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Tive a honra de ser professor de Danilo Andreato em três disciplinas na 
graduação em Direito na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 
entre 1999 e 2001. Na mesma época, Andreato tornou-se meu estagiário na 
Promotoria Regional do Ministério Público baiano, onde se revelou um pro-
fissional ainda mais promissor. Do semiárido nordestino, surgiu um jurista 
de ideias férteis.

Ao longo de mais de uma década tenho acompanhado a evolução de 
Danilo Andreato. De aluno a amigo, de estagiário a professor, de graduando 
a mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de filho 
de Seu Alício e Dona Marina a pai de Guilherme, a trajetória de Andreato 
tem sido marcada pelo estudo apurado, pela dedicação à profissão no Minis-
tério Público Federal e à academia, mediante lentes verdadeiramente garantis-
tas, que revelam de pronto o equilíbrio de suas posições.

Portanto, não me surpreende a qualidade de seu trabalho em Técnicas 
Especiais de Investigação: premissas teóricas e limites constitucionais. Neste 
seu primeiro livro em voo solo – já que coordenou a obra Estado, Direito e 
Sociedade (Iglu, 2010) e organizou Estudos de Direito Contemporâneo (Iglu, 
2010) –, Andreato lança sua atenção detalhista sobre o tema das técnicas espe-
ciais de investigação (TEI).

As TEI não são uma novidade, mas estes meios de obtenção de prova ne-
cessitavam de um estudo equilibrado na doutrina brasileira, tão acostumada 
à falsa compreensão de institutos e ferramentas retirados do direito compara-
do. Ao examinar as TEI, Andreato não incorre no equívoco de menosprezá-
-las nem no erro oposto, o de superestimá-las.

prEfácio
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Interceptação telefônica e telemática, infiltração policial, ação controla-
da e colaboração criminal premiada são algumas das técnicas especiais apon-
tadas pela doutrina. Destas, o autor pinçou algumas. A colaboração premiada 
e as medidas de proteção a vítimas e testemunhas foram por ele examinadas 
com a argúcia de sempre, no seu esforço de sistematização da matéria, a partir 
da principiologia que as rege e dos traços observados na realidade estrangei-
ra, com foco na criminalidade econômica. Andreato transitou pelo direito 
comparado e pelo ordenamento jurídico brasileiro com segurança, a fim de 
delimitar os contornos de tais institutos no Brasil. Trouxe também impor-
tantes reflexões sobre o acordo de leniência, como uma TEI “francamente 
direcionada à tutela penal da ordem econômica”.

As ferramentas de obtenção de prova comumente chamadas de special 
investigative techniques são cada vez mais necessárias à persecução de crimes 
graves, especialmente da delinquência transnacional organizada, mas também 
das facetas domésticas deste fenômeno. Corrupção; tráfico de drogas, armas, 
seres humanos; crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a ordem econô-
mica e lavagem de dinheiro são algumas das espécies delitivas que exigem do 
Estado – nomeadamente do Ministério Público e da Polícia – o emprego de 
modernos instrumentos de revelação da prova, em prol da construção daquilo 
que, no continente europeu, tem sido chamado de espaço de “segurança, justiça 
e liberdade”.

Cumpre assinalar, em harmonia com a jurisprudência da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos e da Corte Europeia de Direitos Humanos, que 
o direito penal e o processo penal são instrumentos para a tutela dos direitos 
fundamentais. Tal afirmação parece surpreendente – apenas parece –, porque 
a moderna técnica da criminalização de condutas só legitima o direito penal 
diante da necessidade de tutela de bens jurídicos relevantes. Estes, em regra, 
correspondem a direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a integridade 
física, e também a direitos difusos relacionados à probidade na Administração, 
ao meio ambiente saudável, a práticas de consumo e de mercado adequadas etc.

Seguramente em ao menos três das quatro sentenças da Corte de São 
José da Costa Rica contra o Estado brasileiro, este tribunal supranacional 
condenou o Brasil a iniciar a persecução criminal contra os responsáveis por 
violações a direitos humanos. Ao lado do dever de reparação e do dever de 
publicidade das condenações, a Corte Interamericana determinou a propo-
situra de ações penais contra os violadores, como se viu nos casos Escher vs. 
Brasil e Gomes Lund vs. Brasil.

Os direitos humanos também são tutelados mediante a punição a prá-
ticas de particulares que os violem. O Estado tem os deveres de não lesar 
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direitos de seus súditos e de não permitir que seus cidadãos violem os direitos 
uns dos outros. Surgem, neste contexto, deveres de proteção e persecução, que 
são ínsitos ao direito fundamental à segurança pessoal e ao direito difuso à 
segurança pública. Assim, é essencial que os Estados nacionais disponham 
de instrumentos para o adimplemento desses deveres, correlatos à obrigação 
constitucional de prestação da tutela jurisdicional, especialmente quando há 
lesão ou ameaça de lesão a direitos fundamentais (art. 5º, XXXV, CF). No seu 
profundo estudo do tema, Andreato não se afasta dessas sólidas premissas, 
muitas vezes ignoradas pela doutrina brasileira.

Não por outro motivo, o Grupo de Ação Financeira Internacional 
(GAFI), também conhecido como Financial Action Task Force (FATF), em 
sua Recomendação 31 insta os Estados a colocar à disposição de suas agências 
criminais (law enforcement agencies) – principalmente o Ministério Público 
e a Polícia – ferramentas eficazes para a investigação e persecução de crimes 
graves, especialmente a corrupção, o financiamento do terrorismo, a lavagem 
de dinheiro e suas infrações antecedentes.

Reforçando tais disposições de soft law, a Convenção das Nações Uni-
das contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) e a 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida) 
obriga os Estados-Parte a adotar nas suas legislações internas essas técnicas 
especiais de investigação.

Nesta obra, Andreato nos brinda com uma análise do tema nesta pers-
pectiva supranacional, mas também aprofunda o exame da matéria, com os 
olhos postos na normativa doméstica. Percebe a deficiência legislativa no 
regramento de instrumentos de investigação intrusivos; e examina a juris-
prudência brasileira no tema, tão vacilante como a que ora deixa em dúvida 
juristas e operadores do processo penal quanto à necessidade ou não de trans-
crição integral dos diálogos captados em escutas telefônicas, como se viu no 
julgamento no STF do agravo regimental na AP 508/AP (rel. min. Marco Au-
rélio, j. em fev/2013). Em todo o texto, o autor assume posições e as justifica 
a partir de uma consistente base teórica, sem perder de vista o mundo real e 
sem se apartar das premissas de uma prática jurídica garantista que repudia o 
excesso punitivo ou a intrusão desmedida na vida privada, mas não tolera a 
proteção deficiente dos interesses da sociedade.

Tal como o autor, creio que a atuação do Estado para a redução dos 
índices de criminalidade violenta, como sequestros e homicídios, e para re-
primir delitos contra a Administração Pública e a lavagem de ativos, deve 
reger-se pelos princípios da legalidade e da eficiência, à luz do art. 37 da 
Constituição. Andreato percebe a correlação entre as TEI e tais preceitos 
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constitucionais e deixa claro, embora sem dizê-lo diretamente, que, mesmo 
aqueles que são filosoficamente contrários a tais técnicas, beneficiam-se delas 
na edificação dos ideais de justiça, segurança e liberdade.

Não custa lembrar que as TEI, objeto de estudo do professor Andreato, 
têm merecido do STF a chancela de constitucionalidade (como se vê de seu 
uso cada vez mais corriqueiro em ações penais originárias), e que, na praxe 
dos países do Velho Continente, vêm sendo – todas elas – consideradas con-
vencionais pela Corte Europeia de Direitos Humanos.

A estruturação dos capítulos deste livro revela a opção metodológica do 
autor, que partiu da afirmação dos direitos fundamentais e deveres de prote-
ção, inclusive o direito à segurança, passou para a conceituação e a principio-
logia das técnicas especiais de investigação, para depois analisar três de suas 
espécies. É um trabalho muito bem talhado, que ilumina um campo no qual, 
tradicionalmente, a doutrina brasileira transita com percepções pouco cientí-
ficas e que beiram o preconceito puro e simples, como a dos segmentos que 
rotulam a colaboração criminal premiada de prática “odiosa” (para quem?), 
de estímulo à traição (quem é o verdadeiro “traidor”?) e de procedimento 
antiético (qual ética?). Para essa peculiar corrente doutrinária, “ética” seria a 
conduta daquele que se compraz na prática criminosa e que nela persiste, sem 
retomar, ainda que formalmente, o compromisso de viver honestamente (ho-
nest vivere) e não lesar o próximo (neminem laedere). Traidor é o criminoso 
renitente; não o réu colaborador da justiça.

Enfim, o autor conseguiu alcançar seus objetivos. Pôs as coisas em suas 
devidas proporções; enxergou alguns dos modernos institutos de obtenção 
da prova como eles realmente são; justificou sua necessidade para o enfrenta-
mento responsável e eficiente de um certo tipo de criminalidade; e indicou os 
limites de utilização das TEI. Estas tarefas, Andreato cumpriu-as muito bem e 
com equilíbrio garantista. Ganha a bibliografia jurídica brasileira; ganhamos 
nós, seus leitores.

Cachoeira, capital heroica da Bahia, 30. MAR. MMXIII.
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