num  terceiro  momento  lógico,  sob  quais 

condicionamentos essas provas penais seriam produzidas e valoradas num processo penal 

garantista  e  eficiente? Como  surgem  as  investigações  sobre  contextos  criminosos 

complexos? Qual é o limite jurídico das inovações técnicas e tecnológicas referentes a tais 

contextos? Como possibilitar a prevenção e repressão de esquemas criminosos mais e mais 

complexos  sem  se  abrir  mão  das  fundamentais  conquistas  jurídico-civilizatórias?  É 

possível, por exemplo, a investigação estatal de fatos e pessoas incertas sem se resvalar no 

totalitarismo?
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Na tentativa de abordar tão complexas perguntas (e sem a pretensão de 

exaurir a resposta), a pesquisa acadêmica aqui empreendida manteve sua atenção, de um 

lado, no necessário aperfeiçoamento da técnica e tecnologia a serviço das investigações 

criminais  e,  de  outro,  na  imprescindível  salvaguarda  dos  direitos  fundamentais  (na 

perspectiva individual, de cada imputado, e na perspectiva do fortalecimento do sistema de 

direitos fundamentais).

Este estudo é dividido em seis capítulos.

O primeiro capítulo apresenta a investigação criminal sob aspectos gerais 

e em cotejo com a teoria da prova penal. É, também, apresentada visão diferenciada sobre 

o que ali se denominam provas penais pré-constituídas, incluindo-se em tal categoria as 

irrepetíveis, as cautelares e as legitimamente antecipadas.

No  segundo  capítulo,  são  abordados  os  limites  que  os  direitos 

fundamentais (em ordens internas) e os direitos humanos (em ordens externas) impõem à 

investigação criminal.

No terceiro capítulo, estuda-se o ato e a fase de investigação criminal, 

apontando-se as especificidades e empregos teóricos de ambas as subcategorias jurídicas.

No quarto capítulo, discutem-se os meios de investigação criminal e seus 

respectivos  procedimentos  jurídicos  e  recomendações  técnicas,  com  os  conceitos  e 

principais exemplos cabíveis.

O quinto capítulo cuida das principais discussões contemporâneas sobre a 

inovação  técnica  e  tecnológica  na  investigação  criminal,  como,  por  exemplo,  os  aqui 

denominados meios indiretos de investigação.

E o sexto capítulo apresenta contribuições para o estabelecimento de uma 

teoria jurídica da inovação investigativa criminal, sempre sob a ótica do equilíbrio entre 

eficiência e garantismo.
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Com isso, acredita-se na coerência e fundamentação das conclusões, as 

quais, do ponto de vista político-criminal, se pretendem moderadas.

Certas  palavras,  por  serem  socialmente  reconhecidas  como  bons 

significantes, costumam ser abusadas ao sabor da conveniência – é, por exemplo, o que 

historicamente ocorreu com “democracia” e “povo”, expressões sempre manipuladas pelas 

ditaduras, de direita e esquerda1. Não se gostaria, aqui, de trair o sentido original da palavra 

equilíbrio, de atribuição de pesos equivalentes.

De fato, aproximar-se do equilíbrio entre garantismo e eficiência – ou da 

proporcionalidade – nos meios de investigação de crimes, especialmente os mais graves, 

não é tarefa fácil para o estudioso do Direito Processual Penal, ciência sob constante risco 

de polarização ideológica e vieses cognitivos. No Brasil, diferentemente dos países em que 

a pesquisa acadêmica é social e politicamente mais reconhecida, a quase totalidade dos 

estudiosos  do  Direito  Criminal  se  dedica  profissionalmente  a  atividades  forenses, 

paralelamente à vida acadêmica. Isso tem inevitável impacto na produção teórica, e um de 

seus efeitos colaterais é a impressão, no público não acadêmico (inclusive nos profissionais 

do  foro),  de  mera  disputa  retórica  –  por  vezes  apaixonada  –  entre  autores  ligados  à 

acusação e à defesa criminais2. Sustentar a validade de atos persecutórios é frequentemente 

1  CARVALHO NETTO, Menelick de.  A Constituição da Europa.  In:  SAMPAIO, José Adércio Leite.  
Crise e desafios da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 281-289.

2  Diferentemente de países como EUA e Inglaterra, há, no Brasil, pouca mobilidade entre os profissionais  
que  exercem  as  atividades  jurídico-criminais  de  acusação  e  defesa  –  uma  decorrência  da  disciplina 
constitucional  sobre  as  atividades  ministerial  e  de  advocacia  (v.  arts.  127  a  135  da  Constituição 
Brasileira). Com isso, longe da seara acadêmica (mas com inevitáveis reflexos nela), as relações entre os 
dois referidos polos profissionais perdem muito quanto à compreensão um do outro. Os membros do 
Ministério Público, mesmo os que exerceram advocacia antes de ingressarem na instituição, tendem a não 
conhecer  (ou a esquecer)  as  agruras  dos réus  e  seus defensores,  às vezes  injustiçados por acusações 
indevidas,  juízes  enviesados  pela  inconstitucional  presunção  de  culpa,  maus  policiais  e  servidores 
judiciários, despesas processuais elevadas, morosidade estatal, incorretas identificações entre defendidos 
e defensores etc.  Por outro lado, os defensores,  públicos ou privados,  mesmo aqueles  que em algum 
momento integraram o Ministério Público, tendem a desconhecer (ou a esquecer) as grandes dificuldades 
impostas  à  persecução  criminal,  especialmente  em  esquemas  criminosos  mais  complexos:  falta  de 
infraestrutura estatal, insuficiência numérica, ineficiência e má-vontade em parte significativa dos agentes 
públicos etc. O desconhecimento mútuo fica evidenciado por estes dois exemplos, um de cada lado: não é 
raro algum membro do Ministério Público ser reservadamente indagado,  por defensor com suficiente 
proximidade pessoal, se é significativa a porcentagem de arquivamentos promovida pelo  Parquet (algo 
que todo promotor de justiça ou procurador da República pode responder afirmativamente); reversamente, 
não é raro se ouvir, entre membros do Ministério Público (especialmente dos que nunca exerceram a  
nobilíssima advocacia criminal), que muitos defensores não teriam escrúpulo em faltar com a verdade, 
caso isso seja necessário para favorecer seus clientes (quando, na realidade, todos os que já vivenciaram a 
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atrair a crítica dos garantistas. Defender limites para a persecução é, na maioria das vezes, 

submeter-se  à  antipatia  dos  eficientistas (na  falta  de  alcunha  melhor).  Ainda  assim, 

entremos no debate, sem pretender esgotá-lo, tampouco alcançar impossível neutralidade 

ideológica3, apesar do sincero compromisso com o rigor científico e a boa-fé acadêmica4.

Por fim, advertências metodológicas.

Neste trabalho são, com imprudente frequência, apresentados  conceitos 

jurídicos, inevitavelmente precários,  insuficientes e problematizáveis, como sempre são, 

em maior ou menor grau, os atos de comunicação humana. Sua principal utilidade é dar 

coerência  à  argumentação aqui construída,  e,  quanto a eles,  é sob esse critério  – o da 

coerência com os demais pontos do discurso, mais que o da precisão de cada conceito, 

ressalvados eventuais absurdos – que se deseja ser criticado.

Por vezes, será utilizada  a expressão  Estado-Persecutor, abrangente de 

todos os órgãos estatais com direta atribuição funcional para o esclarecimento de possíveis 

crimes, para a formação da opinio delicti – positiva ou negativa – e para a provocação e 

processamento judiciais,  notadamente  o Ministério  Público e  as forças policiais.  Ainda 

mais genérica, a locução atividade de persecução criminal será usada para englobar todos 

os  órgãos  e  pessoas,  estatais  ou  particulares,  direta  ou  indiretamente  voltados  para  os 

referidos  atos. Para  o  Poder  Judiciário,  o  qual  não  deve  exercer  nenhuma  atividade 

persecutória, será ocasionalmente empregado o termo Estado-Juiz. E para a defesa, cujos 

atos investigativos e processuais estão vinculados apenas à melhor proteção jurídica do 

imputado,  este  trabalho  se  valerá  do  signo  investigação  defensiva ou  outro  sinônimo 

evidente  (e  nada  impediria,  em  relação  à  atividade  estatal  de  assistência  jurídica  aos 

necessitados, o neologismo Estado-Defensor).

defesa criminal conhecem inúmeros exemplos de advogados criminalistas que preferiram renunciar a seus 
mandatos a ter que mentir ou agir deslealmente).

3  O lugar de observação marca o pesquisador, especialmente no Direito Processual Penal. Com todo o 
desejo deste autor em ser academicamente isento, sua condição de jovem membro do Ministério Público 
dever ser, desde já, acusada ao leitor, o qual saberá julgar os (indesejados, mas humanos) exageros e  
distorções do trabalho, que se pretende científico.

4  Uma das aquisições  mais marcantes  deste pesquisador,  obtida nas aulas e  debates  do curso de pós-
graduação  em  Direito  Processual  Penal  da  Faculdade  de  Direito  do  Largo  de  São  Francisco,  é  a 
constatação  do  intenso  rigor  científico  e  boa-fé  acadêmica  de  pessoas  com  ideias  por  vezes 
diametralmente opostas às minhas cada vez mais frágeis certezas.
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Eventuais citações diretas de obras e normas jurídicas estrangeiras são 

aqui  livremente  traduzidas  para  a  língua  portuguesa.  Por  economia  de  espaço  e 

simplificação do texto, o autor se abstém, em regra, de transcrever a passagem na língua 

original, devendo o leitor, caso deseje, buscar a fonte, aqui suficientemente referida.

A  maioria  dos  casos  judiciais  estrangeiros  aqui  mencionados  chegou, 

inicialmente,  ao  conhecimento  do  autor  através  de  citações  nas  obras  elencadas  na 

bibliografia deste trabalho. Todos esses precedentes, entretanto, foram lidos em sua língua 

original e cuidadosamente analisados antes de serem aqui referidos – e quase todos podem 

ser encontrados, com relativa facilidade, na rede mundial de computadores. 

Ressalte-se, também, que a busca por comparação jurídica com  sistemas 

de outros países parte do pressuposto de que  nenhuma solução estrangeira deveria ser  

simploriamente  copiada  pelo  Brasil,  cujo  Direito  somente  se  pode  beneficiar  da 

experiência e desenvolvimento jurídico de outros ordenamentos caso lhes compreenda com 

a possível inteireza e lhes projete em si com iguais doses de permeabilidade e crítica.
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C  ONCLUSÕES  

Quaisquer conclusões jurídico-científicas são precárias e provisórias. A 

pesquisa empreendida levou o doutorando aos seguintes entendimentos:

1)  A  investigação  criminal  é  instrumento  imprescindível  do  sistema 

penal,  de modo  que em todos os  campos  onde houver  regulamentação  penal  legítima, 

deverá ser juridicamente admissível investigação eficiente.

2) Denomina-se  ato  de investigação criminal  a procura por elementos 

informativos  em  sentido  amplo  (frequentemente  indicadores  de  fontes  de  prova  e, 

excepcionalmente,  reveladores  de  elementos  probatórios  cautelares,  irrepetíveis  ou 

antecipados,  ou  reforçadores  das  provas  convergentes),  referentes  a  suposto  fato 

penalmente  típico,  ilícito,  culpável  e  punível,  decorrente  de  uma  ou  mais  hipóteses 

livremente  formuladas  sobre  a  matéria  em  apuração  e  viabilizada  pelo  emprego  dos 

devidos meios e técnicas.

3) Embora os atos de investigação criminal não se limitem ao momento 

pré-processual, denomina-se fase de investigação criminal o contexto, anterior ao eventual 

ajuizamento de demanda cognitivo-condenatória, destinado à instrumentalização da opinio 

delicti (que pode ser positiva ou negativa, persecutória ou defensiva), de decisões judiciais 

intermediárias e da atividade probatória em eventual processo.

4)  O  Direito  Probatório  brasileiro,  em  comparação  com  outros 

ordenamentos  pesquisados,  é  intensamente  restritivo  à  ilicitude  probatória,  pouco 

permeável  ao  exame  desta  à  luz  da  proporcionalidade  e  menos  experiente  quanto  a 

atenuações à ilicitude por derivação.

5) Os meios de investigação, também chamados meios de obtenção de 

prova  ou  meios  de  pesquisa  probatória  são  os  instrumentos  epistemológicos  da 

investigação  criminal.  Quando  seu  emprego  não  comprime  direitos  fundamentais,  são 

admissíveis, com relativa tranquilidade, meios investigativos não expressamente previstos 
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em lei, destinados a, nos termos do art. 6º, III, do CPP, “colher todas as provas (rectius, 

elementos de informação em sentido amplo) que servirem para o esclarecimento do fato e 

suas circunstâncias”. Quando seu emprego comprime direitos fundamentais, o ideal é que, 

além  de  nominados  por  lei  e  obedientes  aos  critérios  de   justificação  constitucional, 

judicialidade,  fundamentação  e  proporcionalidade,  sejam  eles  satisfatoriamente 

regulamentados, através de procedimento jurídico detalhado.

6)  As  técnicas  de  investigação  são  sequências  de  atos  juridicamente 

permitidos ou impostos, planejados para bem atingir a finalidade dos variados meios de 

investigação.  O procedimento  investigativo  legalmente  estabelecido  para  cada  meio  de 

investigação integra e condiciona, necessariamente, a respectiva técnica investigativa. Esta, 

todavia, é sempre mais abrangente que aquele: até mesmo pela inevitável insuficiência da 

comunicação  para  expressar  a  realidade,  a  previsão  abstrata  do procedimento  jurídico-

investigativo  jamais  conseguirá  abarcar  todas  as  situações  e  cuidados  pertinentes  à 

finalidade de determinado meio de prova. Daí a diferenciação entre procedimento jurídico-

investigativo, como sendo o conjunto de atos juridicamente impostos para a execução do 

correspondente meio de investigação, e  procedimento técnico em sentido estrito, como o 

universo de atos juridicamente admissíveis (embora não impostos) e, ao mesmo tempo, 

recomendáveis, do ponto de vista de sua eficiência, ou seja, de sua capacidade de gerar os 

efeitos para os quais foram criados.

7)  Os  direitos  fundamentais,  inspiradores  do  garantismo  penal,  são 

conquistas civilizatórias das quais não se pode abrir mão, seja por sua importância política 

(estruturam uma sociedade boa e justa),  seja por sua importância jurídica (legitimam a 

validade do ordenamento).

8)  A  Constituição  Brasileira  não  admite  a  exclusão  apriorística  da 

incidência dos princípios processuais garantistas na análise de quaisquer fatos penalmente 

relevantes, por mais supostamente graves que sejam. Entretanto, isso não deve impedir que 

o Poder Judiciário brasileiro leve em consideração, nos exames (prévio) de admissibilidade 

e (posterior) de revalidação de medidas investigativas, os diferentes graus de complexidade 

apuratória demandados pelos variados contextos aparentemente criminosos.

13



9) Quanto mais complexa, inovadora ou de algum modo desafiadora a 

situação  aparentemente  criminosa  a  ser  investigada,  menor  deve  ser  a  força  obstativa 

emprestada  pelos  princípios  garantistas,  respeitadas  as  exigências  de  legalidade, 

justificação  constitucional,  judicialidade,  fundamentação,  adequação,  necessidade  e 

proporcionalidade.

10)  No  âmbito  processual  penal,  o  princípio  da  legalidade,  embora 

possua  menor  abrangência  que  na  seara  penal  material,  deve  ter  sua  normatividade 

reconhecida, especialmente quanto ao controle de atos procedimentais ou processuais que 

intervenham em direitos fundamentais.

11)  A  ordem  constitucional  e  legal  brasileira  não  inviabiliza  nem 

desestimula o progresso técnico e tecnológico da investigação criminal, tampouco recusa 

validade aos resultados obtidos com meios investigativos inovadores. A simples e radical 

inadmissibilidade de medidas e técnicas investigativas não legalmente especificadas, não 

satisfatoriamente regulamentadas ou meramente nominadas (sem procedimento legalmente 

regulamentado)  dificultaria  irrazoavelmente  a  apuração  de  esquemas  criminosos 

complexos, uma vez que esses são inevitavelmente dinâmicos e sua elucidação demanda 

criatividade – e, por vezes, originalidade – dos órgãos investigadores.

12) Medidas e técnicas inovadoras, quando reiteradas por anos, deixam 

de sê-lo e passam a exigir, cada vez mais, elaboração legislativa.

13)  O  exame  da  legalidade  das  medidas  e  técnicas  inovadoras  deve 

tolerar, em casos excepcionalmente desafiadores, condutas investigativas análogas ou fruto 

da interpretação extensiva de instrumentos  já consolidados no ordenamento  jurídico.  É 

tolerável  a  adoção  de  inovação  investigativa  sem  satisfatória  regulamentação  jurídica, 

ainda que cause significativo impacto em direitos fundamentais, desde que, obedecido o 

mandamento da proporcionalidade,  seja compensado seu déficit  de regulamentação por 

método judicial  que a trate como  praeter legem,  excepcional,  provisória,  decorrente de 

interpretação  extensiva  ou  aplicação  analógica  e  inserida  em  contexto  de  evolução 
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legislativa progressiva.

14)  A inovação investigativa  tolerável  deve ser  expressamente  tratada 

como  excepcional.  Se  o  meio  investigativo  inovador  é,  pelo  menos,  nominado,  tal 

excepcionalidade é menos restritiva,  especialmente se (e à medida que) houver alguma 

tipificação procedimental. Se o meio investigativo inovador não é sequer nominado, tal 

excepcionalidade é quase obstativa.

15) A inovação investigativa tolerável  é provisória,  tanto do ponto de 

vista fático (só é novo o que é recente), quanto do ponto de vista jurídico (medidas que, já 

suficientemente  conhecidas  pela  comunidade  política,  bem  poderiam  ter  sido 

implementadas, não podem ser admitidas até nova sinalização legislativa).

16) A inovação investigativa tolerável se insere em contexto progressivo 

e  ganha  consistência  com  a  experimentação  jurídica,  sob  interação  da  doutrina, 

jurisprudência e evolução legislativa. Caso não seja em algum momento rejeitada, tende a 

se iniciar inominada, depois se tornar nominada, posteriormente receber alguma tipificação 

processual (procedimentalização) e, por fim, tornar-se prova satisfatoriamente típica. 

17)  A  inovação  investigativa  só  é  tolerável  se  for  juridicamente 

controlável.

18)  O  Poder  Judiciário,  exercendo  o  controle  preventivo  e  também 

repressivo  dos  atos  de  investigação  criminal,  deve  ponderar  a  complexidade  do  fato 

investigado  (inclusive  o  grau  de  criatividade ou  originalidade do  suposto  esquema 

criminoso), a invasividade aos direitos fundamentais envolvidos e, em primeiro momento, 

admitir  a  possibilidade  jurídica  de  medidas  inovadoras  sobre  as  quais  haja  pouca  ou 

nenhuma  elaboração  legislativa.  Com  o  agravamento  da  mora  legislativa,  deve  ser 

progressivamente  diminuída  a  tolerância  judicial  com  medidas  investigativas  outrora 

inovadoras, até que se chegue à completa rejeição do vazio (ou falta de densidade) legal. É, 

portanto,  razoável admitir-se a progressiva inconstitucionalização da omissão legislativa 

em casos de medidas investigativas inovadoras. 
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19) A tolerância quanto ao menor detalhamento legislativo das inovações 

investigativas  não as  exime  de  rigorosa  submissão  aos  demais  parâmetros  do  teste  de 

proporcionalidade  (justificação  constitucional,  judicialidade,  fundamentação,  adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

20) O Supremo Tribunal Federal, no exame (originário ou revisor) de 

cada inovação investigativa, caso a entenda ainda constitucional, deve deixar consignada a 

mora legislativa e comunicá-la detalhadamente ao Congresso Nacional, com o aviso de 

que, a partir de prazo certo, o Poder Judiciário brasileiro não mais tolerará que a respectiva 

medida permaneça sem a devida regulamentação.
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