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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento da sociedade em seus mais diversos aspectos, o proceder 

criminoso e também foi aperfeiçoado. Os métodos de consecução do objetivo ilícito se 

tornam mais sofisticados, mais velados. Surge, portanto, para o Estado a necessidade de 

acompanhar essa tendência e adequar suas ações de repressão e combate ao crime. 

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva analisar o instituto da colaboração 

premiada sob a ótica constitucional do devido processo penal.  Por fim, pretende-se 

mostrar que os ditames da Lei 13.850/13 não ferem princípios consagrados pelo texto 

constitucional, ao revés, apresentam importante ferramenta de persecução penal e, 

consequentemente, de defesa da paz social.  

 

PALAVRAS-CHAVE: colaboração premiada; direitos fundamentais; organização 

criminosa; Lei 13.850/13; constitucionalidade.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

With the society development in many aspects, the criminal intent has also been 

improved. The methods to achieve the illicit goal became more sophisticated and more 

veiled.  

Therefore, the necessity of following this trend and  suit his actions of repression and 

fight against crime, arises for the State. In this context, this work intents to analyze the 

institute of plea bargaining under the optic of the due criminal process. Finally, the aim 

is showing that the dictates of the law doesn’t hurt principles enshrined in the 

Constitution – on the contrary, presents important tools for the criminal persecution and, 

consequently, defense of the social peace. 

 

KEYWORDS: plea bargaining, fundamental rights, criminal  organization, Law 

13.850/13, constitutionality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução da sociedade e seu aparato tecnológico, a atividade criminosa 

e suas práticas também se aperfeiçoaram. Os métodos de consecução do objetivo ilícito 

se tornaram mais sofisticados, mais velados. Surge, portanto, para o Estado a 

necessidade de acompanhar essa tendência e inovar em suas ações de repressão e 

combate ao crime.  

É nesse contexto que se solidifica a ideia da delação premiada, que, no direito 

pátrio, tem raízes históricas que datam do século XVII, mas só foi modernamente 

introduzida no ordenamento jurídico com a lei n°. 8.072/1990, Lei os Crimes 

Hediondos. Com o passar do tempo e com a edição de novos diplomas legais, as 

hipóteses de benefícios provenientes da colaboração do criminoso com o Estado foram 

alargadas, abrangendo diversos crimes em várias formas de consecução da cooperação. 

Somente com a Lei das Organizações Criminosas - Lei n°. 12.850/2013 -, o 

legislador, que antes tratava o direito penal premial de maneira acessória, regulamentou 

efetivamente a matéria. Nela se reconhece a colaboração premiada como um meio de 

obtenção de provas e busca-se pormenorizar a sua aplicação. 

 

Por mais que esteja solidificada em diversos ordenamentos alienígenas, a 

delação premiada, em que pese positivada e amplamente utilizada, continua sendo alvo 

de acalorados debates acerca de sua aderência constitucional, mormente no que tange a 

possíveis violações de direitos e garantias individuais. Há, ainda, vários 

questionamentos acerca da eticidade de se negociar com bandido a fim de que ele 

entregue seus companheiros de crime. 

O tema abordado é perpassado pela complexidade e pela polêmica, sobretudo  

por enveredar por caminhos estreitos do ponto de vista moral, ético e legal. Destarte, o 

presente trabalho não tem a presunção de esgotar a matéria, muito menos pretende 

oferecer respostas definitivas. Busca, tão somente, lançar luz sobre os aspectos 

constitucionais e éticos controvertidos no instituto da colaboração premiada. 

 



7 
 

 

 

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

 

Não obstante haver relatos de utilização da delação premiada na antiguidade, o 

primeiro caso de grande repercussão foi a entrega de Jesus, após acordo firmado entre 

Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, e os romanos. Em troca, o delator recebeu 

trinta moedas de prata. O delatado, por seu turno, foi entregue ao poder dominante da 

época e terminou pregado numa cruz. 

Na Idade Média, o método continuou sendo utilizado, mas havia um distinção 

fundamental entre a delação espontânea e aquela obtida sob tortura – o que era 

perfeitamente natural naquele período. Assim, quem delatasse espontaneamente poderia 

estar predisposto a mentir somente para prejudicar outra pessoa e, por isso, a delação era 

vista com menor importância que aquela fruto de um processo de tortura, no qual o 

delator resistiu bravamente1 

No século XVIII, Cesare Beccaria2 tratou do direito penal premial, in verbis: 

“[...] De uma parte, as leis castigam a traição; de outro, 

autorizam-na. O legislador, com uma das mãos, aperta os 

laços de sangue e de amizade e, com a outra, dá o prêmio 

àquele que os rompe. Sempre em contradição com ele mesmo, 

ora tenta disseminar a confiança e encorajar os que duvidam, 

ora espalha a desconfiança em todos os corações. Para 

prevenir um crime, faz com que nasçam cem.” 

Ao que tudo indica, a delação premiada, no ordenamento jurídico brasileiro, 

encontra a sua origem no Livro V das Ordenações Filipinas, que tratava do crime de 

falsificação de moeda, premiando o delator com parte dos bens confiscados nos crimes. 

Veja-se abaixo:  

“Titulo XII - Dos que fazem moeda falsa, ou a despendem, e 

dos que cercam a verdadeira, ou a desfazem.  5- E todo o que 

cercar moeda de ouro, ou de prata, ou a diminuir, ou 

                                                           
1 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no combate ao crime organizado. São Paulo: Lemos 

& Cruz: 2006, p. 101. 
2 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. 5. reimpr. da 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2008, p. 

67-68. 
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corromper qualquer maneira, se as cerceaduras, ou a 

diminuição, que assim tirar, quer juntamente, quer por parte 

valerem mil reais, morra por isso morte natural, e perca seus 

bens, a metade para nossa câmara, e a outra para quem o 

acusar.” 

 Também se pode verificar a presença da delação premiada no o célebre 

episódio da Conjuração Mineira de 1789, em que um dos conjurados, chamado Coronel 

Joaquim Silvério dos Reis, obteve da Fazenda Nacional o perdão de suas dívidas por ser 

o delator de seus colegas. Nesse ínterim, em troca de benefícios, Basílio de Brito 

Malheiro do Lago e o açoriano Inácio Correia Pamplona também denunciaram o 

movimento ao Governador Luís Antônio Furtado de Mendonça.3 

Apesar da Inconfidência Mineira, das ordenações Filipinas e de relatos que 

remontam à ditadura militar, o marco inicial da delação premiada em nossa legislação 

moderna foi no ano de 1990,  por meio da Lei dos Crimes Hediondos, Lei nº 8.072/90. 

Em seu artigo 8.º, parágrafo único o texto legal traz a possibilidade de redução de pena 

ao participante de crime em bando ou quadrilha, que delatar seus comparsas. Diz a lei: 

"O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, 

possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços". 

Posteriormente as Leis 9.034/95, 9.269/96, 9.613/98, 9.807/99 e 11.346/2006, 

não modificam a essência deste instituto, diferenciando-se apenas alguns requisitos para 

concessão do prêmio conforme a natureza do crime. 

Contudo, somente com a lei das organizações criminosas - Lei n°. 12.850/2013 

-, o legislador, que antes tratava o direito penal premial de maneira acessória, 

regulamentou efetivamente a matéria. Nela se reconhece a delação premiada como um 

meio de obtenção de provas e busca-se pormenorizar a sua aplicação. 

 

3. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA  

 

A colaboração ou delação premiada é instrumento de investigação criminal que 

consiste, grosso modo, na possibilidade de se atribuir recompensa legal ao autor ou 

                                                           
3 PILETTI, José Jobson de A. Arruda. Toda a História: História Geral e História do Brasil. 7 ed. São 

Paulo: Edito Ática, 1998, p. 191. 
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partícipe de infração penal que opte por ajudar os atores da persecução penal, 

contribuindo efetivamente para a identificação dos demais coautores ou partícipes, 

recuperação total ou parcial do produto do delito e/ou localização da vítima com a sua 

integridade física preservada. Em outras palavras, o instituto da delação premiada 

consiste em um benefício concedido ao acusado que, admitindo a participação no delito, 

fornece às autoridades informações eficazes, capazes de contribuir para a resolução do 

crime.4 

 Nesse sentido é que Damásio de Jesus5 a define como  

"Delação é a incriminação de terceiro, realizada por suspeito, 

investigado, indiciado ou réu, no bojo de seu interrogatório 

(ou em outro ato). ‘Delação premiada’ configura aquela 

incentivada pelo legislador, que premia o delator, 

concedendo-lhe benefícios (...)” 

Já para Nucci6, o instituto seria: 

“(..) a possibilidade de se reduzir a pena do criminoso que 

entregar o (s) comparsa (s). É o ‘dedurismo’ oficializado, que, 

apesar de moralmente criticável, deve ser incentivado em face 

do aumento contínuo do crime organizado. É um mal 

necessário, pois trata-se da forma mais eficaz de se quebrar a 

espinha dorsal das quadrilhas, permitindo que um de seus 

membros possa se arrepender, entregando a atividade dos 

demais e proporcionando ao Estado resultados positivos no 

combate à criminalidade.” 

Ao se debruçar sobre o tema, Frederico Valdez Pereira7, a fim de reduzir a 

estigmatização do instituto, acertadamente, o que será adotado doravante neste trabalho, 

considera inadequado o termo “delação premiada”. Para ele, a expressão mais acertada 

social e tecnicamente é “colaboração premiada”. Define o autor: 

                                                           
4 HC 174.286-DF. Informativo do STJ 495. 
5 JESUS, Damásio de. Delação Premiada. Revista Justilex. Brasília, ano IV, n. 50, p. 26-27, fevereiro de 

2006. 
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial. 3ª Ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 716 
7 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação Premiada: Legitimidade e Procedimento: Aspectos 

Controvertidos do Instituto da Colaboração Premiada de Coautor de Delitos como Instrumento 

de Enfrentamento do Crime Organizado. 2ª Edição. Editora Juruá. 2014. P. 39-40. 
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“(...) é possível, em linhas gerais, considerar a colaboração 

processual como uma técnica de investigação sustentada na 

cooperação de pessoa suspeita de envolvimento nos fatos 

investigados, buscando o ingresso cognitivo dos órgãos de 

persecução penal no interior da organização criminosa a partir da 

confissão do colaborador, sendo que a atitude cooperativa advém, de 

regra, da expectativa do prêmio consistente em futura amenização da 

punição, em vista da relevância da informação voluntariamente 

prestada.” 

Quanto sua natureza jurídica a colaboração premiada, é, antes de tudo, um meio 

de obtenção de prova, pelo qual o Estado buscará elucidar crimes complexos cometidos 

no contexto de organizações criminosas; simultaneamente, o instituto, sob a ótica do 

colaborador, pode ser encarado também como uma estratégia de defesa, que poderá 

reduzir muito possíveis penas. 

Partindo-se, contudo, de um prisma material - deixando à margem o significado 

e consequências para os envolvidos no processo -  a natureza jurídica da colaboração 

premiada, inspirada nos conceitos típicos do Direito Civil, sobretudo em relação à 

Teoria do Fato Jurídico, pode ser encarada como um negócio jurídico. 

Sobre a sua natureza material, Didier 8 afirma que: 

“Em síntese, a colaboração premiada prevista na Lei n. 

12.850.2013 é (i) ato jurídico em sentido lato, já que a 

exteriorização de vontades da parte é elemento cerne nuclear 

do seu suporte fático; (ii) é negócio jurídico, pois a vontade 

atua também no âmbito da eficácia do ato, mediante a escolha, 

dentro dos limites do sistema, das categorias eficácia e seu 

conteúdo; (iii) é negócio jurídico bilateral, pois formado pela 

exteriorização de vontade de duas partes, e de natureza mista 

material e processual), haja vista que as consequências 

jurídicas irradiadas são de natureza processual e penal 

material; (iv) é contrato, considerando a contraposição dos 

interesses envolvidos.” 

                                                           
8 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Colaboração premiada – noções gerais e natureza jurídica IN DIDIER JÚNIOR, 
Fredie (org.). Processo Penal: Coleção Repercussões no novo CPC, v. 13, p. 188-235. Salvador: 
JusPODIVM, 2016, p. 194-195. 
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Sendo um negócio jurídico, exteriorizada pela manifestação de vontade de 

ambas partes, esta última deve ser válida e realizada de maneira voluntária, sem 

quaisquer tipos de coações ou ameaças. 

 

4. RESUMO LEGAL DO INSTITUTO 

Com a vontade sendo requisito infestável da colaboração premiada, cada lei 

estabelece os requisitos de eficácia, que deverão ser atingidos para que o colaborador, 

possa fazer jus ao prêmio legal. Nesse capítulo, serão analisados, de forma resumida, os 

principais pontos das leis supracitadas, que, de algum modo, regulamentam o direito 

penal premial. 

 

4.1 LEI N°. 8072/1990 – CRIMES HEDIONDOS 

Foi com a Lei de Crimes Hediondos que a colaboração premiada teve sua 

positivação no ordenamento jurídico pátrio contemporâneo, por meio do citado artigo 

8°, parágrafo único, que preleciona:  “O participante e o associado que denunciar à 

autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena 

reduzida de um a dois terços. ” 

Para Cordeiro9, a inclusão dos termos “participante” e “associado” é indicativo 

que deve-se abranger tanto o “autor ou partícipe” como “colaboradores diversos, antes 

ou após o crime, ou mesmo colaborador do bando ou quadrilha de crimes hediondos, 

prática de tortura, tráfico de ilícitos de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo”. 

A interpretação teleológica do dispositivo legal remete à essência do instituto ora 

analisado, porquanto o prêmio ao colaborador tem como principal objetivo desmantelar 

a organização criminosa. Sobre o tema, Cordeiro afirma: 

“O resultado de desmantelamento da quadrilha é exigido para 

incidência do favor legal. Pela regra da utilidade, ainda que 

esgote o agente os meios possíveis de colaboração para 

identificação dos integrantes do grupo criminoso, seus 

                                                           
9 CORDEIRO, Néfi. Delação premiada na legislação brasileira. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 37, n. 
117, p. 273-296, mar. 2010. P. 276. 
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instrumentos e produtos do crime, se não consegue o aparato 

estatal impedir a continuidade das atividades criminosas não é 

cabível a minorante. Embora se trate de condição fora da 

esfera de atuação do delator, podendo inclusive ser 

prejudicado pelas deficiências estatais, somente incide o favor 

legal com a concretização do resultado legal exigido, não 

valendo a boa intenção ou o esforço do confitente – não há 

favor de conduta - passíveis de valoração apenas como uma 

atenuante genérica (art. 66 do código penal). Por outro lado, 

havendo a conclusão das atividades da quadrilha de crimes 

hediondos, já se tem por preenchido o requisito legal de 

eficácia, de modo que o eventual recomeço posterior das 

práticas criminosas pela quadrilha não lhe faz perecer o direito 

já adquirido ao benefício.”10 

Renato Brasileiro, destaca, ainda: 

“Este dispositivo legal, que permanece vigente e válido, a 

despeito da entrada em vigor da lei n° 12.850/2013, aplica-se 

exclusivamente aos casos em que, praticados os delitos de que 

cuidam a referida lei, doravante por meio da associação 

criminosa, esta seja desmantelada em razão de denúncia feita 

por um de seus integrantes. Logo, demonstrando-se que não 

havia uma associação criminosa para o fim de praticar crimes 

hediondos ou equiparados, ou seja, que um crime de tal 

natureza foi praticado em mero concurso eventual de agentes, 

não se admite o reconhecimento da delação premiada, mesmo 

que as informações prestadas pelo delator sejam eficientes 

para a identificação dos demais coautores e partícipes.”11  

 

4.2 LEI N°. 9.034/95 – CRIMINALIDADE ORGANIZADA 

                                                           
10 CORDEIRO, Néfi. Delação premiada na legislação brasileira. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 37, n. 
117, p. 273-296, mar. 2010. P. 276-277. 
11 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 3ª ed. Revista e atualizada: Juspodivm, 2015. P. 
764. 
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A lei n°. 9.034/95 – revogada pela lei n°.12.850/2013 -  trazia em seu corpo, no 

artigo 6°, a seguinte redação “nos crimes praticados em organização criminosa, a pena 

será reduzida de um a dois terços, quando a colaboração espontânea do agente levar ao 

esclarecimento de infrações penais e sua autoria.”  

O texto legal trava a colaboração do integrante do bando como sendo uma causa 

de diminuição de pena, preferindo, no entanto, o legislador a denominação "colaboração 

espontânea", distinta da usada na anterior Lei de Crimes Hediondos, ou seja, 

"denúncia".  

 

4.3 LEI N°. 9.269/96 – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO 

 Com a edição da lei n° 9.269/96, o parágrafo 4° no artigo 159 do Código Penal, 

recebeu a seguinte redação “Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o 

denunciar à autoridade, facilitando a sua libertação do sequestrado, terá a sua pena 

reduzida de um a dois terços”. Com isso, para a extorsão mediante sequestro, é limitado 

o favor legal da delação a integrante do grupo criminoso: coautor da quadrilha antes da 

lei n° 9269/96 e, após, para o concorrente do crime praticado em concurso de pessoas.  

O Superior Tribunal de Justiça, à época, ao analisar a colaboração premiada no 

crime de extorsão mediante sequestro, determinou que, quando preenchidos os 

requisitos, a sua incidência é obrigatória.12 

 

4.4. LEI N°. 9.613/98 – LAVAGEM DE CAPITAIS 

A lei n°. 9.613/98, em seu artigo 1°, parágrafo 5°, com a redação alterada pela 

lei n°. 12.683/12, apresenta o seguinte texto legal: 

“Art.1° - Ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

                                                           
12 STJ. Informativo nº 0371. No caso de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP), não se considera 

delação premiada (§ 4º do referido artigo) o fato de o paciente, depois de preso, apenas fornecer o número 

de telefone de seu comparsa, visto que, em nenhum momento, facilitou a resolução do crime ou 

influenciou a soltura da vítima. 
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bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 

de infração penal. (...) 

§5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser 

cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao 

juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por 

pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe 

colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando 

esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações 

penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à 

localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.” 

O denunciado ou investigado deve colaborar, prestando esclarecimentos que 

conduzam à apuração das infrações penais de sua autoria e dos outros criminosos com 

ele mancomunados, isso significa delação, precisamente porque, para além de 

proclamar sua culpabilidade, acaba por envolver outras pessoas. Se seus 

esclarecimentos versassem unicamente sobre a localização dos bens, direitos ou valores 

objetos de seus crimes estaríamos diante de uma mera confissão. 

Essa lei trouxe significativa ampliação dos benefícios ao colaborador. Nesse 

sentido, Néfi Cordeiro destaca que “pela primeira vez cria-se como benefício possível 

da delação, não somente a minoração da pena, mas o benefício máximo, do perdão 

judicial.”13 

Supletivamente, o legislador conferiu ao juiz uma dupla possibilidade: a) deixar 

de aplicar a pena (perdão judicial); b) substituí-la por pena restritiva de direitos (CP, 

artigo 43). Cabe ao juiz, conforme seu prudente critério, com base na razoabilidade, 

aferir os casos em que seja justo um ou outro benefício. Saliente-se que sendo a 

colaboração inteira e rapidamente eficaz, de tal modo não a só permitir a descoberta de 

outras informações como também da autoria, bem como a localização dos bens, nesse 

caso poderia ser adequado o perdão judicial, nunca se esquecendo do benefício 

intermediário que também pode ser aplicado, pena restritiva de direito, independente da 

pena aplicada. 

 

                                                           
13 CORDEIRO, Néfi. Delação premiada na legislação brasileira. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 37, n. 
117, p. 273-296, mar. 2010. P. 281 
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4.5. LEI N°. 9.807/99 – PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS 

A Lei nº 9.807/99 dispõe sobre o sistema de proteção a vítimas e testemunhas. 

No diploma legal em questão, tem-se a medida premial ensejando a extinção da 

punibilidade do agente ou a redução da penalidade porventura imposta.  

O Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que a lei n°. 9.807/99, desde que 

preenchido os seus requisitos, possui caráter geral e subsidiário. No mesmo sentido, 

decidiu-se que a hipótese de colaboração prevista, “não traz qualquer restrição relativa à 

sua aplicação apenas a determinados delitos. ”14 

O artigo 13 da lei traz a seguinte redação: 

“Art. 13- Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da 

punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha 

colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o 

processo criminal, desde que dessa colaboração tenha 

resultado: 

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes 

da ação criminosa; 

II - a localização da vítima com a sua integridade 

física preservada; 

III - a recuperação total ou parcial do produto do 

crime. 

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em 

conta a personalidade do beneficiado e a natureza, 

circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato 

criminoso.” 

O artigo seguinte por sua vez: 

“Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar 

voluntariamente com a investigação policial e o processo 

criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes 

do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação 

                                                           
14 RE 1.109.485. Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6° Turma, DJE 25.04.2012. 
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total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, 

terá pena reduzida de um a dois terços.” 

O Diploma legal, ao prever hipóteses de benefícios àquele que, concorrendo para 

a prática de crime, presta colaboração voluntária à persecução estatal, trouxe a lume 

intrincado debate no meio jurídico, especialmente acerca dos artigos supracitados. O 

entendimento firmado foi de que o benefício foi estendido a todos os crimes cometidos 

em concurso de pessoas. 

No artigo 13, o perdão judicial está subordinado ao concurso de condições 

elencados, que devem ser apreciados pelo juiz. Ainda exige a colaboração voluntária 

por parte do agente. 

O artigo 14 reconhece a existência de uma causa obrigatória de redução de pena 

na colaboração voluntária do indiciado ou acusado no curso da investigação criminal ou 

do processo judicial, que possibilite a identificação dos demais coautores ou partícipes, 

a localização da vítima com vida e/ou a recuperação total ou parcial do produto do 

crime. 

 

4.6. LEI N°11.343/2006 – DROGAS 

 A lei n°. 11.343/2006 trouxe o instituto da delação premiada, como forma de 

minorante penal, no artigo 41: 

“Art. 41 - O indiciado ou acusado que colaborar 

voluntariamente com a investigação policial e o processo 

criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes 

do crime e na recuperação total ou parcial do produto do 

crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço 

a dois terços.” 

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que mesmo o criminoso colaborando 

ativamente com as investigações, para a incidência do benefício, é necessário que o 
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resultado de eficácia seja alcançado e se dê em consequência da colaboração, não 

incidindo se for alcançado por outros meios.15 

 Ainda na Lei de Drogas, o artigo 49 remete à Lei de Proteção a Testemunhas ao 

afirmar:  

“Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, 

caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, sempre que as 

circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos 

protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei no 

9.807, de 13 de julho de 1999.” 

 

 

4.7. LEI N° 12.850/2013 – ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

 

A lei 12.850/2013 é, sem sombra de dúvidas, a legislação que com mais 

profundidade tratou do instituto da colaboração premiada, revogando a lei nº 9.034/95. 

Ao analisar a evolução legislativa da colaboração premiada, Gilson Dipp 

assevera que:   

“Como se pode observar, a preocupação do legislador evoluiu 

de modo progressivo no tratamento dessa forma de 

colaboração com o processo penal, e culminou com a 

disciplina bem mais elaborada e sistematizada na lei de 

proteção à testemunha cuja disciplina muito se assemelha e 

agora na lei em exame. 

A principal marca da disciplina legal relativa a essa forma de 

colaboração nos diferentes regramentos é que ela se refere 

sempre a crimes praticados por mais de um agente em forma 

de coautoria ou coparticipação, ou de organização criminosa 

ou quadrilha ou bando, de modo a deixar assente que a 

delação ou colaboração não se aplica aos casos de crimes 

individuais ou sem a característica de grupo, bando, quadrilha 

ou organização voltada para o crime. 

                                                           
15 HC 90.962. Relator Ministro (Desembargador convocado do TJ/CE) Haroldo Rodrigues, 5° Turma, 

DJE 22.06.2011.   
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Na presente Lei nº 12.850/2013, que manteve de modo geral a 

normativa especifica – a qual, por isso, pode servir como 

paradigma hermenêutico para a aplicação de outras regras 

assemelhadas – levou em conta especialmente a organização 

criminosa como pressuposto imprescindível de aplicação 

desse regime de “delação”. De tudo pode ser extraída a 

conclusão preliminar geral de que a delação ou colaboração 

premiada, agora disciplinada pela lei nova, pode ser aplicada 

em todas as situações das leis anteriores, observados os seus 

respectivos pressupostos, para cada qual delito e regime de 

colaboração, mas tendo presente a disciplina da lei atual 

quando mais benéfica e mais compatível com os princípios 

constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido 

processo legal.”16 

E em seu artigo 3°, I, a lei traz o aspecto processual da  colaboração premiada, 

asseverando se tratar não como objeto de prova, mas como meio de prova.: 

“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;” 

 

O artigo 4°, por sua vez, clareia o instituto, trazendo a possibilidade da 

aplicação, como minorante, a substituição por pena restritiva de direitos até a aplicação 

do perdão judicial: 

“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; 

                                                           
16 DIPP, Gilson. A “delação” ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação da lei. 

Brasília: IDP, 2015. P. 17. 
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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. 

(...) 

§ 4o  Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público 

poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador: 

I - não for o líder da organização criminosa; 

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos 

deste artigo.” 

Além  de em um eventual processo criminal contra o colaborador, a lei traz, no 

§4º do mesmo artigo 4º, o chamado acordo de imunidade, por meio do qual o Ministério 

Público deixa de oferecer a denúncia contra o colaborador em caso de cooperação 

substancial na persecução penal, desde de que o criminoso, não seja chefe da 

organização criminosos e que tenha sido o primeiro a firmar o acordo, no âmbito da 

organização criminosa. 

Tal inovação é um avanço significativo, que relativiza a regra da 

obrigatoriedade da ação penal, removendo a necessidade até então existente de oferecer 

denúncia contra o colaborador para que só ao final do processo ele pudesse fruir 

benefícios penais. 

 

5. ADERÊNCIA CONSTITUCIONAL 

5.1  ASPECTO ÉTICO E MORAL DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 Após toda divagação histórica e conceitual quanto ao instituto da colaboração 

premiada, chega-se ao ponto fulcral deste trabalho. 
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 Utilizar a “traição” de um criminoso a favor do Estado levanta várias suspeitas 

do ponto de vista da eticidade e, principalmente, do respeito aos direitos e garantias 

constitucionais, tão caros ao estado democrático de direito. 

 Para alguns, ao adotar a colaboração premiada como instrumento de 

investigação de crimes, o Estado admite sua impossibilidade, por si só e pelos métodos 

tradicionais, combater a criminalidade organizada, sendo o instituto uma admissão tácita 

de incapacidade estatal. 17 

 Com todos os questionamentos que rondam a temática, a discussão sobre a 

constitucionalidade da colaboração premiada ganha principal interesse.  

 A prática, legalmente consolidada no ordenamento jurídico pátrio, sofre duras 

críticas doutrinárias. À guisa de exemplo, Moreira assevera que:  

“(...) é tremendamente perigoso que o Direito Positivo de um 

país permita, e mais que isso incentive os indivíduos que nele 

vivem à prática da traição como meio de se obter um prêmio 

ou um favor jurídico. (...) Se considerarmos que a norma 

jurídica de um Estado de Direito é o último reduto de seu 

povo, (...) é inaceitável que este mesmo regramento jurídico 

preveja a delação premiada em flagrante incitamento à 

transgressões de preceitos morais intransigíveis que devem 

estar, em última análise, embutidos nas regras legais 

exsurgidas do processo legislativo. (...) a traição demonstra 

fraqueza de caráter, como denota fraqueza o legislador que 

dela abre mão para proteger seus cidadãos.”18 

 

Já na lição de Eugenio Raúl Zaffaroni: 

“A impunidade de agentes encobertos e dos chamados 

‘arrependidos’ constitui uma séria lesão à eticidade do Estado, 

                                                           
17 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Edward Rocha de. Acordos de delação 

premiada e o conteúdo ético mínimo do estado. In: Revista Portuguesa de Ciência Criminal. [S.l.]: Editora 

Coimbra, ano. 17, n. 1, p. 95-106, jan./mar. 2007, p. 97. 
18 MOREIRA, Rômulo de Andrade. Curso Temático de Direito Processual Penal. 

Salvador: Editora Podivm. 2010. p. 440. 
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ou seja, ao princípio que forma parte essencial do Estado de 

Direito: [...] o Estado está se valendo da cooperação de um 

delinquente, comprada ao preço da sua impunidade para ‘fazer 

justiça’, o que o Direito Penal liberal repugna desde os tempos 

de Beccaria.” 19 

 

 Apesar de serem ideias bem concatenadas, com elas não se pode concordar. Para 

se analisar a eticidade ou não da colaboração premiada, deve-se, primeiro, definir o que 

quer dizer a palavra ética. 

 A origem da palavra ética vem do grego ethos, segundo o qual, as virtudes de 

justiça e generosidade de ações seriam capazes de proporcionar um sentimento de 

realização pessoal a quem age. Portanto, ética diz respeito a princípios de conduta a 

serem respeitados dentro de uma convivência em sociedade, a partir das relações 

coletivas dos seres humanos nas comunidades onde nascem e permanecem. 

 Como visto, ética é um conceito que só se aplica no âmbito do convívio social 

no qual está inserido o indivíduo. Portanto, dizer que o sujeito que decide entregar seus 

parceiros de crime infringe normas éticas, só pode ser aceitável se partirmos do 

pressuposto de que há um dever ético de lealdade entre os criminosos.  

Dúvidas não há de que as organizações criminosas possuem rígidas normas de 

conduta e que seus integrantes são socializados de modo a não delatarem seus 

comparsas. Existe aí um conteúdo ético, mas uma ética criminosa, uma ética que visa 

lesar a sociedade como um todo. Não parece coerente – para dizer o mínimo – que o 

Estado se veja obrigado a respeitar um código de conduta imposto a criminosos por 

criminosos.  

Convém ressaltar, ainda, que o Estado sempre se utilizou da delação, afinal a 

investigação criminal, por muitas vezes, é iniciada por uma delação advinda de qualquer 

pessoa do povo, conforme autorização disposta no Código de Processo Penal em seu 

artigo 5º, § 3º, in verbis: 

                                                           
19 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Crime organizado: uma categoria frustrada. Discursos sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro: Revan, ano 1, v. 1, 1996, p. 59. 
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“Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da 

existência de infração penal em que caiba ação pública 

poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade 

policial, e esta, verificada a procedência das informações, 

mandará instaurar inquérito.”20 

No serviço público, a lei obriga a delação. Mais do que isso, exige que aquele 

que pratica alguma infração seja devidamente punido. É o que está esculpido no artigo 

116, VI, da Lei nº 8.112, de 11 dezembro de 1990, que obriga o servidor público a 

“levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência 

em razão do cargo”.  

Além da esfera administrativa, o servidor que não delatar infração da qual tenha 

conhecimento, pode incorrer no crime  condescendência criminosa, que está assim 

tipificado no Código Penal: 

“Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de 

responsabilizar subordinado que cometeu infração no 

exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar 

o fato ao conhecimento da autoridade competente: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.”21 

 

Ora, por tudo o que foi dito fica difícil advogar pela imoralidade do instituto sob 

análise. Afinal, ao colaborar com a justiça, o criminoso, de algum modo, mostra 

arrependimento de seus malfeitos. Assim, A colaboração premiada está baseada “[...] na 

mais pura ética e moral e ainda, é de essência puramente pedagógica, pois ensina que 

não há nada de mal em se arrepender de erros passados, bem como em tentar reparar 

ofensas feitas à sociedade [...]”22 

Ultrapassado o questionamento quanto à eticidade da colaboração premiada, 

convém discorrer sobre a constitucionalidade da legislação que rege o instituto no 

ordenamento brasileiro.  

                                                           
20 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941.  
21 BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 . 
22 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no combate ao crime organizado. São Paulo: Lemos 
& Cruz: 2006, p. 22-23 . 
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Como já dito alhures, os diplomas legais que versam sobre o direito premial, em 

que pese a polêmica sobre sua validade - inclusive foi proposta Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (nº 5567), ainda pendente de julgamento, contra dispositivos da 

Lei 12.850/2013  -, encontram-se hígidos e vigentes.  

O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões já se posicionou favorável à 

constitucionalidade da colaboração premiada. Vejamos a decisão do saudoso Ministro 

Teori Zavascki:  

“Afirmada a competência, examino o pedido de homologação. 

A constitucionalidade da colaboração premiada, instituída no 

Brasil por norma infraconstitucional na linha das Convenções 

de Palermo (art. 26) e Mérida (art. 37), ambas já submetidas a 

procedimento de internalização (Decretos 5.015/2004 e 

5.687/2006, respectivamente), encontra-se reconhecida por 

esta Corte (HC 90688, Relator (a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/02/2008, 

DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT 

VOL-02316-04 PP-00756 RTJ VOL-00205-01 PP-00263 

LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 389-414) desde antes da 

entrada em vigor da Lei 12.850/2013, que exige como 

condição de validade do acordo de colaboração a sua 

homologação judicial, que é deferida quando atendidos os 

requisitos de regularidade, legalidade e voluntariedade. A 

voluntariedade do acordo foi reafirmada pelo colaborador no 

depoimento já mencionado, prestado judicialmente na 

presença e com anuência de seus advogados, conforme 

demonstra a mídia juntada aos autos.”23  

Como se pode ver, não há espaço para debate sobre ética ou traição à vista da 

aplicação da colaboração premiada, pois a prática criminosa grave ofendeu primeiro tais 

nobre princípios. Ademais, o STF já reconheceu a constitucionalidade da colaboração 

premiada como meio de prova, o que fulmina ou ao menos dificulta muito qualquer 

tentativa de se doutrinar no sentido oposto. 

                                                           
23 STF – Pet. 6049DF – 0052399-58.2016.1.00.0000. Relator: Min. Teori Zavascki. Data do Julgamento: 

14/04/16. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/339698677/peticao-pet-6049-df-

distrito-federal-0052399-5820161000000, acesso em 01 de outubro de 2018. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/339698677/peticao-pet-6049-df-distrito-federal-0052399-5820161000000
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/339698677/peticao-pet-6049-df-distrito-federal-0052399-5820161000000
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5.2- CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL 

A Carta Magn,a em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, assegura aos acusados em 

geral o contraditório e a ampla defesa, garantindo ainda que nenhum indivíduo tenha 

sua liberdade privada sem o devido processo legal.  Fazer um cotejo do instituto da 

colaboração premiada sobre a ótica desse princípio constitucional é extremamente 

necessário visto que: 

“Entre os elementos do devido processo legal, que, para a 

esfera criminal, passa-se a identificar como devido processo 

penal constitucional, a possibilidade de ampla defesa, o 

contraditório, o direito ao silêncio e a proibição das provas 

ilícitas reclamam na delação premiada disciplina formal que 

os atenda, sob condição de colocar-se o instituto em 

contrariedade às disposições principiológicas do sistema.”24 

 

 Antes de tudo é preciso lembrar que a colaboração premiada foi definida pela 

Lei 12850/13, em artigo 3°, como um meio de obtenção de prova e esse não se 

confunde  com fonte de prova. De forma breve, tem-se por fonte de prova tudo que pode 

ser útil ao esclarecimento do fato, podendo ser pessoas ou coisas a partir das quais se 

obtém os elementos de prova.  

Os meios de prova, “são os instrumentos pelos quais as fontes de prova são 

encaminhadas ao processo.”25. Assim, não basta a palavra do colaborador, ela deve ser 

corroborada por outras evidências que, coligidas, serão levadas ao judiciário onde 

passarão pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. 

Convém ressaltar que o princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa justifica a existência do artigo 7º da Lei 12.850/2013. Em diversos artigos do 

supracitado diploma legal, o legislador teve o cuidado de garantir ao colaborador a 

presença do seu defensor na realização dos atos. Ademais, é pertinente reafirmar, uma 

vez mais, que as palavras do colaborador não são tidas como verdades absolutas, 

necessitando de base comprobatória. 

                                                           
24 GAZZOLA, Gustavo dos Reis. Delação Premiada. In: CUNHA, Rogério Sanches (Coord.); TAQUES, Pedro 
(Coord.); GOMES, Luiz Flávio (Coord.). Limites constitucionais da investigação. 1. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 174. 
25 ESSADO, Tiago Cintra. Delação premiada e idoneidade probatória. Revista brasileira de ciências 
criminais, São Paulo, n. 101, p. 208-209, 2013. 
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Quanto à colaboração premiada ser obtida na fase pré-processual, durante o 

curso do inquérito policial, não há como se alegar o descumprimento ao princípio do 

contraditório, pois: 

“a investigação administrativa realizada pela polícia judiciária e 

denominada inquérito policial não está abrangida pela garantia 

do contraditório e da defesa, mesmo perante o novo texto 

constitucional, pois nela ainda não há acusado, mas mero 

indiciado.”26 

Nesse sentido, a doutrina majoritária aduz que o contraditório não se aplica aos 

inquéritos policiais, pois a fase investigatória é preparatória da acusação, inexistindo, 

ainda, acusado, constituindo, pois, mero procedimento administrativo, de caráter 

investigatório, destinado a subsidiar a atuação do titular da ação penal. 

E sobre a fase pré-processual, por ser inquisitório, ser mera peça de informação, 

necessitando do crivo do contraditório durante o processo judicial, o Superior Tribunal 

de Justiça assim se posicionou: 

“[...] E, independentemente do que fora declarado na fase 

inquisitória, é durante a instrução criminal, na fase judicial, que 

os elementos de prova são submetidos ao contraditório e à 

ampla defesa, respeitado o devido processo legal.”27 

 Muitos advogam pela inconstitucionalidade da colaboração premiada por esta, 

supostamente, “colocar em dúvida a forma como subverte a lógica processual, ao 

argumento de que o ônus da prova é do Estado”28.  Diante desse pensamento e com 

grande respeito aos adeptos dessa corrente, não se pode falar em coação para aquele 

que, voluntariamente29, opta pelo apoio às investigações, tampouco declarar que o ônus 

da prova é de exclusiva propriedade do Estado. Pensar desta forma  é opor-se a todo e 

                                                           
26 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 63. 
27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Penal. Processual Penal. Habeas Corpus n. HC 59.115/PR. 
Relatora: Ministra Laurita Vaz. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2006. DJ 12/02/2007. p. 281. Disponível 
em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencias/doc.jsp>. Acesso em: 31 de outubro de 2018. 
28 REIS, Clayton; MONTESCHIO, Horácio. Atualidades sobre a colisão de direitos fundamentais e estado 
democrático de direito e colaboração premiada em razão da operação lava jato. In CONGRESSO  
NACIONAL, 24., 2015, Aracaju. Artigos... Florianópolis: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito, 2015. p. 12. 
29 Lei 12850/13, art. 4º. 
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qualquer instituto já consagrado que prima pela redução da pena do agente e, além, é 

desprezar os diferentes meios de obtenção de prova existentes no ordenamento jurídico 

pátrio. 

 Há ainda os que sustentam possível quebra do sistema acusatório por conta de 

um suposto envolvimento do juízo capaz de macular sua imparcialidade. O §6° do 

artigo 4° da Lei n° 12.850/13 deixou claro que, na elaboração do acordo de colaboração 

premiada, não deve haver interferência do Juiz, em respeito ao sistema acusatório que 

adota o nosso processo penal. O Juiz é parte estranha nesse acordo, lhe cabendo a mera 

homologação nas seguintes hipóteses cumulativas: a) se verificar sua legalidade; b) 

ausência de coação ao Investigado; c) e a inexistência de ofensa aos princípios 

constitucionais processuais penais, como a ampla defesa, a presença de Defensor e o 

pleno conhecimento sobre o direito de não produzir prova contra si por parte do 

Investigado, etc. Não há aqui prejulgamento, porque o juiz irá julgar o réu-colaborador e 

os demais comparsas apenas na fase da sentença. A avaliação judicial fica refém da 

legalidade formal das condições abrangidas no acordo de colaboração premiada, sem 

exame de mérito e valoração de credibilidade do conteúdo da delação.  

 Isso posto, parece impraticável, à luz constitucional, que a colaboração premiada 

ofenda os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório/ampla 

defesa. 

 

5.3- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO AO SILÊNCIO 

 Todo o arcabouço principiológico que emana do ordenamento constitucional tem 

sua pedra angular no princípio da dignidade da pessoa humana.  

A dignidade da pessoa humana, na condição de valor fundamental atrai o 

conteúdo de todos os direitos fundamentais, exige e pressupõe o reconhecimento e 

proteção dos direitos fundamentais de todas as dimensões. Desse modo, sem que se 

reconheçam à pessoa humana os direitos que lhes são inerentes, em verdade, estar-se-á 

negando-lhe a própria dignidade. 
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Assim, erigido como fundamento da República logo no artigo inaugural da Carta 

Política, esse mandamento tem seus efeitos irradiados por todas as áreas de abrangência 

do direito, em especial na esfera penal.  

Com esteio nesse comando constitucional, muitos doutrinadores estatuem haver 

total impossibilidade de harmonização entre a colaboração premiada e o respeito à 

dignidade da pessoa humana, porque, segundo essa corrente, a negociação do Estado 

com o delator objetiva a aferição de uma investigação criminal eficaz, o que transforma 

o ser humano em um objeto de troca, igualando-o a uma mercadoria qualquer. Nas 

palavras de Baptista: 

“o Estado, visando privilegiar um direito penal mínimo e 

garantista, preservando as garantias individuais postas na 

Constituição Federal, não pode incentivar, premiar condutas 

que ofendam a ética, ainda que ao final a sociedade se beneficie 

dessa violação. Em outras palavras, num Estado que proclame 

pelos ideais da democracia, os fins jamais poderão justificar os 

meios, mas justamente são estes que emprestam legitimidade 

àqueles.”30 

 Apesar de respeitáveis vozes contrárias ao instituto da colaboração premiada 

face ao princípio da dignidade da pessoa humana, essa corrente é minoritária e a 

jurisprudência é praticamente uníssona ao reconhecer que a colaboração premiada se 

amolda aos limites impostos pela constituição. 

 Convém, uma vez mais, salientar que o acordo de colaboração não é imposto, ao 

contrário, é uma possibilidade a quem infringiu a lei. Não há nenhuma coação física ou 

psicológica para que force o criminoso a colaborar com a justiça. Caso entenda que sua 

ética criminosa deve prevalecer,  ele pode simplesmente se negar a formalizar o acordo 

e se submeter, sem nenhum agravamento de sua situação, às sanções culminadas pela 

norma penal. 

 A escolha volitiva de colaborar com a sociedade representa, de uma só vez, o 

arrependimento de quem praticou atos que causaram prejuízos ao corpo social, 

                                                           
30 BAPTISTA, Bruno de Souza Martins. A inconstitucionalidade da delação premiada no Brasil. Bruno de 
Souza Martins Baptista. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/14848/a-inconstitucionalidade-da-
delacao-premiada-no-brasil. Acesso em 10 de novembro de 2018 
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minorando os danos causados e o reconhecimento de que o ordenamento jurídico 

repressivo funciona, impondo respeito e temor àqueles que o violam.  

 Assim, é possível afirmar que a colaboração é um recurso legítimo do ponto de 

vista constitucional, já que contribui significativamente para que o Estado faça cumprir 

suas leis. Não há inconstitucionalidade no instituto à medida que o criminoso não vê 

seus direitos fundamentais violados, pois ele age de acordo com sua vontade, não há 

nenhum ato de violência que o obrigue, sendo sua liberdade de escolha respeitada. A 

decisão é dele. Como bem salienta Costa: 

“[…] O criminoso não é obrigado a negociar. É um ato de 

iniciativa pessoal dele. As leis que tratam do favor premial 

colocam essa característica indispensável para que a delação 

seja premiada: a voluntariedade e/ou espontaneidade do agente 

(...) Mesmo sugerido por terceiros, respeita-se a liberdade de 

escolha do indivíduo e a decisão última é dele. Em se delatando, 

receberá seu premio, se tornar efetivo Jus Persequedi do 

Estado.”31  

Outra discussão travada em sede jurisprudencial e doutrinária era sobre a 

possibilidade de renúncia pelo réu colaborador do direito ao silêncio, previsto 

constitucionalmente. Isso porque era muito fácil que o réu se propusesse a ajudar, mas 

só respondesse as perguntas que lhe eram convenientes. Assim, antes do advento da Lei 

12.850/13, a maioria da doutrina e da jurisprudência já entendia que se o réu decidisse 

colaborar, ele também teria que abrir mão do seu direito ao silencio e responder a tudo o 

que lhe fosse perguntado. 

Para se afirmar a inconstitucionalidade do instituto premial, por violação do 

nemo tenetur se detegere – não autoincriminação –, o direito ao silêncio deve ser 

considerado como um direito indisponível ou que a recompensa da colaboração elimine 

o caráter voluntário da confissão. Porém, não é isso que acontece, uma vez que a Lei 

12.850/13 em seu atrigo 4º, § 14 corrobora a disponibilidade do direito ao silêncio aos 

colaboradores.  

                                                           
31 COSTA, Marcos Dangelo da. Delação Premiada. Disponível em: 
http://www.conteudojuridico.com.br/monografia-tcc-tese,delacao-premiada,22109.html. Acesso em: 
10 de novembro de 2018. 
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No mesmo sentido entende Pereira32 ao instruir que “o direito em questão é, em 

todo caso, disponível, situando-se na esfera de liberdade do titular do direito a decisão 

sobre opor-se, total ou parcialmente, ou mesmo não se opor, à imputação”. Nos mesmos 

rumos segue o posicionamento do Tribunal Constitucional espanhol: “ligar un efecto 

beneficioso a la confesión voluntariamente prestada, no es privar del derecho 

fundamental a no confesar si no se quiere”. Isso posto, ratifica-se a constitucionalidade 

da colaboração, pois ela permite ao colaborador o direito de escolha entre os benefícios 

legais, ao optar pelo auxílio, ou continuar em seu direito de permanecer em silêncio. 

Por todo exposto, não há que se falar em ofensa à dignidade da pessoa humana 

quando da celebração de um acordo livre e consciente, que respeita a vontade daquele 

que se propõe a colaborar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
32 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada legitimidade e procedimento. 2. 
ed. Curitiba: Editora Juruá, 2014, p. 59. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou abordar os mais diferentes aspectos constitucionais 

envolvendo o instituto da colaboração premiada. A ótica da pesquisa refletiu a necessidade 

de avaliação e contextualização sobre supostas alegações de violações de direitos 

fundamentais e a premente necessidade de evolução nos métodos de investigação de graves 

crimes perpetrados por organizações criminosas. 

Inicialmente, buscou-se fazer uma análise histórica acerca da utilização de 

procedimentos rudimentares que carregam a gênese do direito premial. Como visto, em que 

pese a falsa aparência de contemporaneidade,  a ideia de colaboração premiada é utilizada há 

séculos nas mais diversas sociedades. Logo após, foi feita uma digressão sobre todo o direito 

positivo relativo ao tema em nosso ordenamento jurídico, partindo-se das Ordenações 

Filipinas até se chegar na Lei 12.850/2013. 

Feito todo o apanhado histórico-legal, passou-se ao ponto fulcral do presente 

trabalho, qual seja, a verificação da aderência o não da colaboração premiada ao texto 

constitucional, mormente  no que tange ao devido processo legal penal pela vertente dos 

princípios da ampla defesa e do contraditório e do direito ao silêncio do colaborador. 

Após  essa análise, pode-se concluir, com o apoio da maioria da doutrina e da 

jurisprudência, que o instituto em comento, apesar das muitas vozes que consideram seu  

conteúdo imoral e antiético, está muito bem sedimentado na legislação brasileira. Também 

se tem que todas as teorias contra o instituto são bem justificadas, mas não conseguem 

afastar a aplicabilidade da colaboração premiada como um instrumento a ser utilizado no 

combate à criminalidade organizada. Tanto é assim que, apesar de invocado o  controle 

concentrado de constitucionalidade contra dispositivos da  Lei das Organizações Criminosas, 

esta continua vigente e justificando os muitos acordos de colaboração. 

Não se pode olvidar, porém, que equívocos e excessos podem ocorrer e devem ser 

combatidos com energia, a fim de que o objetivo do direito premial não seja desfigurado, 

ocasionando, nesses casos, afronta a princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 

Vivemos num contexto de incessante evolução tecnológica e social e a atividade 

criminosa não ficou alheia a essa evolução. Suas práticas também se aperfeiçoaram, os 
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métodos de consecução do objetivo ilícito se tornam mais sofisticados, mais velados, de 

modo a dificultar ou até mesmo impossibilitar a perfeita elucidação de um crime. Diante 

deste cenário não pode o Estado, que detém o monopólio da força legítima, se quedar inerte. 

Assim, o leque de possibilidades aberto pelo instituto da colaboração premiada permite que 

as autoridades possam acessar o território da organização criminosa por meio de um dos seus 

integrantes, possibilitando desmantelamento do bando e a manutenção da paz social. 

A despeito de toda divergência doutrinária, a colaboração premiada se mostra uma 

importante ferramenta no combate ao crime organizado e que está em prefeita consonância 

com os direitos fundamentais estatuídos na Carta da República.  Afinal, não há qualquer 

meio de coação que interfira na capacidade de expressão de sua vontade por parte do 

colaborador, que pode simplesmente não formalizar o acordo e não terá sua pena majorada 

ou sofrerá qualquer outra sanção por isso. As benesses conferidas ao criminoso arrependido 

que decide colaborar não se travestem de chantagem, mas representam uma valorização da 

figura do réu/investigado, que poderá reparar o dano causado ao corpo social.  

Ao fim e ao cabo, com a colaboração premiada,  ganha a justiça,  ganha o indivíduo 

colaborador, ganha a sociedade e a única perdedora é a organização criada para o 

cometimento de crimes. 
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