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RESUMO 

 

FARIA, Renan Barboza de. A infiltração policial como meio extrordinário de obtenção de 

provas na Lei nº 12.850/13. 2017. 160 f. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Esta dissertação objetiva o estudo da infiltração policial e o regime jurídico a ela 

aplicado. O relacionamento entre a prova e o crime organizado é marcado pela dicotomia entre 

eficiência e garantismo e a compatibilidade desses valores é um dos objetivos e também uma 

das grandes dificuldades encontradas atualmente no processo penal. Com o desenvolvimento e 

evolução do fenômeno criminoso, os meios clássicos de apuração de delitos acabaram se 

mostrando pouco úteis, especialmente para a apuração de infrações praticadas por organizações 

criminosas. Por esse motivo, novos métodos de investigação, que pudessem fazer frente à 

evolução da criminalidade, foram desenvolvidos, mas, apesar da maior eficiência apresentada 

por eles, há a face negativa de sua utilização, a relativização de direitos fundamentais. Nesse 

contexto está inserida a infiltração policial, cujo regime jurídico é previsto em nosso 

ordenamento na Lei nº 12.850/13.   Aborda-se, então, sua natureza jurídica, bem como sua 

origem histórica. Em seguida, estuda-se sua conceituação, suas principais características e 

diferenças em relação a outras figuras semelhantes encontradas no processo penal, sempre sob 

uma perspectiva de comparação com ordenamentos estrangeiros. Posteriormente, recebem 

atenção especial os temas do procedimento para autorização da infiltração policial, das condutas 

realizadas pelo agente infiltrado na obtenção de provas, momento em que será analisada 

também a questão de sua responsabilidade penal, e, por fim, das formas de inserção das 

informações obtidas pelo agente no processo, ocasião na qual serão estudados os limites na 

utilização em juízo do relatório da operação de investigação e do testemunho do agente 

infiltrado. 

Palavras-chave: Infiltração policial. Crime organizado. Obtenção de provas. Agente infiltrado. 

Direitos fundamentais.   

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

FARIA, Renan Barboza de. Undercover policing as a extraordinary evidence gathering 

method in Lei nº 12.850/13. 2017. 160 f. Thesis (Master in Procedural Law) – Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This dissertation aims at the study of undercover policing and the legal regime applied 

to it. The relationship between evidence and organized crime is marked by the dichotomy 

between efficiency and the protection of civil liberties and the compatibility of these values is 

one of the objectives and also one of the great difficulties currently encountered in criminal 

procedure. With the development and evolution of the criminal phenomenon, the classic 

evidence gathering tools have proved to be of little use, especially for the investigation of 

offences committed by criminal organizations. For this reason, new investigation methods 

which could deal with the evolution of crime have been developed, but, despite the greater 

efficiency presented by them, there is the negative face of its use, the relativization of 

fundamental rights. In this context, the undercover policing is inserted, whose legal regime is 

foreseen in our system in Law nº 12.850/13. It is considered its legal nature, as well as its 

historical origin. Then it is studied its concept, its main characteristics and differences regarding 

other similar figures found in the criminal procedure, always from the perspective of 

comparison with foreign legal systems. Subsequently, special attention is given to the issues 

related to the procedure for authorizing undercover policing; actions performed by the 

undercover agent in evidence gathering, at which time the issue of their criminal liability will 

also be analyzed and, finally, the limits on the use of the investigation report and the undercover 

agent’s testimony at trial. 

Keywords: Undercover policing. Organized crime. Evidence gathering. Undercover agent. 

Fundamental rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

A globalização proporcionou a redefinição de fronteiras geográficas e o 

desenvolvimento de diversos setores da sociedade. Diante dessas mudanças, observamos 

também alterações na criminalidade, que se tornou altamente sofisticada e organizada, 

muitas vezes revestida de aparente legalidade.  

Nesse contexto, desnecessariamente inflado pelo discurso de aumento progressivo 

da criminalidade, apresentado pelos meios de comunicação e membros da sociedade1, 

desenvolveram-se movimentos destinados ao endurecimento das leis penais e processuais 

penais, muitas vezes indiferentes à proteção de direitos e garantias individuais.  

Observa-se, então, a construção de uma tensão entre dois polos, a eficiência na 

resposta à criminalidade organizada e a proteção do cidadão. Desde já alertamos para a 

necessidade de se buscar o equilíbrio entre esses dois objetivos, de sorte que esse 

posicionamento permeará todo o presente trabalho. 

No Brasil esses movimentos culminaram no tratamento apressado e emergêncial da 

matéria, sobretudo no tocante à apuração de infrações praticadas por organizações 

criminosas. Assim, buscando reparar os equívocos das leis que a antecederam, a Lei nº 

12.850/13 regulou expressamente todos os meios de obtenção de provas que podem ser 

utilizados na investigação de organizações criminosas, dentre eles a infiltração policial, 

disciplinada nos artigos 10 a 14. 

A contribuição deste trabalho reside, portanto, na análise crítica do regime jurídico 

da infiltração policial na Lei nº 12.850/13, estabelecendo de forma sistemática e clara, 

sempre à luz dos valores da eficiência e do garantismo, os limites da atuação do agente 

policial infiltrado e seus reflexos no processo penal. 

Inicialmente optamos por tratar do equilíbrio entre eficiência e garantismo no 

processo penal, com a delimitação dos significados desses dois elementos. Faremos também 

uma breve incursão no tema da prova e das formas de apuração de infrações penais, 

analisando a classificação jurídica exposta na legislação atual. 

                                                           
1BECK, Francis Rafael. Perspectivas de controle ao crime organizado e crítica à flexibilização das 

garantias. São Paulo: IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 2004. v. 32 . pp. 93-94.  
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Posteriormente, estudaremos as origens da infiltração policial e, com amparo na 

legislação e doutrina de outros países (Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e Argentina), 

analisaremos o conceito utilizado pela legislação pátria e suas principais características. 

 Em seguida, com fundamento nas características da infiltração policial abordadas 

anteriormente, estabeleceremos as diferenças entre a figura do agente infiltrado e outras a 

ele semelhantes: o informante, o colaborador, o agente de inteligência, o undercover agent 

e o agente provocador. 

Após, estudaremos especificamente as ações do agente durante a infiltração, com 

ênfase no procedimento de autorização da medida e o relacionamento com direitos 

fundamentais. Serão abordadas as restrições ao direito à privacidade, analisadas sob o prisma 

de duas situações: a entrada do policial em domicílios e a realização de cunho incriminador. 

Será abordada também a questão das infrações penais praticadas pelo agente infiltrado no 

curso da investigação e a obtenção da prova, bem como o tratamento da responsabilidade 

penal na Lei nº 12.850/2013. 

Ao final, trataremos das formas pelas quais as experiências do agente infiltrado 

entram no processo penal e como poderão ser valoradas pelo juiz. Abordaremos, então, a 

utilização do relatório da infiltração e das declarações do agente em juízo. 

O escopo da pesquisa é, além de inserir o tema da infiltração policial no âmbito da 

dicotomia entre eficiência e garantismo, estabelecer as principais questões com base em 

experiências estrangeiras e aplicá-las à realidade brasileira, analisando a nova legislação 

sobre crime organizado e sua capacidade para solucioná-las. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante da evolução da criminalidade, que passou de desorganizada e local para um 

fenômeno transnacional e organizado, cada vez mais as legislações dos mais diversos países 

passaram a prever métodos mais radicais para a apuração das infrações penais. 

Esse cenário propiciou, após erros e acertos dos sistemas, a discussão acerca do 

equilíbrio entre a investigação dos delitos praticados por organizações criminosas e a 

restrição de direitos fundamentais acarretadas pela utilização desses novos métodos. Essa 

questão é expressa na dicotomia entre eficiência e garantismo. 

No presente trabalho, desenvolvemos algumas conclusões: 

1. Entendemos que a conciliação entre a aptidão de um meio para a pesquisa de 

provas e a proteção de direitos fundamentais deve passar obrigatoriamente pela aplicação do 

postulado da proporcionalidade. Esse postulado é estruturado em três testes que buscam 

analisar a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito na utilização de 

um determinado meio. 

2. A tarefa de busca pelo equilíbrio tem relação direta com a matéria da prova, 

principalmente no que se refere à sua disciplina em delitos praticados por organizações 

criminosas.Tratamos, então, dos diferentes significados do termo “prova” – como elemento 

de prova, resultado de prova, fonte de prova, meio de prova e meio de obtenção de prova.  

Definimos que a infiltração policial, objeto do estudo, deve ser classificada como um 

meio de obtenção de prova, pois sua função principal é a pesquisa e descoberta de fontes ou 

elementos de prova, bem como tem sua utilização autorizada sem o conhecimento do 

investigado e funciona, em regra, fora do processo.  

Essa classificação foi recebida pela Lei nº 12.850/13, que em seu art. 3º estabeleceu 

a infiltração policial como um dos meios de obtenção de prova que podem ser utilizados na 

apuração de infrações relacionadas com organizações criminosas. 

Além disso, ela deve ser vista como um meio de obtenção de prova extraordinário, 

pois sua utilização representa situação de verdadeira excepcionalidade em relação aos 

demais meios, que, embora também restrinjam direitos, não o fazem de forma tão incisiva 

como a infiltração, na qual a prova é obtida com a utilização do engano pelo Estado. 
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3. A infiltração policial tem como antecedente histórico a figura conhecida como 

agent provocateur, surgida no período absolutista francês e cuja função poderia ser de 

repressão e prevenção de delitos, além de política, funcionando como mecanismo de 

desestruturação de revoluções. Essa figura caracterizava-se pelo agrupamento de atividades 

de infiltração, colaboração e provocação, de sorte que apresenta um conceito muito amplo e 

de difícil aplicação, sobretudo diante da necessidade de garantia de direitos fundamentais. 

4. Diante da amplitude desse conceito, procuramos comparar os conceitos de 

infiltração policial existentes nos ordenamentos espanhol, alemão, português, italiano, 

argentino e aquele conferido pela Lei nº 12.850/13 para identificarmos características 

comuns e que possam classificar uma ação de investigação como uma infiltração policial. 

Após a análise, identificamos cinco características em comum: o sigilo da identidade; 

o engano; a qualidade de policial do agente; o âmbito de utilização da medida, a 

voluntariedade e a subsidiariedade. 

5. Em relação ao sigilo da identidade, observamos que ele pode estar presente em 

operações de infiltração caracterizadas como deep cover ou light cover. A primeira é aquela 

cuja duração é superior a seis meses e o grau de imersão do agente na organização criminosa 

é maior, enquanto a segunda é aquela que possui duração inferior a seis meses e traduz-se, 

normalmente, em atos isolados de investigação. Além disso, o sigilo pode se manifestar pela 

simples proteção da identidade real do agente ou na concessão de uma identidade alterada. 

A identidade alterada, em regra, é utilizada com maior frequência em infiltrações 

longas e pressupõe, além da simples alteração do nome, a formação de uma verdadeira 

personalidade fictícia, de modo que o Estado realiza a alteração nos registros civis, bem 

como confecciona documentos que a tornem crível perante terceiros – como a elaboração de 

diploma ou folha de antecedentes. 

6. Neste ponto, concluímos que a função da criação dessa personalidade fictícia é 

proporcionar maior segurança ao agente e assegurar o sucesso da investigação. Assim, 

entendemos que a Lei nº 12.850/13 prevê medida deficiente, pois no art. 14, inc. II, faz 

simples remissão da matéria ao disposto na Lei de Proteção à Vítimas e Testemunhas (Lei 

nº 9.807/99) que estabelece somente a alteração de assento de nascimento da pessoa 

protegida.  Essa opção legislativa, traz grandes dificuldades práticas, pois ao oferecer poucas 

garantias para o agente, dificilmente este aceitará atuar de forma infiltrada. 
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7. A legislação brasileira também não indica o momento em que a identidade alterada 

deve ser outorgada e nem quem é o responsável por esse ato. Entendemos, portanto, que a 

concessão deve ocorrer antes da infiltração se iniciar e em âmbito estadual tal ato é de 

competência da Secretaria de Segurança Pública e em âmbito federal do Ministério da 

Justiça. 

8. Quanto à característica do engano, na infiltração policial ele é identificado em dois 

planos, a ocultação da identidade do agente – que se materializa na simples omissão ou troca 

do nome do investigador ou com a utilização da identidade alterada – e na dissimulação do 

verdadeiro intuito do agente ao se aproximar dos investigados. 

9. A qualidade de policial do agente, pressupõe que aquele que realiza a investigação 

secreta seja um funcionário do Estado e vinculado às forças de segurança. No Brasil apenas 

os agentes que integram a polícia judiciária poderão atuar de modo infiltrado. 

10. As infiltrações devem ser autorizadas apenas no âmbito específico dos delitos 

típicos de criminalidade organizada, tendo em vista a mitigação de direitos fundamentais 

que esse meio de obtenção de prova acarreta. A Lei nº 12.850/13, ao contrário dos 

ordenamentos estudados, que utilizam uma “cartela de delitos” aos quais pode ser autorizada 

a infiltração, trouxe um conceito amplo de organização criminosa, de sorte que a infiltração 

pode se realizar desde que o delito investigado seja praticado por organização desse tipo e 

tenha pena máxima superior a quatro anos, se enquadre em atos de terrorismo ou tenha sido 

praticado de modo transnacional. 

11. Observamos também que a infiltração é reconhecidamente um meio de obtenção 

de prova que deve ser utilizado em último caso, tanto que as diversas legislações estudadas, 

a Lei de Organização Criminosa é uma delas (art.10, §2º), prevêm uma cláusula de 

subsidiariedade, que condiciona a autorização da infiltração policial à comprovação da 

ineficiência ou ineficácia de outros meios de obtenção de provas previstos. 

12. Outra característica que identificamos é a voluntariedade da infiltração. O agente 

policial não está obrigado a realizar a tarefa de infiltração, que pode colocar não só ele, mas 

também seus familiares em risco. Portanto, é um direito do infiltrado recusar ou fazer cessar 

a sua atuação na investigação (art. 14, inc. I, da Lei nº 12.850/13), o que deve ser expresso 

de forma escrita. 

13. Com base nas cinco características da infiltração tratadas anteriormente é possível 

diferenciar o agente infiltrado de outras figuras normalmente a ele assemelhadas, como o 
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informante, o colaborador, o agente de inteligência, o agente provocador e o undercover 

agente. 

14. O agente infiltrado se difere do informante pois este não é policial, sua atuação 

não está restrita a crimes praticados por organizações criminosas e nem mesmo sujeita à 

subsidiariedade. 

15. Em relação ao colaborador as diferenças residem no fato de que este pode ser um 

particular ou policial, porém não estará atuando em função oficial como o infiltrado. Além 

disso, o colaborador, em regra, não utiliza o engano para obter as informações, pois 

relaciona-se em nome próprio. O que pode ocorrer, entretanto, é que o colaborador mascare 

suas verdadeiras intenções para reunir elementos que serão divulgados à autoridade 

posteriormente. 

16. O agente infiltrado apresenta diferenças em relação aos agentes de inteligência 

relacionadas à qualidade de policial. Essa característica vincula o agente infiltrado à normas 

procedimentais que devem ser observadas durante a investigação, bem como à autoridade 

policial, enquanto os agentes de inteligência são limitados apenas pela posição e estrutura 

política do Estado. 

17. Embora o undercover agent seja a figura correspondente ao agente infiltrado no 

direito americano, entendemos que não são semelhantes. A atuação da figura americana não 

se submete à subsidiariedade.e nem mesmo exige a existência de uma investigação formal 

em andamento, bem como pode ser utilizada para a prevenção ou repressão de qualquer tipo 

de infração, não somente aquelas relacionadas ao crime organizado. 

Foi observado também que o agente infiltrado retira seu fundamento de validade da 

lei, enquanto que o undercover agent é autorizado diretamente pela autoridade policial e 

observa algumas regras de procedimento previstas em documentos internos da polícia. Por 

esse motivo, inclusive, existem diversas críticas à figura americana e à realização de 

cooperação com esse país em investigações. 

18. A figura que mais se aproxima do agente infiltrado é o provocador, contudo ainda 

existem grandes diferenças. A provocação pode ser realizada tanto por um funcionário 

integrante das forças de segurança como um terceiro que auxilia nas investigações, enquanto 

que a infiltração apenas por policiais que integrem a polícia judiciária.  
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Observamos também que o agente infiltrado retira a validade de sua atuação da lei, 

enquanto o provocador além de não encontrar permissão legal para agir, tem sua conduta 

duplamente sancionada (sanções penais e processuais penais) 

O infiltrado tem o comportamento passivo como característica principal de sua ação, 

porém caso atue ativamente, seu objetivo não é a obtenção da incriminação do investigado, 

como ocorre com o provocador. Além disso, o engano utilizado pelo infiltrado busca apenas 

permitir sua integração na organização criminosa e sua proteção, já o provocador engana 

para criar situação na qual o provocado execute a conduta criminosa. 

19. No regime brasileiro da infiltração a autorização é de competência do poder 

judiciário, após requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. 

20. O requerimento do Ministério Público deve observar o parecer técnico do 

delegado de polícia, que tratará da viabilidade da infiltração, consideradas a existência de 

policiais voluntários, a realização de treinamento especializado e outros dados internos sob 

responsabilidade da polícia judiciária. 

21. A manifestação do Ministério Público após a representação do delegado de 

polícia ao juiz pela realização da infiltração deve versar sobre a legalidade da medida. 

22. Tanto a representação como o requerimento do meio de obtenção de prova 

deverão demonstrar a necessidade da infiltração, com a análise dos testes de 

proporcionalidade, bem como apresentar um plano operativo da infiltração e a identificação, 

se possível, dos investigados ou, ao menos, a organização criminosa responsável pelas 

infrações. 

23. A autorização judicial deve tratar da proporcionalidade da medida, bem como 

dos limites impostos a ela, como duração e atividades que poderão ser realizadas pelo agente. 

Nada impede, contudo, que esses limites sejam modificados posteriormente por pedidos de 

extensão da autorização. 

24. O magistrado competente não poderá escolher o policial que realizará a 

investigação, porém deverá ser informado previamente a respeito do canditado escolhido 

pela autoridade policial, podendo vetar a escolha para se evitar posterior suspeição ou 

impedimento. 
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25. A descoberta fortuita de fatos, no tocante à autorização e necessidade de extensão, 

deve seguir procedimento consagrado para o encontro de provas de fatos por interceptação 

de comunicações. 

26. A infiltração policial desde o seu início implica na restrição de direitos 

fundamentais, principalmente o direito à privacidade.  

27. A entrada do agente infiltrado em domicílios, com a obtenção do consentimento 

do morador mediante o engano, é permitida para proteção do agente e da investigação, 

entretanto não podem ser apreendidos objetos ou registradas formalmente as informações 

descobertas nessa situação. Nada impede, porém, a utilização de bens ou documentos 

entregues espontaneamente pelo morador, bem como das informações para a solicitação de 

outras medidas no curso da investigação. 

28. As conversas incriminadoras realizadas entre agente infiltrado e o investigado 

não podem ser valoradas. Contudo, assim como na hipótese da entrada em domicílios, não 

há qualquer óbice à utilização dessas informações para a realização de outras medidas de 

investigação. 

29. Os elementos e fontes obtidos mediante infrações penais não podem ser utilizados 

nos autos posteriormente, tendo em vista a ilicitude dessa prova. Além disso, o agente 

infiltrado não deve ser punido pelo delito de organização criminosa, pois sua presença não é 

considerada para satisfação do elemento objetivo do tipo penal. 

30. Em regra o agente infiltrado deve evitar a prática de crimes, porém a Lei nº 

12.850/13 estabeleceu no art. 13, parágrafo único, a excludente de culpabilidade da 

inexigibilidade de conduta diversa. Essa excludente não será aplicada nas hipóteses em que 

o agente tenha sido o autor intelectual do delito ou tenha agido como agente provocador. 

31. A existência de excludente de culpabilidade prevista para a ação do agente 

infiltrado não impede a aplicação das demais excludentes previstas no Código Penal. 

32. Uma das formas de transmissão das informações obtidas pelo agente infiltrado 

ao processo é o relatório da investigação. Ele deve ser entregue diretamente ao magistrado e 

seu conteúdo deve registrar dados contra ou a favor do acusado. Seu aproveitamento como 

prova deve observar o art. 155 do Código de Processo Penal, de sorte que não se trata de 

documento (no sentido de prova documental), mas de meros elementos informativos, como 

o inquérito policial. 
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33. Outra forma de transmissão das informações é pelo testemunho do agente 

infiltrado. A respeito desse assunto observamos que duas questões são fundamentais, a forma 

pela qual será realizada a proteção da identidade do agente em juízo e o valor dos elementos 

trazidos com a sua declaração. Em relação à primeira, a manutenção da identidade alterada 

se afigura como a medida de proteção mais equilibrada, pois reúne maior eficiência na 

proteção do agente e menor lesão ao devido processo legal, considerando o princípio do 

contraditório. Essa proteção poderá ser complementada, ainda, pela utilização da 

videoconferência, desde que não sejam utilizados mecanismos que restrinjam 

desmesuradamente o direito ao confronto, como alteração da imagem ou voz da testemunha. 

34. No tocante à valoração do depoimento do agente infiltrado, concluímos que por 

se tratar de uma forma de anonimato parcial, já que a defesa não tem acesso à verdadeira 

identidade do agente, mas apenas à alterada, seu valor como método de confirmação das 

versões apresentadas nos autos é relativamente inferior ao da prova testemunhal comum. 

Assim, o testemunho do agente infiltrado não pode ser utilizado como único fundamento 

para a condenação do acusado.  
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