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OFICINAS DE INVESTIGAÇÃO – MINUTA
1º Ciclo: parâmetros jurídicos e operacionais para o emprego de técnicas especiais 
de investigação

CONSIDERANDO que  a Constituição Federal de 1988 conferiu ao Ministério

Público, dentre outras, as funções institucionais de:  promover, privativamente, a ação penal pública, na

forma da lei; promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; exercer o controle externo da atividade policial, na

forma da lei complementar (artigo 129, incisos I, III e VII, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que no julgamento do recurso Extraordinário nº 593727 o E.

Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do Ministério Público para realizar a investigação

direta  de  infrações  penais  pela  via  do  Procedimento  Investigatório  Criminal,  instrumento  já

regulamentado pela Resolução nº, 13, do Conselho Nacional do Ministério Público e pela Resolução nº

1541/2009, da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná;

CONSIDERANDO a necessidade de capacitação funcional e profissionalização dos

membros  do Ministério Público  do Estado do Paraná  na  execução de  investigações  complexas  e  a

existência de órgãos estruturados e especializados em tais investigações na estrutura da Instituição, como

os  Grupos  de  Atuação  Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado  (GAECOs)  e  os  Grupos

Especializados  na  Proteção  ao  Patrimônio  Público  e  no  Combate  à  Improbidade  Administrativa

(GEPATRIAs);

CONSIDERANDO que os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da

atividade  funcional  do  Ministério  Público,  possuindo,  dentre  outras,  as  atribuições  de:  promover  a

integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução, inclusive para efeito de atuação uniforme, conjunta ou

simultânea, quando cabível e a de remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos de execução do Ministério

Público, sem caráter vinculativo (artigos 74 e 75, incisos IV e VI, da Lei Orgânica do Ministério Público

do Estado do Paraná – LC nº 85/99);

CONSIDERANDO que durante o ano de 2016 houve 52 consultas a este Centro
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de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais referentes a temas da

investigação criminal1, tendo o Plano Setorial 2016/2017 do órgão previsto, dentre suas ações, a de

subsidiar  a  atividade  ministerial  persecutória  (ação  04),  nela  incluída  a  ação  de  promover  o

aperfeiçoamento da investigação criminal (4.1)2;

CONSIDERANDO,  por conseguinte, a elaboração de um projeto de capacitação

funcional  nas  atividades  investigatórias  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  por  parte  dos

Centros de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais, de Proteção

ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária e de Apoio Técnico à Execução,  em conjunto com o

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça;

CONSIDERANDO que referido projeto foi elaborado com o escopo de, para além

de promover a capacitação funcional, produzir um documento capaz de servir como referência à atuação

dos  membros  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  na  atividade  investigativa,  de  natureza

meramente orientativa e não vinculante; 

CONSIDERANDO que o projeto propõe a realização de dois ciclos distintos, o

primeiro tratando de técnicas especiais de investigação e o segundo da metodologia e dos instrumentos

específicos  à  consecução de  investigações  financeiras,  sendo que  em cada  ciclo  estão  previstos  dois

encontros;

CONSIDERANDO que o primeiro encontro do primeiro ciclo foi realizado nos

dias 1º e 02 de dezembro do ano de 2016, no qual foram discutidos os seguintes temas: colaboração

processual;  interceptação  e  afastamento  do  sigilo  de  dados  telefônicos  e  telemáticos;  apreensão  de

equipamentos computacionais e acesso a dados; interrogatório de investigados, oitivas de testemunhas e

reconhecimentos; infiltração de agentes;

CONSIDERANDO que ao término do citado encontro foi iniciada a discussão e a

votação  dos  principais  pontos  em  cada  um  dos  citados  temas,  sendo  oportunizado,  em

1 Desde o mês de junho do ano de 2016 o CAOP Criminal, do Júri e de Execuções Penais planilha e sistematiza todas
as suas consultas, justamente com o fito de identificar as principais áreas de atuação e, assim, direcionar e as suas
atividades.

2 A  revisão  do  Plano  Setorial  2016/2017  do  CAOP  2016/2017  pode  ser  acessada  em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/revisao_plano_setorial.pdf.

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/revisao_plano_setorial.pdf
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complementação, que os participantes do evento enviassem sugestões complementares ao documento

por e-mail, consolidando, assim, a presente minuta;

CONSIDERANDO que o segundo encontro do primeiro ciclo será realizado nos

dias 04 e 05 de maio de 2017, ao término do qual serão discutidos os termos desta minuta, a fim de

consolidar  um documento  de  apoio  aos  membros  do Ministério  Público  do Estado do Paraná  no

exercício de suas atividades investigativas, salientando sua natureza orientativa e não vinculante;

Seguem abaixo os destaques que compõem a presente minuta, separados por

tema, sendo que todos eles serão abordados durante o segundo encontro do primeiro ciclo:

1. COLABORAÇÃO PROCESSUAL.

FUNDAMENTOS

1.1 A colaboração processual da Lei nº 12.850/2013 destina-se a investigações que tenham por objeto
apurar delitos relacionados às atividades de organizações criminosas. Na medida em que as demais leis
que cuidam do assunto não foram revogadas pela referida legislação, aquelas continuam sendo aplicadas
no  âmbito  de  suas  respectivas  matérias,  podendo,  nestes  casos,  servir  como  norma  geral  a
regulamentação procedimental do instituto dada pela Lei nº 12.850/2013. 

1.2 A colaboração processual demanda do membro do Ministério Público amplo conhecimento das
provas  já  produzidas  pela  investigação,  sendo  o  parquet legitimado  exclusivo  para  requerer  sua
homologação judicial  (artigo 129, inciso I, CF).3

1.3  A  colaboração  processual  é  medida  investigatória  de  caráter  excepcional,  devendo  ser  aplicada
somente  quando  se  apresente  necessária  à  descoberta  de  provas  reveladoras  de  fatos  essenciais  à
apuração.

1.4 A avaliação da colaboração depende de resultados: obtenção de informações, provas e ativos que de
outra maneira não seriam alcançados, com a mesma eficiência e/ou celeridade, pela investigação (artigo
4º, incisos I a V, da lei nº 12.850/2013).

1.5 A avaliação da colaboração não está relacionada a boas intenções ou arrependimento do investigado;
portanto, o instituto não se confunde com a confissão. Neste sentido, importante que o Ministério
Público esteja vigilante ao que pretende ser revelado pelo colaborador.

1.6 A colaboração possui natureza instrumental, ou seja, é um meio para se alcançarem outras provas

3 O que não se confunde com a representação pela homologação judicial por parte da autoridade policial, a qual
demanda,  sempre,  prévio  pedido  do  Ministério  Público,  na  condição  exclusiva  de  parte  processual  e  único
legitimado para tanto. 
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indicadas pelo colaborador. Neste viés, o depoimento do colaborador tem valor relativo (4º, §1º, da lei
nº 12.850/2013), podendo eventualmente sequer ser utilizado como prova.

O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO

1.7 O Ministério Público, na condição de titular exclusivo da ação penal pública (artigo 129, inciso I,
CF), deve ter sempre a última palavra em relação a celebração do acordo de colaboração processual.

1.8 Considerando a sua natureza instrumental,  o conteúdo das declarações do colaborador deve ser
submetido a constante escrutínio pelo Ministério Público.

1.9. Pode ser enfatizada a manutenção de sigilo do acordo a fim de que seja garantida a efetividade de
eventuais medidas investigatórias futuras dele decorrentes, bem como, dos prejuízos que sua publicidade
poderá acarretar ao próprio colaborador.

1.10  Sugere-se  seja  explicada  ao  colaborador  a  possibilidade  legal  de  sua  prisão  se  dar  em
estabelecimento penal separado dos delatados e outros membros da organização criminosa, ainda que
cautelarmente (artigo 5º, inciso VI, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 15, §1º, da Lei nº 9.807/99).

1.11  A critério  das  partes  envolvidas  no  processo  de  negociação,  os  efeitos  do  acordo  poderão  se
estender para além da esfera criminal, observados os limites legais e as particularidades de cada ramo do
Direito.

1.12 Ao colaborador deve ser assegurada a assistência por advogado durante o processo de negociação.

CLÁUSULAS DO ACORDO

1.13  A  homologação  judicial  tem a  finalidade  de  garantir  futuramente  o  seu  cumprimento,  caso
alcançados os resultados legais (artigo 4º, caput, da Lei nº 12.850/2013), os quais devem ser detalhados
o máximo possível no instrumento do acordo.

1.14 Visando garantir que eventual tentativa de desconstituição de acordo de colaboração tenha âmbito
de eficácia restrito às partes que o firmaram, é recomendável que esta circunstância conste expressamente
em cláusula no acordo.

1.15 Dentre outras, podem ser avençadas no acordo as seguintes cláusulas premiais: i) diminuição da
pena na hipótese de condenação; ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos na hipótese de condenação; iii)  perdão judicial e consequente extinção da punibilidade;
iv) não oferecimento de denúncia (I – o colaborador não for o líder da organização criminosa; II – o
colaborador  for  o  primeiro  a  prestar  efetiva  colaboração);  v)  causa  de  progressão  de  regime  na
hipótese de colaboração premiada após a sentença; vi) progressão de regime; vii) prisão domiciliar;
viii)  extensão dos benefícios para familiares do colaborador que eventualmente também estejam
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envolvidos nos fatos, mediante a formulação de acordo acessório.4

1.16 Podem ser acordadas ainda medidas de proteção ao colaborador e à sua família.

1.17  Recomenda-se  a  previsão  expressa  de  cláusulas  especificando  as  obrigações  assumidas  pelo
colaborador e pelo Ministério Público.5

1.18 É importante  que estejam expressamente  dispostas  as  hipóteses  capazes  de levar  à  rescisão do
acordo e o alcance de seu objeto.6

1.19  Podem  ser  negociadas  cláusulas  que  disponham  sobre  a  renúncia  ao  direito  de  recorrer  e  a
desistência de eventuais ações judiciais em curso propostas pelo colaborador, especificando-se os casos.

A FORMALIZAÇÃO DO ACORDO

1.20 O acordo de colaboração deve ser apresentado em juízo por escrito, com as assinaturas do membro
do Ministério Público, da autoridade policial (se for o caso), do colaborador e de seu advogado, anuindo
integralmente e voluntariamente aos seus termos.

1.21  Em casos  de  destacada  complexidade  (vários  fatos  e  vários  investigados)  o  acordo  escrito  de
colaboração pode ser encaminhado para homologação judicial com anexos que apontem cada fato ou
pessoa em relação aos quais o colaborador contribuirá.7

1.22 Em havendo a indicação de crimes da competência de órgão jurisdicional diverso é recomendável
que  o  acordo  seja  encaminhado  também  para  ratificação  pelo  órgão  do  Ministério  Público  com
atribuições para o caso, a fim de eventualmente submetê-lo à homologação perante o órgão jurisdicional
competente.8

1.23 As declarações do colaborador serão,  em regra,  mantidas  em estrito sigilo visando assegurar o
resultado das investigações, até que sua publicização não traga mais riscos à sua efetividade.

1.24 Os depoimentos serão preferencialmente registrados em uma única via, devendo ser ponderado se

4 Recomenda-se ao membro do Ministério Público durante o processo de negociação do acordo, oferecer a premiação,
no processo de negociação, gradativamente e de modo diferido no tempo, a fim de se vencer eventuais resistências na
revelação de informações sensíveis.

5 Podem ser previstas cláusulas mais genéricas, tais como:  i) cessar a prática criminosa; ii) declarar a verdade e não
omitir fatos que tenha conhecimento; iii) depor em juízo; iv) fazer reconhecimentos; v) acarear-se com corréus; vi) não
empreender  fuga  ou  furtar-se  à  ação  da  justiça;  vii)  efetuar  o  pagamento  da  multa  compensatória  ou  oferecer  as
garantias a título de fiança com que se compromete etc. Também podem ser estabelecidas obrigações específicas: i)
fornecer aos órgãos de persecução informações de inteligência, como números de telefone, endereços, localização de
bens,  direitos  e  valores  sujeitos  a  medidas  de  busca  e  apreensão,  arresto  e  sequestro  cautelar;  ii)  permanecer  na
quadrilha ou na organização criminosa de que  era  membro,  para,  a  modo infiltrado,  colher  informações e  provas
materiais úteis à persecução.
6 Por exemplo, os crimes que serão abarcados no acordo.
7 O sigilo levantado da colaboração é levantado com o recebimento da denúncia.
8 STF, Reclamação nº 21514/PR, Rel. Min. Teori Zavascki.
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o fornecimento de cópia ao colaborador e seu advogado não pode ser substituído por um termo sucinto,
comprovando que prestou declarações naquele dia, horário e no interesse de dada investigação.

ASPECTOS PROCESSUAIS

1.25  As  medidas  cautelares,  apoiadas  nas  informações  prestadas  pela  colaboração,  devem
preferencialmente serem requeridas depois da homologação do acordo.

1.26 Na(s) ação(ões) penal(is), o colaborador pode ser ouvido como réu e corréu ou como testemunha,
dependendo da sua posição em relação aos fatos objeto de sua declaração e os imputados naquele caso.

1.27 O colaborador deve sempre ser ouvido em juízo (como réu ou testemunha) na presença de seu 
advogado.

1.28 Caso o colaborador esteja de alguma forma ligado aos fatos, em coautoria, participação, ou os fatos
tenham sido praticados em conexão material  ou teleológica com os seus crimes,  será  ouvido como
imputado colaborador, réu ou corréu, neste caso devendo ser preferencialmente interrogado antes dos
corréus delatados. No entanto, não poderá exercer o direito ao silêncio (observada cláusula do acordo),
podendo cometer inclusive o crime de falsa colaboração (artigo 19, da Lei nº 12.850/2013).

1.29 O depoimento do colaborador testemunha será regido pelas regras da prova testemunhal, sendo
ouvido nesta condição,  quando não se tratar  de coautor ou partícipe do fato imputado, tampouco
inexistindo conexão material ou teleológica destes fatos com o seu crime.9 Neste caso, ao ser arrolado no
rol de testemunhas, recomendável que o Ministério Público indique que sua oitiva se dará na condição
de colaborador (artigo 7º, §3º, da Lei nº 12.850/2013).

1.30 O depoimento do colaborador será prestado na condição de informante,  ou seja,  testemunha
descompromissada, caso seja estranho aos fatos, porém se apresente uma das situações dos artigos 208
c/c 205, do CPP.

1.31  É  possível  que  o  depoimento  do  colaborador  seja  produzido  antecipadamente,  observado  o
disposto nos artigos 19-A da Lei 9.807/1999 ou no art. 156, I, art. 225 ou art, 366 do CPP.

1.32 A rescisão do acordo ocorre após a sua homologação,  por violação à sua essência cooperativa,
mantendo-se  hígida  a  validade  de  todas  as  provas  produzidas,  inclusive  eventual  confissão  do
colaborador naquilo que lhe diz respeito (neste  caso,  sempre que apoiadas em outros elementos de
convicção), as quais podem ser usadas contra o colaborador e os delatados.

1.33 A retratação da proposta  precede a sua homologação,  ocorrendo ainda durante o processo de
negociação  e,  neste  caso,  a  confissão  do  colaborador  e  as  provas  que  de  suas  declarações  foram
diretamente obtidas  não podem, a princípio,  ser  usadas contra o pretenso colaborador, mas podem
normalmente serem empregadas em desfavor de terceiros.10

9 STJ, 5ª Turma, RHC 67.493/PR.
10 A possibilidade de retratação da “proposta” importa na possibilidade de celebração de um “pré-acordo” (artigo 4º,
§10, da Lei nº 12.850/2013) a ser celebrado entre as partes. Ex: ausência de sucesso da produção das provas indicadas
pelo colaborador, caso em que o MP se retrata da proposta (ainda não homologada) e não há acordo. Por outro lado,
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1.34 Quando as informações prestadas pelo colaborador não produzam resultados imediatos, pode o
Ministério  Público  valer-se  da  possibilidade  de  requerer  ao  juízo  o  sobrestamento  do  prazo  para
oferecimento da denúncia ou suspensão do processo, com a consequente suspensão da prescrição, pelo
prazo de 6 meses.

PRODUÇÃO DE EFEITOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

1.35  Podem ser utilizadas na ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa as
provas documentais fornecidas pelo agente colaborador ou apreendidas a partir de informações por ele
reveladas, bem como as testemunhais colhidas em decorrência da colaboração e as perícias criminais,
desde que sejam emprestadas para a ação de improbidade, observadas as formalidades e os limites em
relação a essas modalidades probatórias.11

2.  INTERCEPTAÇÃO  E  AFASTAMENTO  DO  SIGILO  DE  DADOS  TELEFÔNICOS  E
TELEMÁTICOS.

2.1 A Lei nº 9.296/96 incide sobre qualquer forma de comunicação, incluindo as várias espécies de
“comunicação telemática” em tempo real.

2.2 A interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas sujeitas ao regime jurídico da Lei nº
9.296/96 diz respeito às realizadas em tempo real em relação à investigação; já o afastamento do sigilo
de  dados  refere-se  a  comunicações  pretéritas  e  se  vale  da  técnica  de  ponderação  dos  interesses
constitucionais conflitantes, a partir de elementos do caso concreto.

2.3  Em  se  tratando  de  investigações  referentes  à  atividade  de  organização  criminosa  os  dados
mencionados  no  artigo  15  (cadastrais),  artigo  16  (registros  de  viagens)  e  artigo  17  (registros  de
identificação dos números dos terminais de origem e de destino das  ligações telefônicas) da Lei nº

como visto, eventual confissão do colaborador não poderá ser usada contra ele.
11 A previsão do art. 17, §1º, da LIA não constitui obstáculo ao emprego do instituto da colaboração premiada na seara
da responsabilização por improbidade administrativa,  já que tal  preceito se destina a regular situação distinta.  Em
primeiro lugar, pelo que dispõe o artigo 36, §4°, da Lei 13.140/2015. Além disso, a ratio do art. 17, §1º, da Lei 8.429/92
deve ser lida à luz do microssistema legal de prevenção e enfrentamento à corrupção (Lei 12.850/2013, Lei 12.529/2011
e Lei 12.846/2013). A finalidade da regra é evitar que haja livre e indevida disposição da ação em prejuízo à tutela do
dever de probidade administrativa.  Ao revés,  a busca da colaboração de investigados/  réus infratores,  em troca de
benefícios quanto a sanções, não implica abdicar da tutela da probidade, mas sim alcançá-la de modo mais eficiente.
Confere-se, por essa via, maior efetividade ao regramento normativo e aos mecanismos de controle da improbidade. O
emprego da colaboração premiada, na esfera da responsabilização por improbidade administrativa, não implica livre
disponibilização da ação, mas sim o exercício de uma discricionariedade regrada, condicionada pela busca de maior
eficiência e  efetividade na atuação repressiva do Estado.  É fundamental,  contudo,  que nos casos de concessão de
imunidade plena, haja submissão da matéria à revisão da instância superior do Ministério Público, para homologação
(art. 9º, §1º, da Lei 7.347/85, e art. 62, IV, da Lei Complementar 75/93). (DINO, Nicolao. A colaboração premiada na
improbidade  administrativa:  possibilidade  e  repercussão  probatória.  In:  A  prova  no  Enfretamento  à
Macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p.515-535)
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12.850/2013 podem ser obtidos diretamente pela polícia ou MP, independendo de autorização judicial.

2.4 Recomenda-se que na hipótese de ocorrer encontro fortuito de prova que revele notícias concretas
de  participação/autoria  de  autoridade  detentora  de  prerrogativa  de  foro  nos  fatos  delituosos
investigados, ou a estes conexos, o membro do MP proceda o imediato encaminhamento integral dos
autos da investigação ao foro especial  respectivo,  a fim de que este  decida sobre o cabimento e  os
contornos de um eventual desmembramento.12

2.5  Para  se  apurar  ato  de  improbidade  administrativa  é  vedado  autorizar  a  interceptação  de
comunicação telefônica, o que não impede que, uma vez deferida e produzida na investigação criminal,
possa  essa  prova  vir  a  ser  cedida,  por  empréstimo,  para  instruir  ação  de  improbidade,  desde  que
autorizada pelos juízos originário e destinatário da prova.13

2.6  A  interceptação  telefônica  é  instrumento  de  produção  probatória  excepcional,  devendo  ser
empregada nos casos que efetivamente justifiquem a medida, do ponto de vista legal e operacional,
sendo importante, ainda, sua complementação por outras ferramentas investigativas.

2.7 É possível a obtenção direta de dados telemáticos cadastrais, com fundamento nas disposições da Lei
nº 12.965/14 (art. 7º, II e III e art. 22 e ss.).

12 Por outro lado, “quando não se verificar qualquer conexidade (conhecimentos fortuitos) entre a conduta do agente
político e os fatos sob apuração da mesma forma como o é quanto ao cidadão comum em relação ao juízo competente
(federal ou estadual), o fato revelado também será, em momento oportuno e razoável, enviado ao juízo competente
(STF) como notícia de fato, apto a ensejar potencial início de uma nova investigação. Foge à lógica, dessa forma, que
os elementos colhidos ao acaso e relacionados a titulares de cargos políticos, em total ausência de má-fé dos atores da
persecução penal, sejam simplesmente descartados, sob a pífia alegação de que violam prerrogativas constitucionais”.
(RESENDE,  Daniel  Salgado.  Considerações  Acerca  dos  Conhecimentos  ao  Acaso  a  Partir  das  Interceptações
Telefônicas. In: A prova no Enfretamento à Macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p.411.)
13 Resp nº 1297021/PR, 2ª turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJE 20/11/2013.



OFICINAS DE INVESTIGAÇÃO – MINUTA      |      9

3. APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS E ACESSO A DADOS.

3.1 Previamente ao requerimento de busca e apreensão de equipamentos computacionais recomenda-se
o planejamento da medida pelo Ministério Público, avaliando-se quais materiais serão apreendidos (sob
o  ponto  de  vista  da  necessidade  da  investigação)  e  como  se  dará  a  análise  de  seu  conteúdo  (na
perspectiva da real capacidade dos órgãos encarregados desta atividade). 

3.2  Recomenda-se  que  para  se  garantir  a  validade  da  prova,  o  acesso  aos  dados  de  equipamento
computacional  apreendido  incidentalmente  à  prisão  em  flagrante  seja  precedido  de  prévia  e
fundamentada autorização judicial.

3.3 O acesso ao conteúdo de equipamento computacional apreendido em decorrência do cumprimento
de mandado de busca e apreensão judicial independe, em geral, de adicional autorização judicial; no
entanto,  para  assegurar  sua  validade,  recomenda-se  que,  se  possível,  o  pedido  original  de  busca  e
apreensão e a respectiva decisão deferindo a medida mencionem expressamente o equipamento que será
apreendido, requerendo, ab initio, autorização para acesso ao conteúdo do aparelho.

3.4 Ao enviar equipamento computacional para perícia, o membro do Ministério Público deve envidar
esforços para indicar quesitos, no intuito de direcionar e agilizar o trabalho pericial, a partir do objeto
investigado e da expectativa de produção probatória sobre o material encaminhado.
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4.  INTERROGATÓRIO  DE  INVESTIGADOS,  OITIVAS  DE  TESTEMUNHAS  E
RECONHECIMENTOS

4.1 Recomenda-se que as oitivas de testemunhas e de investigados sejam planejadas e o membro do
Ministério Público tenha conhecimento da prova já produzida pela investigação. 

4.2  Os  atos  de  inquirição  de  testemunhas  e  investigados,  bem como  os  reconhecimentos,  devem
preferencialmente ser gravados integralmente em áudio e vídeo.

4.3 A inquirição de testemunhas e os interrogatórios de investigados devem preferencialmente se valer
de estratégias que busquem obter o máximo de informações possível para a investigação, no sentido de
testar a hipótese acusatória e não somente buscar informações que venham a com ela corroborar.

4.4 A inquirição de pessoas pode empregar a técnica do uso inteligente da evidência já produzida pela
investigação,  no sentido de contextualizar  o conteúdo das declarações com o restante das  provas  e,
assim, poder ser aferido o valor probatório dos depoimentos pelo Ministério Público. 

4.5 A realização do ato de reconhecimento pressupõe a sua necessidade para a investigação, visando
identificar autoria ou individualizar condutas.

4.6 Em se optando pela  realização do reconhecimento,  deve ser  observado,  sempre que possível,  o
disposto no artigo 226, do CPP. 

4.7  Em  sendo  realizado  o  reconhecimento  fotográfico,  recomenda-se  que  as  fotografias  sejam
apresentadas ao reconhecedor sucessivamente e não de forma simultânea. 

4.8  Deve  se  evitar  o  fornecimento  de  informações  da  investigação  ou  acerca  do  suspeito  ao
reconhecedor, bem como se recomenda não sejam emitidas opiniões acerca do resultado da diligência.



OFICINAS DE INVESTIGAÇÃO – MINUTA      |      11

5. INFILTRAÇÃO DE AGENTES

5.1 A infiltração de agentes é técnica investigativa especial para investigações referentes às atividades de
organizações criminosas.

5.2 Ao requerer a infiltração, ou se manifestar a seu respeito, é recomendável que o Ministério Público
indique ao juízo quais atividades probatórias se pretende sejam realizadas pelo agente infiltrado durante
a execução da medida, requerendo-se autorização judicial expressa de seu emprego sempre que possível. 

5.3 A infiltração de agente é medida investigativa de natureza eminentemente instrumental, ou seja,
serve como meio dese angariarem outros elementos de prova das atividades da organização criminosa.

5.4 O Ministério Público deve informar rotineiramente ao juízo eventuais intercorrências no curso da
execução da medida.

5.5 Sempre que possível deve se evitar a oitiva do agente infiltrado como testemunha na ação penal.


