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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que temos 

dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para mim 

aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. Mais: lembre 

que o Extensivo 4x4 (assim como todos os nossos produtos) são tutelados pela legislação civil 

(como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do 

Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que o 

adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo reto” 

porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de forma alguma, 

da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a você será interrompido 

e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, evidentemente, de toda a 

responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! Ops... 

nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (Lei nº 

12.850/13) 

 
Breve histórico 

 
 A partir da Convenção de Palermo (Itália), no ano 2000, o Brasil, assim como os demais 

países do mundo, viu-se obrigado a combater, com maior rigidez, o crime organizado, 

motivo pelo qual foi elaborada lei específica acerca da matéria. 

 

 

DIPLOMAS LEGISLATIVOS DE COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 Itália: Convenção de Palermo  – Convenção das Nações 

Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional 

 

 

2004 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional, relativo ao Combate ao Tráfico 

de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea (Decreto nº 

5.016/2004) 

2004 Protocolo Adicional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição 

do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (Decreto 

nº 5.017/2004) 

 

2006 

Protocolo Adicional Relativo à Fabricação e o Tráfico Ilícito de 

Armas de Fogo, suas Peças, Componentes e Munições (Decreto 

nº 5.941/2006) 
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Evolução Histórica no Brasil 

 Em 1995, foi editada no Brasil a Lei nº 9.034/95, a primeira no país a dispor sobre a 

utilização de meios operacionais para a prevenção e a repressão de crimes praticados por 

Organizações Criminosas.  

 Deste modo, no ano de 2012, foi editada a Lei nº 12.694/12, a qual, em observância à 

Convenção de Palermo de 2000, trouxe, em seu artigo 2º, uma definição para o 

conceito de Organização Criminosa. 

 Assim, em 2013 foi editada a Lei nº 12.850/13, ainda vigente, que buscou solucionar 

as omissões legislativas das leis anteriores, no intuito de punir com o devido rigor os 

crimes praticados por organizações criminosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 12.850/13 – LEI DE ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 

 

 A Lei nº 12.850/13, em seu art. 1º, traz a definição de Organização Criminosa, exigindo 

a presença de alguns requisitos cumulativos, que são: (i) associação de quatro ou mais 

pessoas; (ii) organização estruturada e marcada pela divisão de tarefas; (iii) cuja 

finalidade é obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; (iv) 

LEI Nº 9.034/95 Disciplinou sobre a utilização de meios de prevenção e 

repressão às ações praticadas por Organizações Criminosas. 

PROBLEMA: NÃO CONCEITUOU ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. 

LEI Nº12.694/12 Resolveu a lacuna legislativa da lei anterior, 

conceituando Organização Criminosa, em observância à 

Convenção de Palermo.  

PROBLEMA: NÃO COMINOU PENA AOS AGENTES QUE 

INTEGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

LEI Nº12.850/13 Atualmente em vigor, buscou solucionar todas as 

omissões legislativas das leis anteriores. 
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através da prática de infrações penais cujas penas máximas cominadas sejam 

superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, vejamos:  

 

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe 

sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 

da prova, infrações penais correlatas e o 

procedimento criminal a ser aplicado. 

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação 

de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente, com objetivo de obter, 

direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional. 

 

 A finalidade desta Lei é prevenir e reprimir uma modalidade coletiva de criminalidade, 

a qual, tradicionalmente, tanto no Brasil quanto no mundo, não é tão comum quanto 

a criminalidade individual.  

 Os bens jurídicos tutelados pela Lei nº 12.850/13, portanto, são a segurança social e 

a paz pública. 

 

 Fique atento! 

 

LEI Nº 12.694/12 LEI Nº 12.850/13 

Associação de 03 ou mais pessoas Associação de 04 ou mais pessoas 

Estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente 

Estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente 
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Com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza 

Com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza 

Mediante a prática de crimes cujas 

penas máximas sejam iguais ou 

superiores a 04 anos ou que sejam de 

caráter transnacional. 

Mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores 

a 04 anos ou que sejam de caráter 

transnacional. 

 

 As Leis nº 12.694/12 e 12.850/13, embora idênticas nos aspectos estrutural e 

finalístico, diferenciam-se no aspecto pessoal (a primeira lei exigia a associação de, 

no mínimo, três pessoas, enquanto que a lei atual exige o número mínimo de quatro 

integrantes) e em relação às condutas e penas, pois enquanto lei de 2012 previa a 

prática de crimes, a lei atual ampliou o conceito para infração penal, abarcando 

também as contravenções penais, bem como passou a exigir que as penas máximas 

cominadas sejam superiores a quatro anos (portanto, se a pena for igual a quatro anos, 

não se enquadra no requisito, como ocorria na vigência da Lei nº 12.694/12). 

 

 Não confunda! 

 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

 (LEI Nº 12.850/13) 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 

(ART. 288 DO CP) 

Associarem-se 04 ou mais pessoas Associarem-se 03 ou mais pessoas 

Estruturação e divisão de tarefas Estrutura mais simples (não há divisão 

de tarefas) 

Finalidade de obter vantagem de 

qualquer natureza 

Finalidade de cometer 02 ou mais 

crimes (entende-se que podem ser 

quaisquer crimes, pois a lei não 

especifica) 
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CRIME EM ESPÉCIE 

 

Lei nº 12.850/13, “Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, 

pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das 

penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, 

embaraça a investigação de infração penal que envolva organização 

criminosa. 

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da 

organização criminosa houver emprego de arma de fogo. 

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou 

coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique 

pessoalmente atos de execução. 

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 

I - se há participação de criança ou adolescente; 

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização 

criminosa dessa condição para a prática de infração penal; 

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo 

ou em parte, ao exterior; 

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras 

organizações criminosas independentes; 

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da 

organização. 

§ 5º Se houver indícios suficientes de que o funcionário público 

integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu 

afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou 

instrução processual. 

§ 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao 
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funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato 

eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público 

pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. 

§ 7º Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que 

trata esta Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e 

comunicará ao Ministério Público, que designará membro para 

acompanhar o feito até a sua conclusão. 

§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que 

tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena 

em estabelecimentos penais de segurança máxima.    (Incluído pela 

Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 9º O condenado expressamente em sentença por integrar 

organização criminosa ou por crime praticado por meio de 

organização criminosa não poderá progredir de regime de 

cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros 

benefícios prisionais se houver elementos probatórios que 

indiquem a manutenção do vínculo associativo.      (Incluído pela Lei 

nº 13.964, de 2019) 

 
 Núcleo do tipo: “caput”: Promover, constituir, financiar, integrar; §1º: impede, 

embaraça (a investigação). 

 Tipo subjetivo: Dolo - ATENÇÃO: deve estar presente o animus associativo, aliado ao 

fim especial de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.  

 Sujeitos: Sujeito ativo: o crime é comum. ATENÇÃO: trata-se de crime plurissubjetivo, 

ou seja, de concurso necessário e de condutas paralelas. 

  Sujeito passivo: a sociedade e o Estado.  

 Consumação: A consumação ocorre com a formação da sociedade criminosa (societas 

criminis), sendo necessária a estruturação ordenada e a divisão de tarefas. 

 Tentativa: Não se admite tentativa.  

 Ação Penal: Ação penal pública incondicionada.  
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 Competência: Justiça Estadual comum, exceto se houver o caráter de 

transnacionalidade do delito, quando, então, a competência passará a ser da Justiça 

Federal (artigo 109, V, da CRFB/88).  

 O §1º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13, por sua vez, pune, nas mesmas penas do 

“caput”, aquele que obstruir a persecução penal de infração que envolva organização 

criminosa. Ademais, é crime de execução livre.  

 Novidade legislativa trazida pela Lei Anticrime (Lei nº 13.964/19) diz respeito aos §§8º 

e 9º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13. 

 O §8º determina que os líderes de organizações criminosas armadas ou que tenham 

armas à disposição devam iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais 

de segurança máxima.  

 Por sua vez, o §9º traz uma restrição à progressão de regime e obtenção de livramento 

condicional e outros benefícios aos condenados por integrar organização criminosa 

ou por crime praticado por meio de organização criminosa, enquanto perdurar o 

vínculo associativo. 

 

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO (art. 2º, “caput”) 
 

  

 
Quanto aos SUJEITOS: crime plurissubjetivo e de condutas paralelas 

 

 

 
Quanto à CONSUMAÇÃO: crime permanente 

 

 

 
Quanto ao NÚCLEO DO TIPO: crime de conteúdo variado ou de ação 

múltipla ou tipo penal misto alternativo 
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CLASSIFICAÇÃO DO DELITO 

(art. 2º, §1º) 

 

  

 
Quanto aos SUJEITOS: crime monossubjetivo (de concurso eventual) 

 

 

 
Quanto à FORMA DE EXECUÇÃO: de execução livre  

 

 

 
Quanto ao BEM JURÍDICO TUTELADO: protege a Administração da Justiça, e não 

mais a segurança social e a paz pública. 

 
 

COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

 A colaboração premiada (delação premiada) é um dos meios de investigação mais 

utilizados nos crimes que envolvem organizações criminosas.  

 Consiste, em linhas gerais, na concessão de um “prêmio”, que pode ser qualquer das 

medidas previstas no artigo 4º da Lei nº 12.850/13 ao agente que auxiliar, de alguma 

forma, a investigação da organização criminosa. 

 

 

LEI Nº 12.850 

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: 

I - colaboração premiada 

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio 

jurídico processual e meio de obtenção de prova, que 
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pressupõe utilidade e interesse públicos.     (Incluído pela Lei 

nº 13.964, de 2019) 

Art. 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de 

acordo de colaboração demarca o início das negociações e 

constitui também marco de confidencialidade, configurando 

violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a 

divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as 

formalize, até o levantamento de sigilo por decisão 

judicial.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º A proposta de acordo de colaboração premiada poderá 

ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, 

cientificando-se o interessado.    (Incluído pela Lei nº 13.964, 

de 2019) 

§ 2º Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão 

firmar Termo de Confidencialidade para prosseguimento das 

tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na 

negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa 

causa.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º O recebimento de proposta de colaboração para análise 

ou o Termo de Confidencialidade não implica, por si só, a 

suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário 

quanto à propositura de medidas processuais penais 

cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais 

cíveis admitidas pela legislação processual civil em 

vigor.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º O acordo de colaboração premiada poderá ser 

precedido de instrução, quando houver necessidade de 

identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos 

narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e 

interesse público.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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§ 5º Os termos de recebimento de proposta de colaboração 

e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e 

assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou 

defensor público com poderes específicos.  (Incluído pela Lei 

nº 13.964, de 2019) 

§ 6º Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa 

do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das 

informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de 

boa-fé, para qualquer outra finalidade.   (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019) 

Art. 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar 

instruída com procuração do interessado com poderes 

específicos para iniciar o procedimento de colaboração e 

suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que 

pretende a colaboração e seu advogado ou defensor 

público.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve 

ser realizada sem a presença de advogado constituído ou 

defensor público.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º Em caso de eventual conflito de interesses, ou de 

colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a 

presença de outro advogado ou a participação de defensor 

público.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º No acordo de colaboração premiada, o colaborador 

deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e 

que tenham relação direta com os fatos 

investigados.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e 

os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas 

as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos 

de corroboração.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o 

perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena 

privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de 

direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação e com o processo 

criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais 

dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 

organização criminosa e das infrações penais por eles 

praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de 

tarefas da organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das 

atividades da organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito 

das infrações penais praticadas pela organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade 

física preservada. 

§ 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em 

conta a personalidade do colaborador, a natureza, as 

circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 

criminoso e a eficácia da colaboração. 

§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o 

Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de 

polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação 

do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao 

juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda 

que esse benefício não tenha sido previsto na proposta 

inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei 

nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 

Penal). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
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§ 3º O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, 

relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) 

meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam 

cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o 

respectivo prazo prescricional. 

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o 

Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a 

proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de 

cuja existência não tenha prévio conhecimento e o 

colaborador:     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - não for o líder da organização criminosa; 

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos 

deste artigo. 

§ 4º-A. Considera-se existente o conhecimento prévio da 

infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial 

competente tenha instaurado inquérito ou procedimento 

investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo 

colaborador.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá 

ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de 

regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 

§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre 

as partes para a formalização do acordo de colaboração, que 

ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o 

defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, 

conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado 

ou acusado e seu defensor. 

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão 

remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as 

declarações do colaborador e cópia da investigação, 

devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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acompanhado de seu defensor, oportunidade em que 

analisará os seguintes aspectos na 

homologação:     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - regularidade e legalidade;      (Incluído pela Lei nº 13.964, 

de 2019) 

II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos 

no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as 

cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial 

de cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de cada 

um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, 

de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e os 

requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º 

deste artigo;       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados 

mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste 

artigo;      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IV - voluntariedade da manifestação de vontade, 

especialmente nos casos em que o colaborador está ou 

esteve sob efeito de medidas cautelares.     (Incluído pela Lei 

nº 13.964, de 2019) 

§ 7º-A O juiz ou o tribunal deve proceder à análise 

fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e 

das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 

(Código de Processo Penal), antes de conceder os benefícios 

pactuados, exceto quando o acordo prever o não 

oferecimento da denúncia na forma dos §§ 4º e 4º-A deste 

artigo ou já tiver sido proferida sentença.      (Incluído pela 

Lei nº 13.964, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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§ 7º-B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia 

ao direito de impugnar a decisão homologatória.    (Incluído 

pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 8º O juiz poderá recusar a homologação da proposta que 

não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes 

para as adequações necessárias.    (Redação dada pela Lei nº 

13.964, de 2019) 

§ 9º Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, 

sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo 

membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia 

responsável pelas investigações. 

§ 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que 

as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador 

não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. 

§ 10-A Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao 

réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o 

decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.    (Incluído 

pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado 

e sua eficácia. 

§ 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não 

denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a 

requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade 

judicial. 

§ 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração 

deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação 

magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive 

audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das 

informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do 

material ao colaborador.     (Redação dada pela Lei nº 

13.964, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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§ 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador 

renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao 

silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a 

verdade. 

§ 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e 

execução da colaboração, o colaborador deverá estar 

assistido por defensor. 

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou 

proferida com fundamento apenas nas declarações do 

colaborador:     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - medidas cautelares reais ou pessoais;     (Incluído pela Lei 

nº 13.964, de 2019) 

II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;     (Incluído 

pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - sentença condenatória.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019) 

§ 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso 

de omissão dolosa sobre os fatos objeto da 

colaboração.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o 

colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita 

relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de 

rescisão.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

“Prêmios” devidos aos colaboradores  

 

 ANTES DA SENTENÇA: art. 4º, “caput”, da Lei nº 12.850/13; Perdão judicial; Redução 

de pena de até 2/3; Substituição por penas restritivas de direitos;  

 DEPOIS DA SENTENÇA: art. 4º, §5º, da Lei nº 12.850/13; Redução de pena até 1/2; 

Progressão de regime dispensando requisito objetivo. 

 PRÊMIO ESPECIAL AO 1º COLABORADOR EFETIVO: MP deixará de oferecer denúncia. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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 Os preceitos mais importantes que deve-se depreender destes artigos são: (i) o 

colaborador SEMPRE deverá estar assistido por defensor ou advogado, em todos os 

momentos das tratativas; (ii) o juiz não participará das tratativas do acordo, mas 

apenas homologará o mesmo ao final, ou, caso não concorde, o devolverá às partes 

para que corrijam eventual erro; (iii) o delatado terá direito ao contraditório e (iv) juiz 

não poderá condenar um indivíduo apenas com base na palavra do colaborador, pois 

esta constitui meio de obtenção de prova, e não a prova em si. 

 
Jurisprudência correlata 

 
 

 STF: No caso de ilegalidade manifesta (evidente) em acordo de colaboração premiada, 

o Poder Judiciário deve agir para a efetiva proteção de direitos fundamentais. O acordo 

de colaboração premiada é meio de obtenção de prova. Portanto, trata-se de instituto 

de natureza semelhante, por exemplo, à interceptação telefônica. O STF reconheceu, 

várias vezes, a ilegalidade de atos relacionados a interceptações telefônicas. Logo, não 

há motivo para afastar essa possibilidade em ilegalidades que permeiam acordos de 

colaboração premiada. STF. 2ª Turma. HC 142205, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 

25/08/2020 (Info 988). 

 STF: O delatado possui o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos 

colaboradores que o incriminem, desde que já documentadas e que não se refiram à 

diligência em andamento que possa ser prejudicada. STF. 2ª Turma. Rcl 30742 AgR/SP, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 4/2/2020 (Info 965). 

 STF: Se o delator ou se o delatado tiver foro por prerrogativa de função, a homologação 

da colaboração premiada será de competência do respectivo Tribunal. Análise da 

legitimidade do delatado para impugnar o acordo de colaboração premiada. Em regra, 

o delatado não tem legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada. 

Assim, em regra, a pessoa que foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus 

alegando que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de negócio jurídico 

personalíssimo. Esse entendimento, contudo, não se aplica em caso de homologação 

sem respeito à prerrogativa de foro. Desse modo, é possível que o delatado questione 
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o acordo se a impugnação estiver relacionada com as regras constitucionais de 

prerrogativa de foro. Em outras palavras, se o delatado for uma autoridade com foro 

por prerrogativa de função e, apesar disso, o acordo tiver sido homologado em 1ª 

instância, será permitido que ele impugne essa homologação alegando usurpação de 

competência. STF. 2ª Turma.HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

20/3/2018 (Info 895). 

 STF: O descumprimento de acordo de delação premiada ou a frustração na sua 

realização, isoladamente, não autoriza a imposição da segregação cautelar. Não se 

pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato de ele ter descumprido 

acordo de colaboração premiada. Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta 

entre a prisão preventiva e o acordo de colaboração premiada. Tampouco há previsão 

de que, em decorrência do descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão 

preventiva anteriormente revogada. Por essa razão, o descumprimento do que foi 

acordado não justifica a decretação de nova custódia cautelar. É necessário verificar, 

no caso concreto, a presença dos requisitos da prisão preventiva, não podendo o 

decreto prisional ter como fundamento apenas a quebra do acordo. STJ. 6ª Turma.HC 

396658-SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 27/6/2017 (Info 609). STF. 

2ª Turma. HC 138207/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/4/2017 (Info 862) 

 STF: Crime de embaraçar investigação previsto na Lei do Crime Organizado não é 

restrito à fase do inquérito. O legislador não inseriu uma expressão estrita como 

“inquérito policial”, compreende-se ter conferido à investigação de infração penal o 

sentido de “persecução penal”, até porque carece de razoabilidade punir mais 

severamente a obstrução das investigações do inquérito do que a obstrução da ação 

penal. Ademais, sabe-se que muitas diligências realizadas no âmbito policial possuem 

o contraditório diferido, de tal sorte que não é possível tratar inquérito e ação penal 

como dois momentos absolutamente independentes da persecução penal. O tipo 

penal previsto pelo art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 define conduta delituosa que 

abrange o inquérito policial e a ação penal. STJ. 5ª Turma. HC 487.962-SC, Rel. Min. 

Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/05/2019 (Info 650) 

 STF: Não existe direito líquido e certo a compelir o Ministério Público à celebração do 

acordo de delação premiada, diante das características desse tipo de acordo e 

considerando a necessidade de distanciamento que o Estado-juiz deve manter durante 
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o cenário investigado e a fase de negociação entre as partes do cenário investigativo. 

O acordo de colaboração premiada, além de meio de obtenção de prova, constitui-se 

em um negócio jurídico processual personalíssimo, cuja conveniência e oportunidade 

estão submetidos à discricionariedade regrada do Ministério Público e não se 

submetem ao escrutínio do Estado-juiz. Em outras palavras, trata-se de ato voluntário, 

insuscetível de imposição judicial. STF. 2ª Turma. MS 35693 AgR/DF, Rel. Min. Edson 

Fachin, julgado em 28/5/2019 (Info 942). 

 O réu colaborador não terá direito ao perdão judicial, mas apenas à redução da pena, 

caso a sua colaboração não tenha tido grande efetividade como meio para obter 

provas, considerando que as investigações policiais, em momento anterior ao da 

celebração do acordo, já haviam revelado os elementos probatórios acerca do 

esquema criminoso integrado. STF. 1ª Turma. HC 129877/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 18/4/2017 (Info 861) 

 STF: O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada, na fase 

de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá 

se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. Os §§ 2º e 6º do 

art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que preveem essa possibilidade, são constitucionais e 

não ofendem a titularidade da ação penal pública conferida ao Ministério Público pela 

Constituição (art. 129, I). STF. Plenário. ADI 5508/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado 

em 20/6/2018 (Info 907). 

 

AÇÃO CONTROLADA 

 

LEI Nº 12.850 

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: (...) 

III - ação controlada; 

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

policial ou administrativa relativa à ação praticada por 

organização criminosa ou a ela vinculada, desde que 
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mantida sob observação e acompanhamento para que a 

medida legal se concretize no momento mais eficaz à 

formação de provas e obtenção de informações. 

§ 1º O retardamento da intervenção policial ou 

administrativa será previamente comunicado ao juiz 

competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites 

e comunicará ao Ministério Público. 

§ 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma 

a não conter informações que possam indicar a operação a 

ser efetuada. 

§ 3º Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos 

será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de 

polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. 

§ 4º Ao término da diligência, elaborar-se-á auto 

circunstanciado acerca da ação controlada. 

Art. 9º Se a ação controlada envolver transposição de 

fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou 

administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação 

das autoridades dos países que figurem como provável 

itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os 

riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou 

proveito do crime. 

 

 Consiste em outro meio de investigação comumente utilizado na investigação de 

organizações criminosas, e implica no retardamento planejado da atividade policial, a 

fim de esperar o momento mais adequado para realizar a intervenção.  

 Não há necessidade de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, mas é preciso que o juiz seja 

comunicado. 

 

 Não confunda! 
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FLAGRANTE 

RETARDADO/DIFERIDO/POSTERGAD

O 

FLAGRANTE 

PREPARADO/PROVOCADO 

Agentes policiais aguardam o 

momento mais oportuno para realizar 

a intervenção (prisão em flagrante). 

Exemplo: ao invés de realizarem a 

prisão em flagrante de um agente que 

comprovadamente integra 

organização criminosa, aguardam um 

momento em que ele encontrará com 

os demais, para realizarem a prisão de 

mais integrantes. 

Agentes policiais criam uma situação 

para que o crime se consume, e então 

prendem o agente em flagrante. 

Exemplo: policiais à paisana em um 

bairro de periferia, deixam cair 

“acidentalmente” no chão uma 

carteira com muito dinheiro à mostra, 

e em seguida escondem-se atrás de 

um poste para esperar alguém pegá-la. 

No momento em que um indivíduo 

encontra a carteira e vai pegá-la, os 

policiais aparecem e prendem-no em 

flagrante por furto. 

Autorizada em lei (artigo 8º da Lei nº 

12.850/13 e artigo 53, II, da Lei nº 

11.343/06). 

Não autorizada em lei e vedada pela 

jurisprudência: 

SÚMULA 145 DO STF: “Não há crime, 

quando a preparação do flagrante pela 

polícia torna impossível a sua 

consumação.” 

 

 

 

 

INFILTRAÇÃO DE AGENTES 

 

LEI Nº 12.850 

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: (...) 
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VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, 

na forma do art. 11; 

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. 

§ 1º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o 

juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério 

Público. 

§ 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. 

§ 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 polícia 

poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público 

poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade 

de infiltração. 

Art. 10-A. Será admitida a ação de agentes de polícia 

infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do art. 

10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos 

nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações 

criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e 

indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou 
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apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os 

dados de conexão ou cadastrais que permitam a 

identificação dessas pessoas.      (Incluído pela Lei nº 13.964, 

de 2019) 

§ 1º Para efeitos do disposto nesta Lei, consideram-

se:      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - dados de conexão: informações referentes a hora, data, 

início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet 

(IP) utilizado e terminal de origem da conexão;      (Incluído 

pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - dados cadastrais: informações referentes a nome e 

endereço de assinante ou de usuário registrado ou 

autenticado para a conexão a quem endereço de IP, 

identificação de usuário ou código de acesso tenha sido 

atribuído no momento da conexão.     (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019) 

§ 2º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o 

juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério 

Público.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração 

penal de que trata o art. 1º desta Lei e se as provas não 

puderem ser produzidas por outros meios 

disponíveis.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) 

meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante 

ordem judicial fundamentada e desde que o total não 

exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja comprovada sua 

necessidade.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório 

circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos 

praticados durante a operação, deverão ser registrados, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, 

que imediatamente cientificará o Ministério 

Público.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 6º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia 

poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público 

e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, 

relatório da atividade de infiltração.    (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019) 

§ 7º É nula a prova obtida sem a observância do disposto 

neste artigo.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 10-B. As informações da operação de infiltração serão 

encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela 

autorização da medida, que zelará por seu sigilo.     (Incluído 

pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso 

aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao 

delegado de polícia responsável pela operação, com o 

objetivo de garantir o sigilo das investigações.      (Incluído 

pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 10-C. Não comete crime o policial que oculta a sua 

identidade para, por meio da internet, colher indícios de 

autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 1º desta 

Lei.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de 

observar a estrita finalidade da investigação responderá 

pelos excessos praticados.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019) 

Art. 10-D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos 

praticados durante a operação deverão ser registrados, 

gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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Ministério Público, juntamente com relatório 

circunstanciado.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados 

no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e 

apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito 

policial, assegurando-se a preservação da identidade do 

agente policial infiltrado e a intimidade dos 

envolvidos.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

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. 

Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público 

poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante 

procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as 

informações necessárias à efetividade da identidade fictícia 

criada, nos casos de infiltração de agentes na 

internet.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 12. O pedido de infiltração será sigilosamente 

distribuído, de forma a não conter informações que possam 

indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que 

será infiltrado. 

§ 1º As informações quanto à necessidade da operação de 

infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, 

que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após 

manifestação do Ministério Público na hipótese de 

representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as 

medidas necessárias para o êxito das investigações e a 

segurança do agente infiltrado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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§ 2º Os autos contendo as informações da operação de 

infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, 

quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a 

preservação da identidade do agente. 

§ 3º 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, 

dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à 

autoridade judicial. 

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

proporcionalidade com a finalidade da investigação, 

responderá pelos excessos praticados. 

Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a 

prática de crime pelo agente infiltrado no curso da 

investigação, quando inexigível conduta diversa. 

 

 Consiste em outro meio de investigação comumente utilizado na investigação de 

organizações criminosas, e implica no retardamento planejado da atividade policial, a 

fim de esperar o momento mais adequado para realizar a intervenção.  

 Terceiro método de investigação mais utilizado nos casos de organizações criminosas. 

 Consiste, como o próprio nome sugere, na infiltração de um agente de polícia 

disfarçado dentro da organização, a fim de descobrir seus agentes e os crimes que 

tenham praticado/pretendam praticar.  

 Só poderá ser utilizado mediante prévia autorização judicial e quando a prova não 

puder ser obtida por outros meios.  

 Houve alteração trazida pela Lei Anticrime (Lei nº 13.964/19), que passou a prever a 

infiltração feita por meio eletrônico (internet), com a introdução dos artigos 10-A, 10-

B, 10-C e 10-D na Lei nº 12.850/13. 
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DOS CRIMES COMETIDOS PELAS AUTORIDADES 

DURANTE AS INVESTIGAÇÕES 

 

LEI Nº 12.850 

Art. 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o 

colaborador, sem sua prévia autorização por escrito: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Art. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração 

com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe 

ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de 

organização criminosa que sabe inverídicas: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações 

que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, 

documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério 

Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou 

do processo: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma 

indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados 

cadastrais de que trata esta Lei. 

 

 Por fim, os artigos 18-21 da Lei nº 12.850/13 tipificam condutas que podem vir a ser 

praticadas pelos agentes policiais, ou mesmo por promotores e magistrados, durante 

as investigações de organização criminosa. 


