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PrefácIO

Tive a dileta honra de conhecer Vinícius Abdala Gonçalves durante a 
realização de seu mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lis-
boa, oportunidade em que, eu a então cursar o doutoramento, partilhamos 
duas disciplinas, dentre as quais a de processo penal e criminalidade eco-
nômica e financeira, ministrada pelo eminente Professor Doutor Paulo de 
Sousa Mendes. Nessa oportunidade, percebi a perspicácia e o espírito crítico 
de Vinícius, sempre atento a ponderar o risco de expansão desenfreada do 
arbítrio punitivo na tentação do securitarismo e a necessidade de retornar-
mos à matriz essencial da filosofia penal: a contenção deste arbítrio.

Essa sua preocupação central inspirou a elaboração de relatório da-
quela matéria, sobre a temática do agente infiltrado, cuja discussão acom-
panhei com especial interesse, a qual naturalmente evoluiu durante a fase 
de pesquisa de sua dissertação e ao final justificou-lhe a concessão do 
merecido título de Mestre. Agora, tal trabalho vem a público em publica-
ção da Arraes Editores, o qual tenho a honra e satisfação de apresentar ao 
público brasileiro.

No estudo do processo penal, o tema do agente infiltrado tem re-
cebido cada vez mais atenção, na medida em que as novas formas de 
criminalidade (ainda que, eventualmente, nem tão novas) têm colocado 
o Estado diante de desafios prementes. Especialmente no final do século 
XX, assiste-se a um declínio do tradicional welfarismo em favor de um 
neoliberalismo marcado por um afastamento do estado da área social, 
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mas um recrudescimento do Estado na área penal. As novas demandas da 
sociedade pós-industrial, bem classificada por Ulrich Beck como a socie-
dade do risco, introduziram uma deriva securitária que têm se expandido 
a precaução da área administrativa para a criminal, colocando em cheque 
os postulados tradicionais do direito penal. 

Da mesma forma, o processo penal tem sido chamado a expandir 
seu instrumental persecutório, especialmente no âmbito da atividade de 
investigação criminal, com diligências cada vez mais intrusivas à privaci-
dade. Assistimos à utilização de interceptações telefônicas, interceptações 
ambientais, uso de dados informáticos da internet, uso de amostras de 
DNA, intervenções corporais invasivas, revistas pessoais de segurança roti-
neiras, uso de informações de réus colaboradores, proliferação de câmeras 
de vigilância em espaços públicos (e até privados!), e testemunhas sem 
rosto. Nesse dégradé crescente de restrições de direitos, certamente um dos 
pontos mais polêmicos se dá quando o próprio Estado, por seus agentes, 
veste a roupa do delinqüente e passa a com ele praticar crimes, em nome 
da eficiência da investigação criminal.

É nesse quadro nebuloso dos limites à atuação estatal que se insere a 
temática do agente infiltrado. Por um lado, argumenta-se que as organiza-
ções criminosas estão cada vez mais sofisticadas e com seu potencial dano-
so mais elevado, de forma que uma das únicas formas de esclarecimento 
dos delitos praticados em seu seio seria o ingresso dos agentes do Estado 
dentro da instituição criminosa para obterem informações sobre os es-
tratos mais elevados da organização, sob pena de o Estado simplesmente 
deter o chão de fábrica na indústria do crime, sempre fungível, e imunizar 
os verdadeiros comandantes da empreita criminosa, permitindo a perpe-
tuação de suas atividades delituosas. Especialmente quando o crime passa 
a se infiltrar dentro do Estado para neutralizar suas ações, argumenta-se 
que seria necessário um novo instrumental investigativo capaz de permitir 
ao Estado fazer frente a organizações que, se não refreadas, colocariam 
em risco a própria existência do Estado, enquanto instituição criada, na 
perspectiva hobbesiana, para fazer promover a segurança pública.

Por outro lado, como compatibilizar as balizas do Estado Democrá-
tico de Direito com tamanha confusão de atividades entre o Estado e a 
criminalidade? Onde estaria a “superioridade moral do Estado frente ao 
crime” (Gössel), e o postulado ético de responder ao mal com o bem?

Em nossa pesquisa sobre provas ilícitas e proporcionalidade, sinali-
zamos que existem situações em que seria possível a restrição de direitos 
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fundamentais na fase investigativa em nome da defesa de outros direitos 
fundamentais e que a promoção coletiva da proteção de direitos funda-
mentais, também através da tutela penal, possui um valor constitucional 
não negligenciável, dilema este a ser equacionado no complexo quadro 
do recurso ao princípio da proporcionalidade. Obviamente, não se trata 
de admitir genericamente e sem quaisquer critérios tais restrições, mas re-
conhecer que existem situações em que elas podem ser admissíveis. Nessa 
oportunidade, sinalizamos en passant, em análise não tão detalhada como 
à que se propôs o presente trabalho, que em situações muito extremas, de 
crimes gravíssimos e impossibilidade de outros métodos investigativos, 
seria admissível a utilização de agentes infiltrados, todavia a exigir um 
refinado regramento normativo de controle. Mais recentemente, durante 
nossa pesquisa de doutoramento, também indicamos que deixar a atuação 
policial sem mecanismos rígidos de controle seria um convite fatal ao des-
vio policial, manifestado usualmente em atos de violência e corrupção. E 
que as trocas de informações entre policiais e informantes (nem chegamos 
no limite da infiltração) são um dos pontos mais sensíveis para a erosão 
dos valores éticos do agente policial. Ora, se preservar a fidelidade ética e 
evitar que policiais comuns pratiquem desvios a pretexto de exercerem sua 
função policial já é uma tarefa tão complexa, especialmente no Brasil, o 
que dizer de estimular os policiais e se envolverem nessas atividades e se 
condicionarem a trair a “confiança” dos companheiros? Bastaria a prévia 
autorização judicial ou como monitorar o que esse policial faz a pretexto 
de realizar uma investigação infiltrada? E o que fazer após a missão com 
esse policial que se acostumou a trabalhar dentro do crime? Até onde não 
estaria o Estado estimulando ao invés de combater a criminalidade? Essas 
são perguntas que permanecem em aberto e a obra de Vinícius Abdala 
fornece uma contribuição relevante ao debate.

O trabalho é dividido em três partes. Na primeira, apresenta-se o 
precedente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos no caso Teixeira 
de Castro vs. Portugal, no qual a Corte de Estrasburgo teceu considerações 
basilares sobre o instituto do agente infiltrado, analisando os argumentos 
da defesa, acusação, e do Tribunal. Na segunda parte, a obra analisa a 
problemática do agente infiltrado, diferenciando do agente provocador 
e encoberto, qualificando-o como meio de prova e meio de investigação, 
expõe seus conflitos éticos, delimita seu âmbito de aplicação, requisitos, 
no âmbito do sistema português, além de uma oferecer breve visão pano-
râmica do tema em sistemas jurídicos estrangeiros.
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Finalmente, na parte III, o coração da obra, o autor posiciona-se 
criticamente em relação ao instituto do agente infiltrado. Analisa as áreas 
de restrições de direitos imbricadas nessa metodologia investigativa, como 
a lesão ao contraditório, garantia de não surpresa, direito ao silêncio e o 
nemo tenetur, bem como a intimidade. Na sequência, contrasta o instituto 
à luz do tendência contemporânea do direito penal do inimigo (e todas 
seus perigos de erosão de valores éticos), e sinaliza que a teoria do ga-
rantismo penal não deveria chancelar essa prática investigativa. Ao final, 
analisa como o precedente Teixeira de Castro reconheceu que houve, no 
caso, atuação de incitação à prática do crime, o que contaminaria a valida-
de de toda a investigação criminal. Conclui com sérias reservas quanto à 
legitimidade da metodologia investigativa do agente infiltrado, indicando 
que as soluções apresentadas para o enfrentamento da criminalidade or-
ganizada podem, a pretexto de proteger direitos, promover elas mesmas 
mais insegurança.

Trata-se de monografia vocacionada a contribuir para um debate tão 
polêmico e atual, sendo mais um degrau no futuro promissor deste jovem 
e talentoso professor universitário, que presta sua contribuição às letras 
jurídicas brasileiras.

Brasília, junho de 2014.

THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA
Professor de Processo Penal em Brasília

Promotor de Justiça do MPDFT


