MARATONA
JURUÁDOCS
TÉCNICAS AVANÇADAS DE
INVESTIGAÇÃO:

3. INFILTRAÇÃO DE AGENTES

CONSIDERAÇÕES GERAIS
+

+

A macrocriminalidade e a sofisticação na prática de crimes,
principalmente por organizações criminosas, impõem ao
Poder Público o aprimoramento dos métodos investigativos.
Nesse contexto, os meios tradicionais se mostram precários e
insuficientes ao exercício da persecução penal.

Nessa nova série serão abordadas as técnicas avançadas de
investigação, quais sejam:

1

AÇÃO CONTROLADA;

2

QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E
TELEMÁTICO;

3

INFILTRAÇÃO DE AGENTES;

4

COLABORAÇÃO PREMIADA E O ACORDO DE LENIÊNCIA;

5

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL;

6

MEDIDAS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO.

INFILTRAÇÃO DE AGENTES

+

A medida é extremamente excepcional em razão dos
riscos envolvidos em relação ao agente infiltrado;

+

Depende de representação da autoridade policial ou de

+

Deve ser precedida de circunstanciada, motivada e

requerimento do MP;

sigilosa autorização judicial;

+

São direitos do agente policial destacado para essa
missão:

+

1

RECUSAR OU FAZER CESSAR A ATUAÇÃO INFILTRADA;

2

TER SUA IDENTIDADE ALTERADA APLICANDO-SE, NO QUE COUBER, O
DISPOSTO NA LEI Nº 9.807/99, BEM COMO USUFRUIR DAS MEDIDAS DE
PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS;

3

TER SEU NOME, SUA QUALIFICAÇÃO, SUA IMAGEM, VOZ E DEMAIS
INFORMAÇÕES PESSOAIS PRESERVADAS DURANTE A INVESTIGAÇÃO E O
PROCESSO CRIMINAL, SALVO SE HOUVER DECISÃO JUDICIAL EM SENTIDO
CONTRÁRIO;

4

NÃO TER SUA IDENTIDADE REVELADA, NEM SER FOTOGRAFADO OU
FILMADO PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SEM SUA PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado
sofre risco iminente, a operação será sustada, mediante
requisição do Ministério Público ou pelo delegado de
polícia, o qual dará imediata ciência ao MP e ao juiz.

+

A infiltração terá o prazo de até 6 (seis) meses, podendo
ser

renovada

havendo

comprovação

de

sua

necessidade;

+

A técnica da infiltração de agentes pode ser utilizada na
investigação de crimes praticados por organizações
criminosas (Lei nº 12.850/2013), envolvendo o tráfico
ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006) ou de
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98);

+

O agente que não guardar, em sua atuação, a devida
proporcionalidade com a finalidade da investigação,
responderá pelos excessos praticados;

+

Não se pune, contudo, a prática de crime pelo agente
infiltrado,

no

curso

da

investigação,

quando

for

inexigível conduta diversa;

+

O Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) trouxe, ainda, o
regramento detalhado para a infiltração de agentes na
internet. Nesse caso, a infiltração também terá o prazo
de até 6 (seis) meses, podendo ser renovado desde que o
tempo total da diligência não exceda a 720 (setecentos e
vinte) dias;

+

De acordo com a Lei nº 12.850/2013, não comete crime o
policial que ocultar a sua identidade para, por meio da
internet, colher indícios de autoria e de materialidade
dos crimes envolvendo organizações criminosas.

Para

mais

detalhes

sobre

as

técnicas

avançadas

de

investigação confira a obra Manual Básico de Processo Penal
dos autores Antonio Devechi e Júlio César Craveiro Devechi,
publicada pela Juruá Editora.

