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RESUMO 

 

Nos últimos anos, em virtude da Operação Lava Jato principalmente, a colaboração 

premiada ganhou destaque no meio jurídico e social. O presente trabalho possui como escopo 

fazer breve análise acerca do panorama no que concerne ao instituto da colaboração premiada 

no direito brasileiro. Neste sentido, busca trazer a evolução histórica da colaboração premiada 

responsável por tornar o instituto no que é hoje. Traz, assim, breve apontamento sobre os 

Estados Unidos e a Itália no que concerne à justiça premial, posto seu destaque na aplicação 

desta. Para melhor compreensão de todas as conformidades da colaboração normatizada no 

ordenamento, apresenta resumo das leis que preveem, ou mesmo previram, o instituto, fazendo 

destaque mais minucioso para a Lei 12.850/13. No terceiro momento, traz questões que 

geravam, ou ainda geram, embates doutrinários com o fito de tentar apontar algumas questões. 

Aponta, ademais, acerca da atuação do Ministério Público na realização da colaboração 

premiada nos últimos anos, antes de dar fim ao estudo fazendo breve apreciação de alguns 

acordos firmados nos últimos anos.  Ao fim, conclui-se pelo esclarecimento acerca da 

importância da colaboração premiada para a persecução penal no Brasil.  

 

Palavras chaves: Colaboração premiada. Justiça negocial. Direito Penal. Processo 

Penal. Lei 12.850/13.  

  



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

In the last few years, mainly because of Operation Car Wash the awarded delation has 

gained prominence in the legal and social environment. The present work has the purpose of 

making a brief analysis about the outlook about the institute in the Brazilian legal order. 

Therefore, it seeks to bring the historical evolution of the colaboration responsible for lead what 

is the institute today. So, it gives a brief account of the United States and Italy with regard to 

negociated justice, since they have prominent position in its application. For a better 

understanding of all the compliances of the collaboration normalized in the order, it presents a 

summary of the laws that the institute foresees, or even foreseen, highlighting more closely to 

Law 12.850/13, law whose regulate the plea bargain in Brazil. In the third moment, it brings up 

questions that generated, or still generate, argue in order to try to point out some issues. It also 

points out that the Public Prosecutor's Office has performed the award-winning collaboration 

in recent years, before ending the study by briefly reviewing some of the agreements signed in 

recent years. Finally, it concludes by clarifying the importance of the award-winning 

collaboration for criminal prosecution in Brazil. 

 

Keywords: Award-winning. Plea Bargain. Negociated justice. Criminal Law. 

Criminal proceedings. Law n. 12.850/13. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dado o atual cenário político-econômico do Brasil, no qual eclodiram nos últimos anos 

diversos escândalos de corrupção, a justiça negocial ganhou destaque não só no âmbito jurídico 

como na sociedade. Diante disto, a colaboração premiada, em específico a delação premiada, 

sofreu críticas de diversas pessoas devido a possibilidade de redução de pena de criminosos.  

Neste sentido, com o fito de melhor compreender os procedimentos que cerceiam o 

instituto da colaboração, o presente trabalho nasceu com a pretensão de fazer um estudo de caso 

em processo de colaborador, analisando-o desde o acordo firmado entre este e o Ministério 

Público até o trânsito em julgado. No entanto, quando da realização deste foram encontrados 

entreves para realização da pretensão inicial, de sorte que os rumos acabaram sendo redefinidos.  

Apesar disto, buscar-se-á fazer análise do instituto da colaboração no ordenamento 

jurídico pátrio desde o início em que começou a ser previsto até a atualidade. Assim, no 

primeiro momento será exposto o panorama geral no que concerne à Colaboração Premiada, 

para posteriormente ser feito o comparativo entre a lei e a realidade fática.  

Diante disto, será analisado, primeiramente, sobre o que se trata a colaboração 

premiada e qual seu histórico mundialmente, dando destaque para o panorama mundial recente 

referente à aplicação do instituto da colaboração premiada nos Estados Unidos e na Itália.  

Posteriormente, será realizada a análise acerca das disposições legislativas sobre o 

tema, trazendo ao presente trabalho todos os dispositivos que preveem a concessão de 

benefícios aos auxiliares da justiça, tanto as em vigor quanto as revogadas, dando destaque para 

a análise da lei que hoje baliza a justiça negocial no brasil, Lei 12.850/13. 

No terceiro momento serão levantadas questões que causaram, ou ainda causam, 

algum tipo de debate na doutrina e jurisprudência acerca da colaboração premiada no sistema 

normativo brasileiro. Neste ponto tentará trazer informações atuais sobre o que foi decidido nos 

tribunais sobre os temas. 

Por fim, serão analisados alguns dos termos de acordo da Operação Lava Jato vazados 

pela mídia a fim de observar se estes seguem as balizas trazidas pela Lei 12.850/13.  
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1 INSTITUTO DE COLABORAÇÃO 

 

A colaboração premiada é instituto que faz parte da justiça criminal negocial, isto é, 

modelo no qual a justiça negocia com o acusado com o fito de que este a auxilie na persecução 

penal em troca de algum tipo de prêmio. Vinícius Gomes Vasconcelos (2017, p.31), traz 

apanhado de definições, dentre as quais, traz a citação de Aury Lopes Jr., que explica, com 

maestria, que:   

A justiça criminal negocial (ou consensual) define-se como: “(…)  modelo  

que  se  pauta  pela  aceitação  (consenso)  de ambas  as  partes  –  acusação  e  

defesa  –  a  um  acordo  de colaboração  processual  com  o  afastamento  do  

réu  de  sua posição  de  resistência,  em  regra  impondo  encerramento 

antecipado,  abreviação,  supressão  integral  ou  de  alguma  fase do  processo,  

fundamentalmente  com  o  objetivo  de  facilitar  a imposição  de  uma  sanção  

penal  com  algum  percentual  de  redução,  o  que  caracteriza  o  benefício  

ao  imputado  em  razão da  renúncia  ao  devido  transcorrer  do  processo  

penal  com todas as garantias a ele inerentes.”  

 

A colaboração premiada, neste sentido, se insere no contexto de justiça premial como 

uma negociação entre um acusado e o Estado que se dará por meio do auxílio daquele que é, 

nada senão uma espécie do gênero de justiça premial, tal qual a barganha, a transação penal, a 

suspensão condicional do processo e o acordo de leniência. Possuem os institutos o escopo de 

agilizar o jus puniendi, ainda, de forma menos onerosa (VASCONCELOS, 2017)  

Em sentido crítico à justiça negocial, diz Aury Lopes Jr. (2016) que a justiça negocial 

é responsável por transformar o processo em um “mercado persa”, contribuindo para a 

banalização do direito penal. Ademais, continua dispondo que:  

A justiça negociada está atrelada à ideia de eficiência (viés economicista), de 

modo que as ações desenvolvidas devem ser eficientes, para com isso 

chegarmos ao “melhor” resultado. O resultado deve ser visto no contexto de 

exclusão (social e penal). O indivíduo já excluído socialmente (por isso 

desviante) deve ser objeto de uma ação efetiva para obter-se o (máximo e 

certo) apenamento, que corresponde à declaração de exclusão jurídica. Se 

acrescentarmos a esse quadro o fator tempo – tão importante no controle da 

produção, até porque o deus-mercado não pode esperar –, a eficiência passa a 

ser mais uma manifestação (senão sinônimo) de exclusão. 

 

Em primeiro momento insta conceituar a colaboração premiada, que apesar de 

amplamente prevista na legislação brasileira ganhou notoriedade decorrência da “Operação 

Lava-Jato”, que consiste em operação que apura desde 2013 esquemas de pagamento de propina 
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entre membros de alto escalão do governo, empresas estatais e privada, sendo considerada pela 

Polícia Federal como maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro na história 

brasileira1. 

A partir dessa popularidade foram levantados diversos questionamentos acerca da 

licitude, previsão constitucional e do real encaixe do instituto em nosso sistema jurídico. Desta 

forma, será feita análise das previsões que trazem os dispositivos que tratam do tema, a fim de 

saber se este de fato coaduna com o ordenamento pátrio.  

 A colaboração premiada consiste no prêmio dado ao coautor ou partícipe de um crime 

colaborador da apuração dos fatos, quer durante o inquérito policial, quer no momento 

processual, que é concedido por meio de redução do quantum da pena, ou mesmo isenção desta. 

O fim do instituto é o de garantir que o procedimento investigativo atinja o seu fim, isto é, a 

infração seja apurada, de sorte que o resultado será alcançado por auxílio da informação 

apresentada pelo informante.  

Antes da inserção de entendimentos doutrinários, há de que pontuar que hoje parte da 

doutrina diferencia a delação premiada da colaboração premiada. Isto porque a colaboração 

premiada é mais abrangente do que a delação em si, podendo consistir não somente na 

confissão, mas em diversos outros tipos de colaboração, tais como auxílio na recuperação do 

proveito do crime (art. 4º, inciso IV da Lei 12.850/2013). 

Contudo, nem todos os autores pensam da mesma forma, alguns entendem colaboração 

e delação premiada como sinônimos e não gênero e espécie. Neste sentido, Mossin e Mossin 

(2016, p.43) diz que o uso do termo colaboração, em vez de delação, serve para tirar a conotação 

negativa que hoje traz o termo delação premiada.  

Com o fito de dirimir a questão, o posicionamento base do presente trabalho se dará 

conforme jurisprudência do STF, isto é, utilizando o termo colaboração premiada, sendo 

utilizada delação apenas quando se tratar da delação propriamente dita.  

A doutrina dá várias definições ao instituto. No entendimento de Mossin e Mossin 

(2016, p. 29) a delação premiada se trata da união Estado e criminosos para lutar contra a 

                                                 

1“A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-

se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de 

reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que 

envolve a companhia.”  <Disponível em: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> 

Acesso em 16.out.18. 

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso
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criminalidade, configurada pela denúncia de ato criminoso de terceiro a uma autoridade policial 

ou judiciária, no qual busca recompensa ao realizá-la. Neste sentido, afirma Guilherme da 

Souza Nucci (2017) ser a delação premiada é um mal necessário. 

Para o emblemático Sérgio Moro (2010, p.103), que usa o termo delação premiada, 

diz que esta consiste “na utilização de um criminoso como testemunha contra seus cúmplices. 

Sua colaboração pode ser utilizada para que ele deponha em juízo como testemunha contra seus 

pares ou apenas para que sirva de fonte de informação para colheita de outras provas”. 

Diz Márcio Adriano Anselmo (2016, p. 31), corrobando com o posicionamento do 

STF, que a colaboração premiada é meio de obtenção de prova, “com a devida regulação em 

lei, que implica uma confissão que se estende aos coautores e partícipes e, tem como 

pressuposto a renúncia ao direito ao silêncio, implicando, por outro lado, na perspectiva 

premial, o recebimento de benefícios por parte do Estado”.  

Discorre sobre o tema Fausto Martin de Sanctis (2009, p.157) que 

a delação premiada constitui, hoje, um instituto processual importante para a 

apuração da verdade real quando a crença geral da total ineficácia da 

jurisdição penal para o combate da criminalidade organizada (certeza da 

impunidade) começa a ser arranhada com a coordenação das instituições de 

repressão e o consequente aumento do número de prisões, investigações e 

condenações.   

 

Para além da definição de que a colaboração tem natureza jurídica de obtenção de 

prova, autores apontam acerca da importância do instituto para o combate ao crime organizado, 

de sorte que caso não utilizada de maneira eficaz e correta pode levar à descrença e irrelevância 

do instituto (DE SANCTIS, 2009, p. 181).  

Em resposta às alegações de que o instituto da colaboração premiada é 

inconstitucional, Pacelli (2017, p. 827), se manifesta criticamente dizendo que:  

 Como quer que seja, não vemos inconstitucionalidade em nosso recente 

modelo de colaboração premiada. Pode-se até criticar a medida do ponto de 

vista de sua adequação às linhas gerais da política criminal nacional, mas daí 

a sustentar a sua invalidade intrínseca vai uma distância muito longe. E, talvez, 

reflita apenas ou muito mais uma discordância de princípios ou de ideologia, 

insuficientes, porém, para decretar a impossibilidade do recurso à colaboração 

premiada no seio das organizações criminosas. 

 

Em meio aos debates acerca da natureza jurídica da colaboração premiada, o Supremo 

Tribunal Federal – STF, nos autos do HC 127.483/PR, decidiu que a colaboração premiada é 

negócio jurídico-processual que não se trata de meio de prova, mas sim meio de obtenção de 
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prova, posto que se destina a buscar elementos com capacidade probatória. Esclarece o tribunal 

na mesma decisão que o acordo de colaboração se difere dos depoimentos prestados pelo 

colaborador, que seriam estes meio de prova se confirmado por outros meios idôneos de prova. 

 

 

1.1 APONTAMENTOS HISTÓRICOS  

 

Apesar de sobre a delação existir relatos há muito tempo na história, a delação que traz 

benefícios, trazendo a alcunha de premiada ao instituto ora estudado, fora comum e 

emblemática em alguns momentos históricos específicos. Para melhor compreensão do que se 

trata o instituto, interessante para o presente estudo fazer um pequeno apanhado sobre o instituto 

ao longo da história. 

Críticas à parte sobre a realidade, ou não, do que consta na Bíblia, a história acerca de 

colaboração premiada consta desde a época em que teria vivido Jesus Cristo, delatado por Judas 

Iscariotes, que fora responsável por levar o exército romano até Cristo em troca de moedas. 

Tendo a Bíblia como marco inicial da contagem atual do tempo seguindo o calendário cristão, 

mormente utilizado ao redor do globo, é possível notar que a delação premiada é conhecida de 

velha data da história mundial.   

Posteriormente, na Idade média, a delação foi, indubitavelmente, utilizada como 

principal motivo para instauração das horrendas inquisições. Há, no entanto, de se analisar se 

para além de meras delações seriam delações premiadas pelo fato de muitos delatarem 

erroneamente as demais pessoas com o escopo de ter como prêmio a confiança da Igreja e a 

garantia da liberdade ou mesmo garantia da vida.  

Em solo pátrio há se apontar o caso de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, 

delatado por outros três inconfidentes mineiros em troca do perdão de dívidas com a coroa, que 

resultou na morte do dentista que posteriormente viraria mártir nacional. 

É também preciso falar sobre o número de delações durante o período da Alemanha 

nazista. As eram delações realizadas não só para informação de judeus, mas também quanto a 
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qualquer informação de cidadãos que descumprissem as regras impostas por Hitler2. A ótica 

absurda que possibilitou o Holocausto em muito tem a ver com as informações concedidas pelas 

demais pessoas, ainda que muitas assim o fizessem por medo, e similarmente à Idade Média, 

viam com a delação uma forma de ganhar isenção das punições e confiança do governo. 

No Brasil a delação foi também muito utilizada em um passado não tão distante no 

Regime Militar, entre as décadas de 1960 e 1980. O governo não se valia apenas da informação 

coletada por seus agentes, mas também pelas informações concedidas por outros cidadãos, quer 

fosse por mera liberalidade ou por meio de torturas.  

De forma diferente do histórico acerca das Inquisições, Nazismo e Regime Militar, a 

partir da década de 1960 a colaboração começa a ganhar novos contornos. Os Estados Unidos, 

que até então considerava antiético a troca de informação por redução de pena, após decisão da 

Suprema Corte proferida em 1969 que aceitou o sistema de plea bargain, passou a utilizar esta 

como forma de combater o crime no país. 

Na década de 70, a Itália começa a adotar medidas que visavam acabar com o crime 

organizado. Dentre essas medidas, traz em lei a previsão da colaboração premiada, que ganha 

destaque principalmente nas décadas de 80 e 90, quando são promulgadas novas medidas, e da 

aplicação destas em famosas operações, a exemplo da Operazione Mani Pulite.  

 

1.2 PANORAMA MUNDIAL 

 

Urge ressaltar que o instituto é instrumento típico de países de common law, que foi 

importado para o sistema jurídico brasileiro. Assim, para melhor compreensão de como se deu 

                                                 

2 “A instituição compulsória da saudação nazista nas escolas foi outra medida tomada por Rust. (...) O jovem 

alemão [...] fazia a saudação hitlerista de cinquenta a 150 vezes por dia [...]" (MICHAUD, 1996, p. 295) e aquele 

que não a correspondesse estava sujeito a delação e consequente punição, visto isto ser considerado um grave 

delito. Ninguém encontrava-se a salvo, pais e demais familiares, professores, todos estavam sujeitos a denúncia. 

O perigo de delação se fazia tão presente, que os professores viviam em constante estado de vigilância, e não 

apenas em relação a saudação nazista, mas também, em suas falas durante as aulas.” BRANDT, Cleri Aparecida. 

A educação na Alemanha Nazista e Seu Papel na Modulação de ideias e Comportamentos. Hist. educ. anu. Buenos 

Aires. Volume14, no.2, Dezembro de 2013. Disponível em 

<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-92772013000200003> Acesso em 20 de 

outubro de 2018. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-92772013000200003
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a importação do instituto, é importante trazer um rápido histórico mundial sobre, abrangendo 

questões de grande notoriedade e países que muito utilizam a delação em seu sistema jurídico.  

É impossível mencionar a colaboração premiada, nos moldes atuais, sem lembrar dos 

Estados Unidos, isto porque a aplicação tão recorrente do instituto no país é constantemente 

retratado em filmes e séries, de sorte que mesmo pessoas que não fazem diretamente parte do 

cenário jurídico sabem acerca dos “acordos” realizados entre o promotor de justiça e o réu. 

Apesar do plea bargain ter alguns contornos similares à colaboração premiada no 

nosso ordenamento jurídico, elas em muito se diferem. Definição de plea bargain segundo Sara 

J. Berman (2016), professora de direito norte Americana:  

O plea bargain é um acordo entre o acusado e o promotor, no qual a defesa 

concorda em alegar a culpa ou “não contestar” (nolo contendere) em troca de 

um acordo para a acusação para deixar de propor uma ou mais acusações, 

reduzir a acusação para uma menos ofensiva, ou recomendar ao juiz uma 

sentença específica aceitável pela defesa.3 

 

Assim como se dá o entendimento atual de que colaboração premiada é gênero do qual 

a delação premiada é espécie, o plea bargain se dá no mesmo sentido. O plea of guilty se trata 

de acordo no qual o acusado se declara culpado das imputações. Já o plea of non contedere, 

trata-se de acordo no qual o acusado escolhe não contestar as acusações, sem, no entanto, se 

declarar culpado, utilizando o direito ao silêncio, o que não é admitido no direito brasileiro. 

Para além do que prevê inicialmente o contrato de plea bargain, que se dá entre o 

defensor do réu e o promotor de Justiça, há casos em que ao juiz é permitido a fazer parte da 

negociação. Contudo, haja vista o fato de que os Estados Unidos sejam um país de commom 

law e no qual há total autonomia de leis por parte dos estados federativos, não há uma única 

resposta específica sobre o tema, posto que há variação conforme jurisdição.  

Neste sentido, colaciona-se o que o Legal Information Institute, da universidade de 

Cornell, traz sobre o tema:  

Em algumas jurisdições, promotores e acusados podem trabalhar com juízes 

para predeterminar quais as sentenças que os acusados obterão se aceitarem o 

                                                 

3 “A plea bargain is an agreement between a defendant and a prosecutor, in which the defendant agrees to plead 

guilty or "no contest" (nolo contendere) in exchange for an agreement by the prosecutor to drop one or more 

charges, reduce a charge to a less serious offense, or recommend to the judge a specific sentence acceptable to the 

defense.” BERMAN, Sara. J. “The Basics of a Plea Bargain”. <Disponível em: https://www.nolo.com/legal-

encyclopedia/the-basics-plea-bargain.html> Acesso em 16.out.2018 

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-basics-plea-bargain.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-basics-plea-bargain.html
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acordo. Na maioria das jurisdições, no entanto, o papel dos juízes no plea 

bargain é limitado. Por exemplo, juízes federais retém autoridade final ao 

sentenciar os casos, não sendo vinculados às recomendações da procuradoria, 

mesmo se a recomendação fizer parte do acordo. De forma similar, juízes 

federais podem não estar diretamente envolvidos na negociação do plea 

bargain (tradução nossa).4  

 

No entanto, há, bem como no Brasil, o requisito de voluntariedade da parte, como 

decidiu a Suprema Corte norte-americana no caso Robert M. BRADY v. UNITED STATES 

(1970): “o requisito é de que o plea of guilty precisa ser racional e voluntário para ser válido e 

reconhecido”5. 

Outra similaridade com o sistema jurídico brasileiro se trata da necessidade de 

homologação de acordo do juiz. Neste sentido Fausto Martin de Sanctis (2014, p.179) explica 

que: 

Quando um plea agreement contempla a dispensa de acusações ou o 

comprometimento de não investigar determinado fato, o juiz somente o 

aceitará se as acusações que remanescerem corresponderem adequadamente à 

seriedade do comportamento ilícito e se a aceitação do acordo não enfraquecer 

os propósitos da sentença ou for em direção oposta às diretrizes definidas para 

esta última. Existe hipótese de ser acordada pelas partes uma pena de 05 anos 

e, no final, o juiz aplicar uma de 15. 

 

Apesar de ambas se tratarem de colaborações realizadas entre o acusado e membro do 

Estado, é notório que a aplicação da colaboração no sistema jurídico norte-americano em muito 

se difere da colaboração no direito pátrio. Especialmente quando se compara o fim pelo qual 

cada Estado adota a colaboração. Se por um lado o Brasil busca coibir, principalmente, crimes 

organizados ou realizados em bando, de sorte a apurar todo o ilícito de maneira efetiva, o Estado 

                                                 

4 “In some jurisdictions, prosecutors and defendants can work with judges to predetermine what sentence the 

defendants will get if the defendants accept plea bargains. In most jurisdictions, however, judges’ role in plea 

bargaining is limited. For example, federal judges retain final authority over sentencing decisions, and are not 

bound by prosecutors’ recommendations, even if the recommendations are part of plea bargains. Similarly, federal 

judges may not be directly involved in plea bargain negotiations.” CORNELL LAW SCHOOL. “Plea Bargain” < 

Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/plea_bargain > Acesso em 16.out.2018. 

5 “(…) the requirement that a plea of guilty must be intelligent and voluntary to be valid has long been recognized” 

SUPREME COURT.  Robert M. Brady vs. United States. DIposnível em 

<https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/397/742>  Aceesso em 16.out.2018. 

 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/397/742
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norte-americano visa, de forma expressa, impedir que os tribunais fiquem abarrotados, de forma 

que de 90 a 95% dos casos são resolvidos via plea bargain6.  

Não apenas os Estados Unidos, mas também como referência incontestável no quesito 

de justiça premial é possível apontar a Itália. Com um histórico similar aos Estados Unidos, 

haja vista que a colaboração ganhou destaque no estado italiano no mesmo período, na década 

de 70, trouxe contornos jurídicos bem distintos, contornos estes que inspiraram a colaboração 

no sistema jurídico brasileiro.  

Ante ao domínio da máfia, criando um para a Itália poder paralelo que controlava o 

Estado, passa este a buscar meios de coibir a atuação mafiosa. Assim, na década de 1970 o 

estado italiano passa a promulgar leis que garantam a persecução criminal. Dentre elas, 

promulga o Decreto-Lei nº 625, de 15 de dezembro de 1979, que ao dispor sobre terrorismo 

traz ao sistema jurídico italiano a previsão da colaboração premiada. 

A partir da promulgação de diversas leis, passam a ser observados três tipos de 

colaboradores: os pentiti, os dissociati e os collaboratori della giustizia. Os pentiti, ou 

arrependidos, referem-se aos colaboradores que antes da sentença penal colaboram com a 

justiça após sua saída da organização, fornecendo informações sobre esta, ou mesmo ajudando 

no não cumprimento de mais crimes planejados. Pode este tipo de colaborador obter inclusive 

a extinção de punibilidade. 

Já os dissociati, ou dissociados, são os colaboradores que antes da sentença buscam 

minorar os efeitos dos crimes cometidos, ou mesmo impedir a prática destes. Como prêmio 

possuem a redução da pena em 1/3, não superior a 15 anos, ou substituição da pena perpétua 

por pena a ser cominada entre 15 a 21 anos.  

Os colaboratori della giustizia, ou colaboradores da justiça, correspondem aos 

colaboradores que além de colaborar com informações sobre a organização criminosa, ou com 

a minoração dos efeitos do crime, ajudam na produção de provas contra demais participantes e 

                                                 

6 “According to the Bureau of Justice Statistics (2005), in 2003 there were 75,573 cases disposed of in federal 

district court by trial or plea. Of these, about 95 percent were disposed of by a guilty plea (Pastore and Maguire, 

2003). While there are no exact estimates of the proportion of cases that are resolved through plea bargaining, 

scholars estimate that about 90 to 95 percent of both federal and state court cases are resolved through this process 

(Bureau of Justice Statistics, 2005; Flanagan and Maguire, 1990)”. BUREAU OF JUSTICE ASSISTANCE. Plea 

and Charge Bargaining. 2011. < Disponível em:  

https://www.bja.gov/Publications/PleaBargainingResearchSummary.pdf > Acesso em 17.out.2018. 

https://www.bja.gov/Publications/PleaBargainingResearchSummary.pdf
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na prisão destes. A pena, neste caso, pode ser reduzida de 1/3 a ½, limitada a 10 anos, ou, 

também, na troca de prisão perpétua para pena de 10 a 12 anos de reclusão. 

Nos anos posteriores, a Itália edita diversas leis prevendo a colaboração premiada, 

podendo esta ser realizada tanto na fase judicial quanto na fase executória. Ademais, traz 

previsões que buscam garantir a eficácia do instituto, tais quais a tipificações ou aumento do 

quantum penal em casos tais quais falsos testemunhos ou falsas informações.  

A justiça negocial teve enorme importância no estado italiano para o restabelecimento 

da ordem estatal sobre as organizações mafiosas, motivo pelo qual é lembrado até hoje, ante à 

importância dada ao instituto no combate ao crime organizado italiano.  

Também se vale da colaboração premiada Portugal, que prevê inclusive acerca do 

perdão judicial do colaborador. Alemanha, prevê sobre a delação premiada no Código Penal 

Alemão nos artigos que tratam de crime de associação criminosa, de tráfico de droga e de 

lavagem de dinheiro, e, ainda, em mesmo sentido de Portugal, conta também com a 

possibilidade de perdão ao colaborador.  
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2 HISTÓRICO DA COLABORAÇÃO PREMIADA NO 

ORDENAMENTO BRASILEIRO 

 

Imprescindível ao presente estudo trazer o que o ordenamento pátrio já dispôs acerca 

da justiça premial, de sorte que traremos tanto leis revogadas quanto leis ainda vigentes. Já no 

que concerne à a Lei 12850/13, ante à importância que a lei que possui atualmente sobre o 

instituto em voga, haverá capítulo exclusivo posterior para tratar exclusivamente desta.  

Neste sentido, é possível afirmar que a colaboração premiada já é uma velha conhecida 

do direito pátrio. Isto se dá porque nas Ordenações Filipinas havia previsão de o delator do 

crime de Lesa Magestade (sic) merecia o perdão, desde que não fosse ele o principal 

organizador do crime.  Dizia o Título VI, item 12 do Livro V das Ordenações que:  

(...) 12. E quanto ao que fizer consêlho e confederação contra o Rey, se logo 

sem algum spaço, e antes que per outrem seja descoberto, elle o descobrir, 

merece perdão. E ainda por isso lhe deve ser feita mercê, segundo o caso 

merecer, se elle não foi o principal tratador desse conselho e confederação. E 

não o descobrindo logo, se o descobrir depois per spaço de tempo, antes que 

o Rey seja disso sabedor, nem feita obra por isso, ainda deve ser perdoado, 

sem outra mercê. E em todo o caso que descobrir o tal conselho, sendo já per 

outrem descoberto, ou posto em ordem para se descobrir, será havido por 

commettedor do crime de Lesa Magestade, sem ser relevado da pena, que por 

isso merecer, pois o revelou em tempo, que o Rey já sabia, ou stava de manêira 

para o não poder deixar saber (sic). 

 

Foi este o crime do qual foi condenado Tiradentes, que fora delatado por Joaquim 

Silvério dos Reis, Basílio de Brito Malheiro do Lago, e Inácio Correia de Pamplona, em troca 

do perdão de suas dívidas com a Real Fazenda, que resultou em seu enforcamento.  

Quando houve a revogação do Livro V das Ordenações Filipinas, a justiça premiada 

foi retirada do nosso ordenamento jurídico, só retornando com a Lei nº 8.072, Lei de Crimes 

Hediondos, em 1990. Apesar disto, a delação premiada continuou sendo utilizada no país, ainda 

que não houvesse previsão de fato, especialmente no período da ditadura civil-militar, que 

durou de 1964 a 1985. Mesmo que o molde e as razões fossem diferentes, posto que muitos 

delatavam meramente com o escopo de garantir que não seriam alvos de perseguição, ou mesmo 

sob tortura, e que o prêmio nada mais era senão o que era para ser de direito de qualquer pessoa, 

a garantia da liberdade e da vida, pode-se falar que havia uma forma brutal e distorcida de 

colaboração premiada durante o regime militar.  
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Ao ordenamento jurídico, como retrocitado, foi introduzida a colaboração premiada 

no artigo 8º da Lei de crimes hediondos, que passou a admitir a redução da pena de 1/3 a 2/3 

nos casos em que o participante ou associado delatasse o bando ou quadrilha. Para além disso, 

trouxe o art. 7º da referida lei a alteração do art. 159 do Código Penal:  

Art. 7º Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo: 

"Art. 159. .............................................................. 

........................................................................ 

§ 4º Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-

lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida 

de um a dois terços." 

 

Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do 

Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 

Parágrafo único. 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.  

 
Ainda que revogada, a Lei nº 9034/95, que dispunha sobre utilização de meios 

operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, 

trazia também a colaboração premiada em seu art. 6º, que previa que “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”. 

A Lei nº 9080/95 alterou a Lei nº 7492/86, que dispõe acerca dos crimes conta o 

sistema financeiro nacional, incluindo a esta o § 2º ao art. 25, trazendo a previsão de que nos 

crimes contra o sistema financeiro cometidos em quadrilha ou coautoria, se o coautor ou 

partícipe confessar, de forma espontânea, à autoridade acerca da trama terá redução da pena em 

1 a 2/3.  

A mesma lei, Lei 9080/95, trouxe alterações à lei nº 8.137/90, que dispõe sobre os 

crimes contra, acrescentou ao art. 16 da lei um parágrafo único que passou a vigorar no sentido 

de que “nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou 

partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a 

trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços." 

Já a lei nº 9.613/99, que versa sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de 

bens, dinheiro e valores, previa no §5º do art. 1º que:  

§ 5º A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida em 

regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena 
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restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar 

espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que 

conduzam à apuração das infrações penais e de sua autoria ou à 

localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 
 

Posteriormente o referido parágrafo foi alterado pela Lei nº 12.683, de 2012, 

promulgada para alterar a legislação de lavagem de dinheiro a fim de tornar mais eficiente a 

persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

§ 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. 

 

Com a Lei 9.613, de 1999, há, pela primeira vez, maior detalhamento sobre a 

colaboração premiada. Tanto na redação original do parágrafo 5º do art. 1º, especialmente 

porque tratou da possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena ou substituí-la por pena restritiva 

de direitos, quanto a alteração feita pela Lei 12.683/12, que trouxe, além do regime aberto, a 

possibilidade do colaborador cumprir a pena em regime semiaberto. Ressalta-se que apesar da 

faculdade que traz a norma, por questão de equidade, uma vez cumpridos todos os requisitos, a 

redução da pena será obrigatória (MOSSIN, 2016). 

Já a Lei nº 9.807, de 1999, que estabelece normas para a organização e a manutenção 

de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, dispondo, também, 

sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva 

colaboração à investigação policial e ao processo criminal, apesar de trazer norma genérica, é 

de supra importância para a colaboração premiada.  

Isto se dá porque traz capítulo exclusivo para o réu colaborador, no qual prevê a 

regulação de meios que garantam sua integridade física e, além da redução de pena, traz a 

possibilidade de o colaborador receber o perdão judicial. Prevê a lei, em seu capítulo II, que: 

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 coautores ou partícipes da ação criminosa; 
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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. 

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a 

investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais 

coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na 

recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá 

pena reduzida de um a dois terços. 

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, 

medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade física, 

considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva. 

§ 1º Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante 

delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais 

presos. 

§ 2º Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em 

favor do colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8o desta Lei. 

§ 3º No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz 

criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do 

colaborador em relação aos demais apenados. 

 

A já revogada Lei 8.884/94, que dispunha sobre a prevenção e repressão às infrações 

contra a ordem econômica, fora alterada pela Lei 10149, em 2000, responsável por estipular a 

previsão e regulação do acordo de leniência por meio dos artigos 35-B e 35-C.   

A, também já revogada, lei 10.409/02, antiga lei que tratava de drogas, que dispunha 

acerca da prevenção, tratamento, fiscalização, controle e repressão à produção, ao uso e ao 

tráfico ilícito de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou 

psíquica, previa nos parágrafos 2º e 3º do art. 32 sobre a colaboração premiada. 

Através do Decreto nº 5.015/04 foi internalizado no ordenamento pátrio a Convenção 

das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional – Convenção de Palermo, que 

aconteceu em Nova York em 2000. A Convenção de Palermo constitui importante mecanismo 

de cooperação internacional firmado entre diversos países que tem três protocolos que abordam 

determinadas áreas acerca do crime organizado: o Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão 

e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças; o Protocolo Relativo ao 

Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea; e o Protocolo contra a 

fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e munições.  

Diz sobre a importância da Convenção de Palermo, o site da UNOC – United Nations 

Office on Drugs and Crime que:  
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A Convenção representa um passo importante na luta contra o crime 

organizado transnacional e significa o reconhecimento por parte dos Estados-

Membros da gravidade do problema, bem como a necessidade de promover e 

de reforçar a estreita cooperação internacional a fim de enfrentar o crime 

organizado transnacional.  

Os Estados-membros que ratificaram este instrumento se comprometem a 

adotar uma série de medidas contra o crime organizado transnacional, 

incluindo a tipificação criminal na legislação nacional de atos como a 

participação em grupos criminosos organizados, lavagem de dinheiro, 

corrupção e obstrução da justiça. A convenção também prevê que os governos 

adotem medidas para facilitar processos de extradição, assistência legal mútua 

e cooperação policial. Adicionalmente, devem ser promovidas atividades de 

capacitação e aprimoramento de policiais e servidores públicos no sentido de 

reforçar a capacidade das autoridades nacionais de oferecer uma resposta 

eficaz ao crime organizado. 

 
Prevê o artigo 26, que fala das medidas para intensificar a cooperação com as 

autoridades competentes para a aplicação da lei, que:  

1. Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas 

que participem ou tenham participado em grupos criminosos organizados: 

a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos de 

investigação e produção de provas, nomeadamente 

i) A identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividades dos 

grupos criminosos organizados; 

ii) As conexões, inclusive conexões internacionais, com outros grupos 

criminosos organizados; 

iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram ou poderão 

vir a praticar; 

b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, 

susceptível de contribuir para privar os grupos criminosos organizados dos 

seus recursos ou do produto do crime. 

2. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, 

de reduzir a pena de que é passível um arguido que coopere de forma 

substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração 

prevista na presente Convenção. 

3. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, em conformidade com 

os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico interno, de conceder 

imunidade a uma pessoa que coopere de forma substancial na investigação ou 

no julgamento dos autores de uma infração prevista na presente Convenção. 

4. A proteção destas pessoas será assegurada nos termos do Artigo 24 da 

presente Convenção. 

5. Quando uma das pessoas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo se 

encontre num Estado Parte e possa prestar uma cooperação substancial às 

autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes em questão 

poderão considerar a celebração de acordos, em conformidade com o seu 

direito interno, relativos à eventual concessão, pelo outro Estado Parte, do 

tratamento descrito nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo. 
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Dentre o que dispõe a Convenção de Palermo, destaca-se que esta prevê, além do 

incentivo para a colaboração a ser realizado pelos Estados, a possibilidade de redução de penas, 

imunidades e ainda a proteção do colaborador. Ante ao fato de que o crime organizado 

transnacional envolve mais de um país, a convenção estabelece no item 5 a possibilidade de os 

países acordarem acerca da justiça premial. 

Já a Convenção de Mérida – Convenção das Nações Unidas Contra Corrupção, que 

aconteceu em 2003, foi internalizada pelo Decreto nº 5.687/06, traz disposições no mesmo 

sentido da Convenção de Palermo, no artigo 37, que fala sobre a cooperação com as autoridades 

encarregadas de fazer cumprir a lei. Dizendo que: 

        1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as 

pessoas que participem ou que tenham participado na prática dos delitos 

qualificados de acordo com a presente Convenção que proporcionem às 

autoridades competentes informação útil com fins investigativos e probatórios 

e as que lhes prestem ajuda efetiva e concreta que possa contribuir a privar os 

criminosos do produto do delito, assim como recuperar esse produto. 

        2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos 

apropriados, a mitigação de pena de toda pessoa acusada que preste 

cooperação substancial à investigação ou ao indiciamento dos delitos 

qualificados de acordo com a presente Convenção. 

        3. Cada Estado parte considerará a possibilidade de prever, em 

conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, a 

concessão de imunidade judicial a toda pessoa que preste cooperação 

substancial na investigação ou no indiciamento dos delitos qualificados de 

acordo com a presente Convenção. 

        4. A proteção dessas pessoas será, mutatis mutandis, a prevista no Artigo 

32 da presente Convenção. 

        5. Quando as pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo se 

encontrem em um Estado Parte e possam prestar cooperação substancial às 

autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes interessados 

poderão considerar a possibilidade de celebrar acordos ou tratados, em 

conformidade com sua legislação interna, a respeito da eventual concessão, 

por esse Estrado Parte, do trato previsto nos parágrafos 2 e 3 do presente 

Artigo. 

 

A Lei 11.343/06, Lei de Drogas que substituiu a Lei 10.409/02, trouxe também a 

previsão da colaboração premiada no art. 41, que dispõe que: 

o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 

policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores 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. 

 

A Lei 12.529/11, que fala sobre a estruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, bem como sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, 
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trouxe o acordo de leniência, isto é, colaboração premiada da pessoa jurídica. Neste sentido, a 

lei traz a regulamentação de como deve ser feito o acordo: deve ser realizada enquanto há o 

inquérito ou processo administrativo, de forma que pode haver a extinção da ação punitiva da 

administração pública ou a redução de 1 a 2/3 da penalidade aplicável, conforme prevê o artigo 

86 da lei. Ademais, o acordo de leniência pode não só ser firmado com pessoa jurídica, apesar 

de ser de praxe que seja, mas também com pessoa física que tenha cometido infração à ordem 

econômica.  

Em mesmo sentido se dá a Lei 12.846/13, Lei Anticorrupção, que dispõe acerca da 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, que traz nos artigos 16 e 17 a previsão do acordo 

de leniência.  

Apesar da previsão legal na Lei 12.846/13, o acordo de leniência somente foi 

regulamentado em 2015, dois anos depois, com o Decreto nº 8.420/15, que dispõe sobre o tema 

do artigo 28 ao 40.  

 

 

2.1 A LEI 12.850/13 E A IMPORTÂNCIA À COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

A Lei 12.850/13, Lei das Organizações Criminosas, disciplinou exaustivamente o 

instituto da colaboração premiada, de sorte que suas disposições são aplicadas às demais leis, 

por se tratar de norma processual, tendo, portanto, aplicação imediata (ANSELMO, 2016). Isto 

porque antes da promulgação desta lei, os juízes elaboravam conceitos e procedimentos de 

acordo com a prática (DIPP APUD. ANSELMO, 2016, p. 75), mas a promulgação da lei trouxe 

balizas à aplicação do instituto. 

Neste sentido, para melhor compreensão dos procedimentos, no mesmo sentido do que 

foi anteriormente exposto, tentar-se-á analisar as previsões trazidas em lei. Ressalta-se, para 

tanto, que apesar da importância do que traz a lei acerca das organizações criminosas, será, no 

primeiro momento, analisado apenas o que concerne o instituto ora estudado, para 

posteriormente fazer breve comentário acerca das organizações criminosas. 
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Para tanto, o primeiro artigo que trata da colaboração premiada é o art. 3º, trazido no 

capítulo que trata da investigação e dos meios de obtenção de prova, que prevê que “em 

qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em 

lei”, a colaboração premiada, trazida no inciso I. Neste diapasão, é possível notar que o 

legislador admitiu que a colaboração seja realizada no curso do inquérito policial, do processo 

judicial ou mesmo na fase executória da pena.  

 Acerca do momento processual em que será realizada a colaboração, há diferença 

entre as partes que realizarão o acordo, isto é, quando realizada no momento pré-processual, as 

autoridades competentes para realização do acordo serão a autoridade de polícia ou o membro 

do Ministério Público. Já quando o acordo for firmado ao longo do curso do processo judicial, 

a autoridade com capacidade para realização do acordo será membro do Ministério Público. 

O art. 4º inaugura a seção destinada à colaboração premiada, trazendo longa exposição 

e esclarecimentos sobre o tema. Inicialmente, no caput, o artigo traz a possibilidade de 

concessão do perdão judicial, redução da pena ou substituição da pena privativa de liberdade 

por pena restritiva de direito, desde que da colaboração algum dos resultados previstos sejam 

obtidos. In verbis: 

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 

reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 

por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 

dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 

e das infrações penais por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 

criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 

criminosa; 

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

penais praticadas pela organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

 
No parágrafo primeiro o legislador traz a previsão deverá ser feita análise subjetiva do 

colaborador para que seja aplicada a benesse trazida na norma. O texto normativo diz que “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”. 
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Sobre o tema, o STF decidiu no HC 127.483-PR, em 27/08/2015, que “a personalidade 

do colaborador não constitui requisito de validade do acordo de colaboração, mas sim vetor a 

ser considerado no estabelecimento de suas cláusulas, notadamente na escolha da sanção 

premial a que fará jus o colaborador”, não apenas, como também no momento de aplicação da 

sanção estipulada pelo juiz na sentença. 

Já o § 2º do art. 4º da lei em comento, traz disposição acerca do perdão judicial, caso 

em que o juiz deixa de aplicar a pena posto a circunstâncias pré-determinadas em lei. Diz o 

parágrafo que:  

§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, 

a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com 

a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz 

pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício 

não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 

28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 

Penal). 

 

Da leitura do dispositivo é possível notar que o perdão se trata de extinção da 

punibilidade, bem como que deve ser requerido ou apresentado, cabendo ao juiz a faculdade de 

concedê-lo ou não. O dispositivo é objeto de crítica de alguns autores por diversos motivos, em 

especial a possibilidade do delegado representar a concessão do perdão judicial.  

Previu o legislador, ainda, sobre a suspensão do prazo para oferecimento da denúncia 

ou mesmo do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, junto à 

suspensão do prazo prescricional, com o fito de possibilitar o cumprimento das medidas de 

colaboração, conforme traz o texto do § 3º do art. 4º da Lei 12.850/13.  

Trata da lei, também, acerca do acordo de imunidade. Isto porque o § 4º do quarto 

artigo da lei em comento, traz a possibilidade ao Ministério Público de deixar de oferecer 

denúncia, desde que o colaborador (I) não seja líder da organização criminosa, e (II) seja o 

primeiro a prestar efetiva colaboração ao processo, circunstâncias que devem ser cumulativas 

(MOSSIN, 2016). Nota-se, da leitura do parágrafo, que a lei não restringe o número de 

colaboradores. 

No que concerne ao momento processual da colaboração, corrobando com o que prevê 

o art. 3º, dispõe o § 5º sobre o caso em que a colaboração for posterior à sentença. Diz o 

dispositivo que “se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a 

metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos”.  
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O parágrafo seguinte do artigo, § 6º, fala acerca da ausência de participação do juiz no 

ajuste do acordo de colaboração, sendo este apenas entre o delegado de polícia, o investigado e 

seu defensor, com manifestação do Ministério Público, ou apenas entre investigado, defensor e 

Ministério Público. Sendo certo, portanto, que as autoridades legitimadas à proposição do 

acordo de colaboração são o delegado de polícia e o membro do Ministério Público.  

Conseguinte ao acordo, é necessário que o termo de colaboração seja enviado para a 

homologação do juiz. Neste momento será remetido o termo, as declarações do colaborador, 

bem como a cópia da investigação para que o juiz analise regularidade, legalidade e 

voluntariedade com o fito de homologar o acordo. Restando dúvidas acerca dos requisitos, pode 

o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, na presença de seu defensor, conforme prevê o § 7º 

do artigo em análise.  

Acerca dos requisitos, entende-se por regularidade o cumprimento dos requisitos 

ditados em lei; já quanto à legalidade, a aplicação do conjunto normativo; e quanto à 

voluntariedade a observância de que o colaborador agiu de livre manifestação, sem sofrer 

qualquer tipo de coação. Se não observar que o acordo atende aos requisitos legais, pode o juiz 

recusar a homologação do acordo ou mesmo adequá-lo ao caso concreto, prevê o § 8º.  

Havendo a homologação do acordo, o colaborador pode ser ouvido por membro do 

Ministério Público ou pelo delegado responsável pela investigação, traz o texto do§ 9º do artigo 

em voga. A lei faz ressalva de que o colaborador esteja sempre acompanhando de seu defensor, 

reiterando as previsões que trouxe o legislador acerca da voluntariedade do agente, bem como 

a garantia de que este são sofrerá coerção física.  

Traz o texto do § 10 que pode haver retratação do acordo, o que vale tanto para o 

colaborador quanto para o Ministério Público. Neste caso em específico, previu o legislador 

que mesmo nos casos em que o acordo for retratado não poderão ser utilizadas as provas 

autoincriminatórias do colaborador exclusivamente em seu desfavor. Isto também porque 

nestes casos há confissão, que é circunstância atenuante prevista no Código Penal, no art. 65, 

III, “d”. Bem como não pode ser a única prova para condenação, devendo ser feita a análise do 

conjunto das provas pelo juiz, conforme preveem do art. 197 ao art. 200 do Código de Processo 

Penal (CPP). 

  Fala o § 11 sobre a apreciação dos termos e da eficácia do acordo no momento da 

sentença. Já o § 12 diz que “Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o 
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colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da 

autoridade judicial.” 

O § 13 prevê acerca da forma de registro da colaboração, prevendo que poderá ser feita 

por “meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive 

audiovisual”, com o fito de garantir a fidelidade das informações prestadas pelo colaborador. 

Anselmo (2016, p. 105) fala ainda que o dispositivo garante aferição da espontaneidade e 

voluntariedade do colaborador. 

O § 14 versa acerca do direito ao silêncio. Apesar do direito garantir ao acusado o 

direito ao silêncio, permitindo que ele não produza provas contra si, não faria sentido garantir 

o silêncio do acusado no caso da colaboração, no qual ele precisa conceder informações à 

autoridade. Assim, com o escopo de garantir que o colaborador se compromisse com a verdade, 

a lei prevê que este renuncie ao direito ao silêncio, desde que na presença de seu defensor.  

Reiterando a garantia do princípio da ampla defesa, traz o § 15 que o colaborador 

deverá estar assistido pelo defensor em todos os atos da negociação, bem como na confirmação 

e na execução da colaboração.  

Por fim, prevê o §16 que nenhuma sentença condenatória será proferida fundada 

exclusivamente nas declarações do colaborador, o que vai diretamente de encontro com a 

previsão trazida no art. 197 do CPP.  

Não tão só sobre o acordo de colaboração, a lei dispôs também acerca dos direitos do 

colaborador. O legislador entendeu por bem garantir que a integridade do colaborador em lei, 

mesmo como forma de incentivo à colaboração, e, ainda, a garantia do andamento processual. 

Traz, in verbis, o art. 5º da Lei 12.850/13 que:  

Art. 5º São direitos do colaborador: 

I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 

II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais 

preservados; 

III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e 

partícipes; 

IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; 

V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 

fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; 

VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou 

condenados. 

 

Da leitura do artigo é possível notar que o primeiro inciso traz conexão entre os artigos 

13, 14 e 15 da Lei 9.807/99, lei de proteção à testemunha, que prevê especificamente acerca da 
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proteção de réus colaboradores, conforme anteriormente mencionado. Isso ratifica a 

preocupação do legislador com o colaborador, e, ademais, traz a ideia de que o colaborador é 

tão importante quanto qualquer outra testemunha. 

Os demais incisos trazem disposições que visam coibir que o colaborador seja 

ameaçado, sofra perseguição de alguma forma e ainda sua integridade física. Apesar de nem 

sempre ser possível à Justiça garantia de que o nome dos colaboradores será de fato preservados, 

como é notório no caso da Lava Jato, fica a ressalva de que o legislador tentou proteger os 

colaboradores.  

Já o artigo 6º da lei analisada, traz as formalidades necessárias ao acordo, isto é, quais 

as especificidades que deverão ser trazidas no acordo para garantia de seu cumprimento. Diz a 

lei que além da necessidade do acordo ser escrito, de forma que ainda que realizado por meio 

de depoimento deverá ser reduzido a termo, este deve conter: (I) relato da colaboração e seus 

possíveis resultados; (II) condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de 

polícia; (III)  declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; (IV) as assinaturas do 

representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu 

defensor; e (V) especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando 

necessário. 

Por fim, traz a lei no art. 7º os últimos ajustes do pedido de homologação do acordo. 

Dispõe o artigo que:  

Art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilosamente 

distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o 

colaborador e o seu objeto. 

§ 1º As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas 

diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. 

§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e 

ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, 

assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos 

elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, 

devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às 

diligências em andamento. 

§ 3º O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim 

que recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5º. 

 
Prevê, neste sentido, o artigo a garantia de um dos princípios basilares do processo 

penal, princípio da imparcialidade do juiz, deixando que os órgãos competentes proponham o 

acordo, o que ajuda na garantia de que o acordo será analisado de forma estrita sem deixar que 
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o juiz leve em conta o histórico do acusado, como que acontece na prática. Para além disto, 

prevê ainda o artigo acerca do sigilo para garantir a efetividade das investigações necessárias.  

Em suma, pode-se falar que a Lei 12.850/13 trouxe unicidade na aplicação da 

colaboração premiada. O fato da norma trazer previsão de caráter processual fez com que, não 

só fosse aplicada de pronto, mas com que os demais processos passassem a ser orientados pela 

lei.  

Dentre o que prevê a lei, algumas conclusões podem ser tomadas. O momento da 

colaboração conta para a dosimetria dos benefícios, ademais a efetividade do auxílio prestado 

pelo colaborador é imprescindível para a concessão destes.  

 

 

2.1.1 Organizações Criminosas 

 

Apesar da importância que trouxe a Lei 12.850/13 para a colaboração premiada no 

processo penal como um todo, a mesma foi promulgada também com o escopo de disciplinar 

acerca das organizações criminosas. 

Traz no corpo do parágrafo 1º do art. 1º da referida lei o conceito de organização 

criminosa. Diz este que: 

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem 

de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 

máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 

transnacional. 

 

A lei inova neste sentido, posto que anteriormente organização criminosa poderia ser 

caracterizada no caso de 3 (três) ou mais agentes, conforme texto do art. 2º da Lei 12.694/12. 

Ademais, passa a diferir a organização criminosa de associação criminosa. Trouxe, inclusive, 

alteração no texto do art. 288 do Código Penal neste sentido.  

Dentre ambas, pode-se falar que a Organização criminosa enseja tipo de organização, 

e número mínimo de 4 (quatro) integrantes. Já a associação criminosa não requer organização, 

basta a união de 3 (três) ou mais pessoas para consumação de crimes. Dado o fato de que a lei 
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prevê que organização criminosa se refere aos casos em que a pena é superior a 4 (quatro) anos, 

a associação criminosa tem sido utilizado para os crimes de pena inferior. Ambas se diferem 

também de associação terrorista, que, para além do cometimento de crimes, estes são cometidos 

devido a um viés político. 
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1. QUESTÕES ATINENTES À COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

3.1 CONFISSÃO E COLABORAÇÃO 

 

A confissão está prevista no códex penal brasileiro como circunstância atenuante 

prevista no art. 65, inciso III, “d”, conforme redação dada pela Lei 7.209 de julho de 1984. É 

ainda prevista entre os art. 197 e 200 do Código de Processo Penal, que traz disposições acerca 

da confissão.  

Apesar da colaboração conter a confissão, ambas se diferem, sendo a colaboração 

causa especial de diminuição da pena, enquanto a confissão circunstância atenuante. Tendo em 

vista o fato de que o Brasil adota o sistema trifásico de dosimetria da pena, na qual na primeira 

fase o juiz define a pena base conforme os critérios do art. 59 do Código Penal, para na segunda 

fase  aplicar, se houver, as circunstâncias atenuantes (art. 65) e as circunstâncias agravantes, 

prevista nos art. 61 e 62; posteriormente, na terceira fase, aplicará o juiz as causas de diminuição 

e aumento da pena.  

Diante do exposto, é possível notar que ambas, confissão e colaboração, podem ser 

aplicadas concomitantemente, especialmente porque são aplicadas pelo juiz em momentos 

distintos da dosimetria da pena. Assim, a confissão, circunstância atenuante, é aplicada a 

segunda fase, enquanto a colaboração, causa de diminuição da pena, é aplicada na terceira fase 

da dosimetria da pena.  

Prevê o art. 200 do Código de Processo Penal que a confissão é retratável e divisível, 

assim como pode a colaboração ser retratada, conforme prevê o parágrafo 10 do art. 4º da Lei 

12.850/13. Neste caso, conseguinte ao entendimento de Mossin e Mossin (2016, p.226), a 

retratação pode se referir tanto à colaboração quanto à confissão, mas se o colaborador se 

retratar da confissão e ainda assim houver manutenção da colaboração, deve o prêmio ser 

conferido. Bem como no caso de a colaboração ser retratada, mas ainda assim ter alcançado o 

objetivo almejado. Diz ainda o autor não haver respaldo legal para negar o prêmio àqueles que 

se retrataram, mas ainda assim o resultado previsto pela delação foi alcançado. 
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3.2 ÉTICA NAS COLABORAÇÕES PREMIADAS 

 

Apesar da ótica utilitarista de que a colaboração faz com que as autoridades obtenham 

informações que levam a provas que não seriam de seu conhecimento se não fosse pelo 

colaborador, ainda há de se considerar aspectos éticos concernentes ao instituto, posto que nada 

mais é a colaboração senão a união do estado com o criminoso para que exista o combate à 

criminalidade (MOSSIN E MOSSIN, 2016 p. 29). 

Precipuamente é necessário considerar que o colaborador, apesar do seu auxílio, ainda 

assim é um infrator da lei, que deve por este fato ser punido conforme os ditames legais. Em 

alguns casos, para além da questão moral envolvida, há ainda a questão social. Quando se 

infringe a lei em níveis que ensejem a colaboração premiada, em sua grande maioria, são crimes 

de alto impacto social: tráfico de drogas, que dizima especialmente a população favelada, caixa 

2 e lavagem de dinheiro, que, a exemplo da Operação Lava Jato, tira da população, impedindo 

investimento em serviços básicos. 

Há alguns anos fora questionado acerca da institucionalização da traição com a 

colaboração premiada. Neste sentido ainda se posiciona Fausto de Sanctis (2016, p. 158), que 

diz que apesar de ser eticamente condenável, por trazer a ideia de traição, tendo em vista as 

vantagens obtidas, a colaboração é estimulada pelo Estado, 

No mesmo sentido, posiciona-se Nucci (2015) que afirma ser a colaboração um mal 

necessário a ser utilizado em prol da tutela do Estado Democrático de Direito. Diz ainda o 

ilustre autor que rechaçar a ideia da colaboração premiada seria ofertar tipo de prêmio ao crime 

organizado e aos delinquentes, ao não buscar o Estado a cisão destes. Posiciona-se no sentido 

de que “se os criminosos atuam com leis próprias, pouco ligando para a ética, parece-nos viável 

provocar-lhes a cisão, fomentando a delação premiada”.  

Questiona Pacelli (2017, p. 827) acerca da existência de uma ética criminosa, porque 

seria esta a conclusão a qual se chegaria após aceitar que o fato de o colaborador contar os fatos 

seria atitude contrária ao direito, e, per si, à ética. Reitera o autor falando que a delação é uma 

opção do acusado, já que nossa constituição garante o direito ao silêncio 
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Prossegue ainda o autor destacando que para além da mera liberalidade do colaborador 

em não se valer do silêncio, é dever dos cidadãos depor sobre crimes dos quais se tenha 

conhecimento, não premiando os que dizem a verdade, apenas punindo os que testemunham 

falsamente. Diz o autor que: 

 É de se lembrar que todos nós, não agentes de crimes, ou quando não agentes 

de crime, temos o dever de depor sobre fatos delituosos de que tenhamos 

conhecimento (art. 206, CPP). O Estado impõe a obrigação de uma espécie de 

delação de tais crimes, e sem qualquer premiação; ao contrário, sob pena de 

falso testemunho, crime previsto no art. 342 do CP. Então, como se percebe, 

e, nesse aspecto, a crítica feita à delação premiada só teria sentido em relação 

a um suposto dever moral devido aos integrantes da  organização criminosa. 

(p. 829) 

 

O doutrinador diz ainda que delação, traição ou as demais expressões que denotem a 

revelação da organização criminosa, não vai de encontro a ideia de ética. Assevera, por fim, 

falando que “a menos, é claro, que se passe à ideia de que a ética há de ser determinada pelo 

grau de lealdade entre partícipes de determinado empreendimento. Mas, aí, afastado de 

qualquer vinculação à moralidade, referido conceito não servirá para mais nada.” 

Passada a questão da ética no que concerne ao que fora revelado pelo colaborador, 

apesar de ser esta que gera debates, é interessante falar também acerca da ética do Estado para 

com o colaborador. Não tão só por questões éticas, mas também por questões práticas, cabe ao 

Estado honrar com o compromisso assumido com o colaborador.  

Decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, ainda em 2010, em decisão 

do Ministro Ayres Britto que discorreu nos autos do HC de nº 99.736/DF que:  

“(...) a partir do momento em que o Direito admite a figura da delação 

premiada como causa de diminuição de pena e como forma de buscar a 

eficácia do processo criminal, reconhece que o réu delator assume uma postura 

sobremodo incomum: afastar-se do próprio instinto de conservação ou 

autoacobertamento, tanto individual quanto familiar, sujeito que fica a 

retaliações de toda ordem. Daí porque, ao negar ao delator o exame do grau 

da relevância de sua colaboração ou mesmo criar outros injustificados 

embaraços para lhe sonegar a sanção premial da causa de diminuição da pena, 

o Estado-juiz assume perante ele conduta desleal, a contrapasso do conteúdo 

do princípio que, no caput do art. 37 da Constituição, toma o explícito nome 

de moralidade.” 
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Note-se, portanto, que o dever do Estado relato com o princípio da segurança jurídica 

e da proteção da confiança7 é indispensável para a garantia da realização da justiça premial 

como instrumento sério e democrático. Além disto, a garantia de que o acordo será respeitado 

faz com que mais agentes acreditem no instituto e colaborem no futuro. 

Não é porque existe o dever do Estado de honrar com suas obrigações que não cabe ao 

colaborador fazer o mesmo. Tanto assim é que o legislador previu o caso de retratação do acordo 

pelas partes. Quando descumprida a parte que cabe ao colaborador, pode o Ministério Público 

rescindir o contrato. 

A importância do cumprimento do acordo tem sido levada a cabo pelo Ministério 

Público Federal. Exemplo memorável foi a rescisão do acordo de colaboração premiada que 

fora realizado entre o Estado e Wesley Batista e Francisco de Assis e Silva, J&F, no curso da 

Operação Lava Jato, posto que estes haviam omitido informações que deveriam ter sido 

prestadas de acordo com o que fora acordado entre as partes.  

Notório, portanto, que questões atinentes à ética na colaboração premiada são 

imprescindíveis para a garantia da seriedade do instituto. Ademais, apesar da confiança dada 

ao colaborador, cabe às autoridades no curso da persecução penal confirmar o que fora 

informado sob pena de não haver o benefício acordado. Neste mesmo sentido se dá a 

necessidade de confirmação acerca dos fatos que poderiam imputar inocentes, razão de fortes 

debates doutrinários outrora realizados.   

 

 

3.3 SIGILO NAS COLABORAÇÕES PREMIADAS 

 

                                                 

7 “Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o 

compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legitima 

contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador. “ 

STF. HC n. 127.483/PR, Min. Rel. Dias Toffoli. Publicação em DJe em 27/08/2015. Disponível em < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666> Acesso em 20 de outubro de 

2018. 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666
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Em similar diapasão, concerne ao Estado garantir o sigilo no momento anterior à 

homologação do acordo, conforme prevê o artigo sétimo da Lei 12.850/13, visando a lisura do 

procedimento, posto que é o sigilo imprescindível para sucesso da negociação do acordo e 

confirmação do acordo. Atinente ao sigilo, ainda que de forma distinta, dentre as previsões dos 

direitos do colaborador, no art. 5º da mesma norma, há a de que o colaborador tem direito a “ter 

nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas”, e ainda “não ter sua 

identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua 

prévia autorização por escrito.” 

Os direitos do colaborador vem no mesmo sentido ético referente aos deveres do 

Estado: garantir a seguridade do colaborador, quer física, quer moralmente. No entanto, há 

questões atinentes ao sigilo que foram objeto de análise pelo tribunal superior. 

Decidiu o STF que a colaboração é sigilosa até o recebimento da denúncia, momento 

até o qual só quem tem acesso aos depoimentos é membro do parquet, autoridade policial e 

defensor do colaborador, isto é, aqueles que participam do acordo8. Ainda decidiu o tribunal 

que o delatado possui acesso aos depoimentos, ainda que em procedimento sigiloso9. Bem como 

quando da exposição do delator, não há mais razões para que não haja o levantamento do 

sigilo10. Inclusive decidiu que após levantado o sigilo do procedimento as provas sejam 

compartilhadas com a Receita Federal11 e com o Tribunal de Contas da União12. Por fim, 

decidiu o STF que pode o sigilo ser levantado de forma fracionada, isto é, apenas parte do que 

                                                 

8  STF. MS 33278-DF. Min. Rel. Roberto Barroso. Publicação em DJe em 16/10/2014. Disponível em: < 

http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=207&dataPublicacaoDj=21/10/2014&incident

e=4653248&codCapitulo=6&numMateria=154&codMateria=2> Acesso em 14.out.18. 
9 STF. PET 5700 – DF. Min Rel. Celso de Mello. Publicação em DJe em 22/09/2015. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Pet5700.pdf> Acesso em 14.out.18.4 
10 STF. PET 5899-DF. Min. Rel. Teori Zavascki. Publicação em DJe em 02/03/18. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=308878897&tipoApp=.pdf > Acesso em 

16.out.2018 
11 STF. PET 5624-DF. Min. Teori Zavacki. Publicação em DJe em 02/11/2015. Disponível em < 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=308283922&tipoApp=.pdf> Acesso em 

16.out.2018. 
12 STF. Inq. 4075-DF. Min. Rel. Teori Zavacki. Publicação em DJe em 11/12/15. Disponível em < 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=308407401&tipoApp=.pdf> Acesso em 

14.out.2016. 

http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=207&dataPublicacaoDj=21/10/2014&incidente=4653248&codCapitulo=6&numMateria=154&codMateria=2
http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=207&dataPublicacaoDj=21/10/2014&incidente=4653248&codCapitulo=6&numMateria=154&codMateria=2
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Pet5700.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=308283922&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=308407401&tipoApp=.pdf
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o colaborador depôs, salvaguardando as demais informações pertinentes aos demais 

procedimentos.13 

Apesar da previsão em lei acerca do sigilo à identidade do colaborador, tem se 

mostrado muito difícil a garantia disto na realidade ao se tratar de casos tão grandes, 

especialmente. Cada vez mais o aparato midiático tem acesso às informações e no mesmo dia 

todos tem acesso ao colaborador, grande exemplo disto foi visto na Operação Lava Jato, quando 

todo o Brasil teve acesso aos depoimentos. É preciso que a Justiça crie mecanismos para coibir 

situações similares em prol de garantir o interesse de cooperação dos colaboradores. 

Cumpre dizer, ademais, que apesar da publicação na mídia dos documentos referentes 

à Operação Lava Jato, as Justiças Estadual e Federal que atuam no Estado do Rio de Janeiro 

tem fortemente levado à cabo a lisura do procedimento no que concerne à garantia do sigilo. O 

presente trabalho havia a intenção inicial de fazer análise comparativa entre casos de grande 

repercussão social e outros que não foram tão repercutidos, no entanto, ante aos entraves de 

acesso aos autos, mesmo aos findos, foi possível notar na prática que a questão do sigilo 

garantido vem sim se alinhando ao dever-ser da norma na realidade fática.  

Neste sentido entra o, nada novo no estudo jurídico, debate acerca do quanto deve e 

pode a mídia noticiar acerca das investigações e processos, e, nos últimos tempos, acordos. 

Notadamente quando se opta pela colaboração premiada são casos que tratam de interesse 

coletivo, mas na ponderação entre o direito à liberdade de imprensa e a garantia da segurança 

jurídica e do melhor interesse estatal deve ser observado de maneira mais veemente pelas 

mídias, vez que já restou demonstrado que tem o Estado zelado de forma contínua pelas 

especificidades previstas pelo legislador.  

 

 

3.4 AUTORIDADE COMPETENTE PARA REALIZAÇÃO DO ACORDO 

 

                                                 

13 STF. Reclamação 22.009-PR. Min. Rel. Teori Zavacki. Publicação em DJe em 16/02/16. Disponível em < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10939449> Acesso em 16.out.18. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10939449
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Apesar de o legislador ter previsto que o acordo de colaboração poderia ser firmado 

entre autoridade policial e o acusado, ou entre membro do Ministério Público e o colaborador, 

havia críticas à possibilidade de que o Delegado firmasse o contrato. Tendo em vista que a 

colaboração pode ser feita no curso da investigação criminal, neste momento Delegado de 

Polícia e membro do Ministério Público tem legitimidade concorrente para celebrá-lo, enquanto 

que na fase processual esta cabe ao membro do órgão persecutório (ANSELMO, 2016). 

 Disse em 2015, com veemência, Vladimir Aras que a escolha do legislador de garantir 

à Polícia legitimidade para propor acordo de colaboração premiada.  Asseverou o Procurador e 

professor que: 

Como noutros países em que existe a colaboração premiada negocial, a 

pactuação ocorre entre as partes, por iniciativa da acusação ou da defesa. No 

Brasil, de forma esdrúxula, a Lei 12.850/2013 pretendeu conceder também à 

Polícia a atribuição de formalizar acordos de colaboração premiada. 

Acertadamente, o artigo 4º, §6º, da Lei diz que o juiz não participa das 

negociações “entre as partes” para a formalização do acordo de colaboração, 

já que é o garantidor dos direitos fundamentais do suspeito ou do acusado, 

devendo agir como terceiro imparcial. Porém, mais adiante, ferindo a 

Constituição, a lei permite que tal acordo ocorra “entre o delegado de polícia, 

o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público”, o que 

é um contrassenso, já que delegados não integram a relação jurídica 

processual; e não serão partes de eventual ação penal.14 

 

Em sentido diferente, afirmou Anselmo (2016, p.84) que ante ao fato de que o 

Delegado de Polícia preside a investigação, é coerente que possua legitimidade para celebração 

de acordos. Afirmando ainda que é a investigação criminal a fase mais propícia para a 

celebração do acordo, e ao negar a legitimidade à autoridade policial é ilegal e ilógico. 

Foi proposta em 26 de abril de 2016 Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 5508-

DF, com o fito de declarar inconstitucional os parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei de 

Organizações Criminosas, posto que esta provê a legitimidade da autoridade policial para 

realizar acordo de delação premiada. A referida ADI, cujo ministro relator foi o Marco Aurélio, 

foi julgada no dia 20 de junho de 2018, quando ficou decido pela improcedência da ação por 

maioria de votos.  

                                                 

14 ARAS, Vladimir. Sobre a Capacidade de Negociar e Propor Acordos de Colaboração Premiada em Juízo.  2015. 

Disponível em < https://vladimiraras.blog/2015/05/12/sobre-a-capacidade-de-negociar-e-propor-acordos-de-

colaboracao-premiada-em-juizo/ > Acesso em 25.out.2018. 

https://vladimiraras.blog/2015/05/12/sobre-a-capacidade-de-negociar-e-propor-acordos-de-colaboracao-premiada-em-juizo/
https://vladimiraras.blog/2015/05/12/sobre-a-capacidade-de-negociar-e-propor-acordos-de-colaboracao-premiada-em-juizo/
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Disse no voto o Relator que: 

Os textos impugnados versam regras claras sobre a legitimidade do delegado 

de polícia na realização de acordos de colaboração premiada, estabelecendo a 

fase de investigações, no curso do inquérito policial, como sendo o momento 

em que é possível a utilização do instrumento pela autoridade policial. Há 

previsão específica da manifestação do Ministério Público em todos os 

acordos entabulados no âmbito da polícia judiciária, garantindo-se, com isso, 

o devido controle externo da atividade policial já ocorrida e, se for o caso, 

adoção de providência e objeções. As normas legais encontram-se em 

conformidade com as disposições constitucionais alusivas às polícias 

judiciárias e, especialmente, às atribuições conferidas aos delegados de 

polícia. Interpretação que vise concentrar poder no Órgão acusador desvirtua 

a própria razão de ser da Lei nº 12.850/2013, na qual presente que todas as 

autoridades envolvidas – delegado de polícia, membro do Ministério Público 

e juiz –, como agentes essenciais à consecução da Justiça criminal, possam 

realizar, cada qual no exercício legítimo das próprias funções, as atividades 

que lhes são constitucionalmente atribuídas. 

[STF – ADI 5508-DF. Min. Rel. Marco Aurélio. Publicação em DJe em 

21.jun.18.] 

 

Divergiram parcialmente do voto do relator os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e 

Luiz Fux, que entendem que a manifestação do Ministério Público deve ser definitiva e 

vinculante. Já o ministro Dias Toffoli divergiu parcialmente por entender que o acordo deve ser 

submetido ao crivo do juiz, desde que trazendo propostas genéricas, com manifestação do 

Ministério Público; bem como que apesar de poder representar proposta de perdão judicial, 

deve a autoridade ouvir previamente o órgão persecutório.  

Portanto, conforme decidiu o STF, é constitucional a legitimidade concedida na 

previsão legal para realizar acordo de colaboração premiada não apenas membro do Ministério 

Público, mas também autoridade policial.  
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2. MINISTÉRIO PÚBLICO E A ATUAÇÃO NOS ACORDOS DE 

COLABORAÇÃO 

 

A atuação dos órgãos de persecução penal, além de imprescindíveis ao processo penal 

como um todo, tem sido impecável na formação de acordos de colaboração. Isto se dá porque 

não só tem sido direcionado pelos parâmetros específicos da Lei 12.850/13, como também tem 

criado suas próprias balizas na hora da negociação com o colaborador.  

O Ministério Público Federal, atua conjuntamente com o Superior Tribunal de Justiça 

por meio do Grupo Especial de Atuação da Lava Jato, criado pela Portaria PGR/MPF nº 1035, 

de 10 de dezembro de 2015, que visa garantir atuação articulada do MPF em todos os graus de 

jurisdição, por meio de fluxo especial de feitos. Possui o MPF também comissão e grupos de 

trabalho da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que tratam de temas atinentes ao combate à 

corrupção.  

Tem ainda o órgão ministerial parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 

Federal, atuando como membro convidado do Conselho de Transparência Pública e Combate à 

Corrupção, vinculado à Controladoria-Geral da União.  

Foi criada a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – 

ENCCLA, em 2003,  que “é a principal rede de articulação para o arranjo e discussões em 

conjunto com uma diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das 

esferas federal e estadual e, em alguns casos, municipal, bem como do Ministério Público de 

diferentes esferas” para promoção do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.  

Com o fito de melhor atender ao combate ao crime organizado, além de resoluções 

que definiriam os parâmetros da colaboração premiada, foram criados núcleos que cuidam 

especificamente do combate ao crime organizado. A exemplo do exposto, pode-se indicar o 

Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO, criado pela 

Resolução GPGJ nº 1.570/2010 pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  

Em entrevista com o promotor Michel Queiroz Zoucas, que atua no GAECO, 

esclareceu este que apesar da criação do grupo ser de data anterior à Lei das Organizações 

Criminosas, atualmente o grupo segue atuando da mesma maneira, com o bônus das melhorias 

trazidas pela lei, especialmente no que concerne à segurança jurídica para ambas as partes.  
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Apontou o promotor para o fato de que os crimes de colarinho branco terem mais 

evidencia nos acordos de colaboração premiada, ante ao fato de que em crimes, como de tráfico 

e milícia, a ameaça é mais latente, o que faz com que os colaboradores se sintam coagidos a 

não fecharem o acordo, o que cria maior dificuldade para a conclusão do acordo, de forma que 

os crimes de colarinho branco acabam ganhando um pouco mais de destaque neste sentido.  

Acerca da atuação do GAECO após a lei promulgada em 2013, esclarece Michel que: 

A atuação está mais segura, e está mais claro o que pode um acordo de delação 

premiada fazer, embora não esteja tão claro. Se for analisar tanto os acordos 

do MPF quanto os nossos acordos (MPRJ), vai-se chegar à conclusão que 

muitos benefícios que são oferecidos, ao comparar com a lei 12.850, não há 

aquele benefício ali, mas de uma forma geral estão sendo homologados. É 

justamente passar a entender a colaboração premiada, não pensando com a 

cabeça de processo penal da década de 40, porque aí o raciocínio não fecha, 

mas entender a colaboração premiada, inclusive, uma tentativa de 

empoderamento das partes que compõem o processo, a investigação, te leva a 

concluir que certos benefícios podem fazer parte do acordo de colaboração 

premiada, caso eles não violem frontalmente nenhuma norma disposta em lei, 

caso sejam colocados em benefícios do réu, porque todos os benefícios são 

criados, como o nome diz, como benefícios. Não se cria um regime mais 

gravoso, ou aumenta-se tempo de progressão do regime, aliás, faz-se 

totalmente o contrário, cria-se regimes menos gravosos. E há uma autonomia 

das partes que merece ser respeitada, claro, que quando não violando o 

ordenamento jurídico, e não muitas vezes nas regras propriamente dispostas, 

mas nos princípios também, nas normas.  
 

Pode ser observado, diante do exposto, que a Lei 12.850/13 além de trazer balizas para 

a atuação do Ministério Público, trouxe também maior segurança para a sua atuação. Não só 

quanto à atuação do Ministério Público Federal, mas a exemplo do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro, foram criados requisitos internos para atuação dos órgãos, tornando-os mais 

objetivos e eficazes. Resultado disto é o grande número de operações bem sucedidas que vem 

sendo constantemente notificadas na mídia.  
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3. ANÁLISE FÁTICA DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO  

 

Apesar da pretensão inicial do trabalho não ter sido falar sobre caso específico da 

Operação Lava Jato, os entraves para a realização de outra análise guiaram o presente trabalho 

até aqui. Inicialmente havia a ideia de realizar análise de caso concreto de um processo 

específico desde firmado o acordo de colaboração premiada no momento pré-processual até o 

trânsito em julgado. No entanto, como já explanado, tendo em vista que o Estado vem zelando 

continuamente pelo sigilo dos acordos, o não acesso aos autos processuais impediu que a 

intenção inicial fosse cumprida. 

Tendo em vista a não publicidade dos processos pela Justiça e a interferência das 

mídias nos processos, que culminou na divulgação de diversos acordos, selecionou-se alguns 

para análise. Neste sentido, tentar-se-á averiguar o cumprimento dos requisitos da Lei 

12.850/13 nos acordos firmados entre o órgão persecutório e os colaboradores.  

Tendo encontrado a necessidade de balizas para a configuração do acordo pelo Estado, 

o Ministério Público Federal, bem como o dos Estados federativos, tem ao longo dos anos 

editado resoluções internas para garantir a isonomia dos acordos, como anteriormente exposto. 

Em termos de orientação, o Ministério Público Federal, por meio de Orientação 

Conjunta nº 1/2018, de 23 de maio de 2018, editada pelas s 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, trouxe orientação acerca dos acordos de colaboração 

premiada. Ademais as previsões trazidas pela Lei de Organizações Criminosas, a orientação 

traz balizas extras.  

 Assim, traz no item 18 que os membros do MPF deverão observar parâmetros 

objetivos que objetivam a garantia de que a colaboração vale a pena, observando se o 

colaborador é confiável e a quantidade de informações que podem ser concedidas, por exemplo. 

Traz ainda o item 20 que determinados parâmetros deverão ser considerados para proposição 

do acordo pelo órgão persecutor. São eles: 

a) a gravidade da ofensa e a importância do caso para se alcançar efetiva 

aplicação e observância das leis penais;  

b) o valor da potencial declaração ou das provas a serem produzidas para a 

investigação ou para o processo; 

 c) a qualidade do material probatório apresentado e das declarações do 

colaborador; 

 d) a culpabilidade da pessoa em relação aos outros acusados;  
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e) a possibilidade de processar de maneira eficaz o acusado, sem a concessão 

do benefício de não exercício da ação penal; 

 f) reparação integral do dano, se for o caso. 

 

A Orientação nº 1/2018 traz ainda as cláusulas básicas que devem constar no acordo, 

no item 24. A saber:  

24. O acordo de colaboração deve conter cláusulas que tratem, pelo menos, 

dos seguintes pontos:  

24.1. BASE JURIDICA  

(Artigo 129, inciso I, da Constituição da República, nos artigos 13 a 15 da Lei 

n. 9.807/99, no art. 1°, § 5°, da Lei 9.613/98, no art. 26 da Convenção de 

Palermo, no art. 37 da Convenção de Mérida, artigos 3º, § 2º e § 3º, do Código 

de Processo Civil, e nos artigos 4° a 8° da Lei 12.850/2013);  

24.2. QUALIFICAÇÃO DO COLABORADOR;  

24.3. DEMONSTRAÇAO DO INTERESSE PUBLICO:  

a) oportunidade do acordo;  

b) efetividade e utilidade do acordo: relativa à capacidade real de contribuição 

do colaborador para a investigação, por meio do fornecimento de elementos 

concretos que possam servir de prova;  

c) explicitação sobre quantos e quais são os fatos ilícitos e pessoas envolvidas 

que ainda não sejam de conhecimento do Ministério Público Federal;  

d) indicação dos meios pelos quais se fará a respectiva prova.  

24.4. OBJETO DO ACORDO: 

 a) descrição genérica dos fatos que serão revelados e por quem, visando 

preservar o sigilo das investigações; a descrição específica deverá ser feita nos 

anexos individualizados, na forma do item 13;  

b) deve ser demonstrada a relevância das informações e provas; não basta que 

os fatos e provas sejam novos; precisam ser aptos a revelar e a desmantelar a 

forma de cometimento dos ilícitos;  

c) deve haver previsão sobre como se procederá em caso de revelação de 

novos fatos, depois de celebrado o acordo (possível aditamento do acordo, 

com previsão das consequências do aditamento).  

24.5. OBRIGAÇOES DO COLABORADOR (mínimas):  

a) relativas às informações e provas relevantes (formas, prazos, locais etc);  

b) compromisso de cessar as condutas ilícitas;  

c) compromisso, durante toda a vigência do acordo de colaboração, de 

colaborar de forma plena, sem qualquer reserva, com as investigações, 

portando-se sempre com honestidade, lealdade e boa-fé;  

d) falar a verdade, incondicionalmente, em todas as investigações (inclusive 

nos inquéritos policiais e civis, ações civis, procedimentos administrativos 

disciplinares e tributários), além de ações penais em que doravante venha a 

ser chamado a depor na condição de testemunha ou interrogado, nos termos 

do acordo;  

e) pagamento de valor relativo à antecipação de reparação de danos, 

ressalvada a prerrogativa de outros órgãos, instituições, entidades ou pessoas 

de buscarem o ressarcimento que entenderem lhes ser devido;  

f) pagamento de multa;  

g) prestar garantias do cumprimento da multa e da antecipação de reparação 

de danos;  
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h) declarar que as informações prestadas são verdadeiras e precisas, sob pena 

de rescisão;  

i) declarar todos os bens que são de sua propriedade, ainda que em nome de 

terceiros, sob pena de conduta contrária ao dever de boa-fé e rescisão do 

acordo;  

j) obrigação de o COLABORADOR adotar conduta processual compatível 

com a vontade de colaborar (vedação ao venire contra factum proprium).  

24.6. COMPROMISSOS DO MPF: 

a) estipular benefícios penais ao colaborador;  

b) estabelecer a forma de cumprimento dos benefícios; 

c) defender perante terceiros a validade e eficácia de todos os termos e 

condições do acordo.  

24.7. ADESAO E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS (v. item 39);  

24.8. COOPERAÇAO COM AUTORIDADES ESTRANGEIRAS (v. 

item39);  

24.9. RENUNCIA AO EXERCICIO DA GARANTIA CONTRA A 

AUTOINCRIMINAÇAO E DO DIREITO AO SILENCIO;  

24.10. PREVISÃO DE GARANTIA REAL OU FIDEJUSSÓRIA (v. item 

30);  

24.11. RESCISAO: HIPOTESES E CONSEQUENCIAS: inclusive com 

previsão de cláusula penal, correção monetária e juros;  

24.12. PREVISÃO SOBRE O JUÍZO PERANTE O QUAL SERÁ 

REQUERIDA A HOMOLOGAÇAO;  

24.13. PREVISÃO DA NECESSIDADE DE SIGILO (até decisão judicial em 

contrário);  

24.14. DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO (pelo advogado e pelo 

colaborador); 

24.15. EFEITOS CIVIS DO ACORDO (v. item35) 

 

Para além do exposto, a orientação em debate traz ainda previsão de que no acordo o 

colaborador narre todos os fatos com os quais concorreu (item 22), clausula de boa-fé e 

confiança (item 25), preferencialmente marcos punitivos máximos, ou alternativamente marcos 

mínimos e máximos (item 26), possibilidade de indicação de indicativo para cominação e 

cumprimento da pena (item 27), possibilidade de concessões de benefícios além dos previstos 

(item 34) e previsão dos efeitos cíveis (item 35). 

Tendo sido a Orientação Conjunta norteada pela prática, na qual os membros do 

Ministério Público observaram qual a melhor forma de acordar, tanto nas tratativas quanto na 

execução, e os rumos que o presente trabalho tomou, mostra-se interessante fazer a análise dos 

acordos escolhidos, posto que celebrados pelo Ministério Público Federal, também do ponto de 

vista da Orientação Conjunta nº 1/2018-MPF. 

Destarte, a análise será feita em três momentos. No primeiro momento será analisado 

se todos os requisitos previstos no artigo 6º da Lei 12.850/13 foram cumpridos, isto é, se no 
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termo de acordo da colaboração consta o (i) relato da colaboração e os possíveis resultados; (ii) 

as condições propostas pelo Ministério Público ou autoridade policial; (iii) a declaração do 

aceite do colaborador e de seu defensor; (iv) assinatura das partes; e (v) especificação das 

medidas de proteção ao colaborador e sua família. Em um segundo momento, analisar-se-á se 

o colaborador usufruiu de alguma concessão não prevista em lei. Por fim, observar-se-á se o 

acordo foi realizado de acordo com o modelo que contribuiu para a edição da Orientação 

Conjunta nº 1/2018-MPF. 

 

5.1 ACORDO DE COLABORAÇÃO DE ALBERTO YUSSEF 

 

Em breve histórico, a Operação Lava Jato teve seu primeiro momento em março de 

2014, momento da investigação, no qual o Ministério Público Federal investigou esquema de 

corrupção e lavagem de dinheiro, posteriormente se consagrando como a maior investigação 

que já existiu no país. A Operação foi nomeada de Lava Jato devido ao fato de que os 

investigados utilizavam postos de combustíveis e lava jatos para lavagem de dinheiro. 

Por meio das investigações realizadas o MPF descobriu esquema de corrupção na 

Petrobras, envolvendo empreiteiras, funcionários da Petrobras, operadores financeiros e 

agentes políticos. Por meio dos acordos de colaboração premiada no Estado do Rio de Janeiro 

já foram ressarcidos e pagos R$ 575.000.000,00 (quinhentos e setenta e cinco milhões de reais) 

e R$ 134.000.000,00 (cento e trinta e quatro milhões de reais) em acordos de leniência. Já no 

Estado do Paraná foram recuperados por meio de acordos de colaboração R$ 12.300.000.000,00 

(doze bilhões e trezentos milhões de reais). 

Alberto Yussef foi o primeiro colaborador da história brasileira a assinar um acordo 

de delação premiada em 2003, pelo caso Banestado, que investigou esquema de evasão de 

divisas e lavagem de dinheiro. Em 2014 o empresário foi investigado por sua participação nos 

crimes de lavagem de dinheiro que envolvem a Petrobras, assinando, assim, acordo de delação 

premiada.  

Acordo firmado em 24 de setembro de 2014 estruturado da seguinte forma: (i) base 

jurídica, (ii) objeto do acordo, (iii) proposta do MPF, (iv) condições da proposta, (v) validade 

da prova, (vi) renúncia contra a autoincriminação e ao direito ao silêncio, (vii) 
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imprescindibilidade da defesa técnica, (viii) cláusula de sigilo, (ix) homologação judicial, (x) 

rescisão, (xi) duração e (xii) declaração de aceitação. 

Para além de estar em consonância com o artigo 6º da Lei de Organizações Criminosas 

traz o acordo também previsão de depósito judicial de veículos blindados a fim de as filhas do 

colaborador usem de forma protetiva enquanto da prisão deste, havendo, ainda, previsão de 

liberação e bens imóveis em favor da ex-mulher do colaborador e de suas filhas. Neste sentido, 

é possível observar que o acordo firmado traz concessões não previstas em lei para garantia da 

proteção da família do colaborador. Ademais, segue o modelo consonante ao previsto pela 

Orientação Conjunta nº 1/2018/MPF. 

 

5.2 ACORDO DE COLABORAÇÃO COM PAULO ROBERTO DA COSTA 

 

O colaborador Paulo Roberto da Costa foi Diretor de Abastecimento da Petrobras e no 

período de seu mandato e em momento posterior cometeu diversos crimes, dentre os quais 

“corrupção, peculato, lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública, 

formação de organização criminosa e obstrução da investigação de organização criminosa”.  

O acordo de colaboração, assinado em 27 de agosto de 2014, foi dividido em doze 

partes: falando a parte I acerca da base jurídica, a parte II sobre a proposta do Ministério Público 

Federal, a parte III sobre as condições da proposta, a parte IV acerca da validade da prova, a 

parte V sobre a garantia contra a autoincriminação, direito ao silêncio e direito ao recurso, a 

parte VI sobre a imprescindibilidade da defesa técnica, a parte VII sobre cláusula de sigilo, a 

parte VIII sobre a ratificação do Procurador-Geral da República, parte IX sobre homologação 

judicial, parte X sobre rescisão, a parte XI sobre duração temporal e a parte XII sobre a 

declaração de aceitação.  

Neste sentido, os requisitos previstos no artigo 6º da Lei 12.850/13 foram cumpridos. 

Dentre a análise de disposições não existentes em lei, pontua-se que o Ministério Público previu 

possibilidade de acordo de colaboração acessória e individual aos parentes do colaborador que 

também estavam sob investigação. Regulou, ademais, sobre questões específicas à prisão do 

colaborador. Acerca da comparação do acordo com o modelo base do Ministério Público 
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Federal, no acordo não constam indicações claras e específicas sobre seria no caso de haver 

fatos novos ou previsão do juízo.  

 

 

5.3 ACORDO DE COLABORAÇÃO DE DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ 

 

Delcídio do Amaral foi líder do Senado em 2015, apesar de sua carreira na política já 

existir desde 2002, quando se elegeu senador. O ex-senador foi preso em 2015 devido suas 

tentativas de impedir a colaboração premiada de ex-executivo da Petrobras sobre uma possível 

participação na compra irregular da Refinaria de Pasadena. Dado ao seu envolvimento com os 

escândalos da Petrobras, de forma a ser acusado por crimes “contra a Administração Pública, a 

Administração da Justiça, da Fé Pública, o Sistema Financeiro Nacional, a Ordem Tributária e 

de lavagem de dinheiro,” decidiu por firmar acordo de colaboração. 

A colaboração foi ajustada pelas partes em 11 de fevereiro de 2016, seguindo a, já 

consolidada, estrutura padrão de acordos pelo MPF: (i) base jurídica, (ii) objeto do acordo, (iii) 

proposta do MPF, (iv) condições da proposta, (v) validade da prova, (vi) renúncia contra a 

autoincriminação e ao direito ao silêncio, (vii) imprescindibilidade da defesa técnica, (viii) 

cláusula de sigilo, (ix) homologação judicial, (x) rescisão, (xi) duração e (xii) declaração de 

aceitação. 

Cumpre os requisitos previstos no artigo 6º da Lei 12.860/2013. Traz previsões acerca 

de medidas cautelares sobre privação de liberdade de forma diferenciada durante o momento 

processual, já que ao assinar o acordo o colaborador ainda estava em exercício de mandato, 

prevendo o que aconteceria, inclusive, no caso de perda do mandato. Traz ainda previsões após 

o trânsito em julgado. Cumpre, também, ao que prevê o modelo base utilizado pelo Ministério 

Público Federal.  
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5.4 ACORDO DE COLABORAÇÃO DE JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO 

 

O colaborador foi Senador até 2002, e presidente da Transpretro de 2003 a 2014, 

quando renunciou a presidência desta. Sérgio Machado ficou em voga na mídia após vazarem 

sua conversa com Romero Jucá na qual dizia que a solução era a realização de um grande acordo 

nacional, incluindo o Supremo Tribunal Federal, a fim de que estagnar a Operação Lava Jato. 

Posteriormente, fechou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal.  

O acordo de colaboração, assinado em 4 de maio de 2016, divide-se de forma similar 

ao anteriormente estudado: (i) base jurídica, (ii) objeto do acordo, (iii) proposta do MPF, (iv) 

condições da proposta, (v) validade da prova, (vi) renúncia contra a autoincriminação e ao 

direito ao silêncio, (vii) imprescindibilidade da defesa técnica, (viii) cláusula de sigilo, (ix) 

homologação judicial, (x) rescisão, (xi) duração e (xii) declaração de aceitação.  

Há no acordo previsão específica para o tratamento aos familiares de Sérgio Machado, 

havendo, inclusive, rol de nomes aos quais o MPF se comprometeu em prestar medidas 

protetivas, garantir o sigilo e ainda não oferecer ação penal aos familiares subscritos no Apenso 

V. Há, ademais, previsão de cumprimento de regime fechado diferenciado, pormenorizados nos 

Apensos 1 e 2, respectivamente. 

Notório, portanto, que no caso em tela, foram cumpridos os requisitos do artigo 6º da 

Lei de Organizações Criminosas, houve concessão não prevista em lei devidamente 

especificada por meio dos Apensos 1 e 2, que versavam sobre regime prisional diferente do que 

prevê a lei, e cumprimento das previsões constantes nas orientações trazidas pelo MPF.  

 

 

5.5 ACORDO DE COLABORAÇÃO POR LÚCIO BOLONHA FUNARO 

 

O colaborador esteve envolvido em diversos escândalos de corrupção, tais quais o 

Banestado e o Mensalão. Envolvido no pagamento de propinas, foi acusado de “crimes contra 

a Administração Pública, a Administração da Justiça, a Fé Pública, o Sistema Financeiro 
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Nacional, a Ordem Tributária e de lavagem de dinheiro, tanto no âmbito do conglomerado 

investigatório alcançado pelas Operações "Lava Jato", "Sépsis", "Cui Bono" e "Greenfield"”.  

O acordo firmado em DIA de agosto de 2017 respeita o mesmo padrão de doze itens: 

(i) base jurídica, (ii) objeto do acordo, (iii) proposta do MPF, (iv) condições da proposta, (v) 

validade da prova, (vi) renúncia contra a autoincriminação e ao direito ao silêncio, (vii) 

imprescindibilidade da defesa técnica, (viii) cláusula de sigilo, (ix) homologação judicial, (x) 

rescisão, (xi) duração e (xii) declaração de aceitação. 

O acordo cumpre o que prevê o artigo 6º da Lei de Organizações criminosas. Apesar 

de não trazer concessões especiais, traz previsão minuciosa acerca do cumprimento da pena, 

trazendo previsão de regimes fechado, semiaberto e aberto de forma diferenciada. Bem como 

os demais acordo, também segue a estrutura básica da Orientação Conjunta nº1/2018/MPF.  

 

 

5.6 COMPARATIVO ENTRE OS ACORDOS 

 

Os acordos ora analisados fazem todos parte de momentos distintos da Operação Lava 

Jato, o que evidencia o quão longa é a operação, razão pelo qual conta com centenas de 

colaboradores. Apesar de lapsos temporais distintos, profissões, participações, todos os 

colaboradores trouxeram benefícios à investigação realizada.  

Diante da breve análise realizada, é possível notar que os contratos de colaboração 

seguem o mesmo padrão, tendo evoluído com o passar dos anos para a melhor especificidade 

de determinadas partes. Há hoje um padrão consolidado pelo Ministério Público Federal para a 

realização de acordos, que apesar de estar disposto em resolução interna, já vem sido aplicada 

nos mesmos moldes há, observadamente, quatro anos.  

A previsão do legislador de trazer a análise caso a caso para a concessão de benefícios, 

especialmente no que concerne às medidas protetivas para o colaborador e sua família, vem 

sido observada nos acordos. A importância disto se dá, especialmente, posto que o colaborador 

tendo confiança no Estado para honrar com seus compromissos e zelar com o acordado, se 

dispõe a corrobar com a investigação, o que, posteriormente, será observado por demais 

colaboradores que se sentirão seguros para colaborarem com o Estado na persecução penal.  



49 

 

 

 

 

Diante disto, é possível observar que as previsões contidas na Lei 12.850/13 vem sido 

observadas e seguidas pelos órgãos de persecução penal. Ademais, com a popularização da 

Operação Lava Jato o número de profissionais de direito que vem buscando acordos de 

colaboração com o fito de diminuir as penas vem crescendo, de forma que a justiça premial tem 

garantido, além da obtenção de provas, a imposição das penas, ainda que estas tenham seu 

quantum reduzido.   

Resta, por fim, pontuar que conforme dos anos se passaram e foi consolidado uma 

forma específica de acordo, na qual há a garantia por ambas as partes do cumprimento do 

acordo, e quando do seu descumprimento a rescisão deste, criou-se uma relação de confiança 

não só entre o colaborador e o Ministério Público, mas também da sociedade como um todo. 

Isto porque a sociedade passou a enxergar a colaboração como um meio de obtenção dos fins 

que não seriam alcançados quando de sua não existência, sabendo, ainda, que o Estado zela 

pelo cumprimento do acordo firmado, o que acaba fazer com que a sociedade entenda a 

seriedade do instituto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A justiça negocial, apesar de aparentemente nova, é uma velha conhecida do sistema 

normativo brasileiro. O reconhecimento de sua existência pelos mais diversos setores sociais 

evidencia que nos últimos anos sua importância vem crescendo e sendo reconhecida.  

O surgimento da colaboração premiada consta de milhares de anos, apesar de não ter 

os mesmos contornos e conotações atuais. Em meio a existência desta fora sempre utilizada em 

prol de interesses específicos, ainda que alguns deles muito escusos, isto sem contar nas 

barbaridades que foram levadas a cabo devido às delações em tempos tais quais a Idade Média, 

Alemanha nazista e o Brasil do longo da ditadura civil-militar.  

Com as mudanças de paradigmas, a colaboração premiada passou a ser usada de forma 

a garantir que os Estados não tivessem poder por meio de meios cruéis, mas sim seguindo o 

devido processo legal. A busca por algo que ajudasse a solucionar as crises causadas por 

organizações criminosas, como no caso da Itália, ou mesmo para fins não tão grandes, como 

nos Estados Unidos, fez com que a colaboração premiada fosse dia após dia inserida nos 

ordenamentos jurídicos ao redor do globo.  

Seguindo a ideia de buscar meios de conseguir garantir a persecução penal, e notando 

os resultados internacionais, o Brasil passa a inserir a previsão da colaboração premiada ainda 

em 1990, apesar de esta acabar por só ser de fato regulamentada com em 2013 com a Lei 12.850. 

Neste meio tempo, contudo, fora o instituto previsto em diversas leis, dentre as quais se 

destacam a lei de proteção a vítimas e testemunhas, Lei nº 9807/99, e a Lei de Drogas, Lei nº 

11.343/06.  

Uma vez que trazidos os dispositivos legais, a doutrina começa a criar correntes 

distintas referente ao que prevê a lei. Neste sentido, restou esclarecido que a confissão e a 

colaboração são aplicadas em momentos distintos da dosimetria da pena, de sorte que são 

aplicadas concomitantemente.  

Sem dúvidas o maior debate que cerceou o tema na doutrina corresponde à ética. Para 

alguns autores a colaboração premiada não deveria existir, sob a alegação de 

inconstitucionalidade, de garantia da impunidade, de ser aético. No entanto, com o passar dos 

anos o meio de estudos jurídicos foi melhor compreendendo o instituto e seu fim, apesar de 
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ainda existir grande debate acerca do quão ético é o Estado realizar acordo com transgressores 

da lei, e que isto ensejaria a institucionalização da traição, ainda que não de forma tão veemente 

quanto antes.  

De imprescindibilidade para a efetividade do acordo, especialmente para possibilitar a 

concretude os objetivos firmados entre as partes, o sigilo ao longo do acordo de colaboração 

resta pacificado atualmente pela jurisprudência do STF. Decidiu o tribunal superior 

principalmente questões referentes ao acesso aos autos.  

Diante da proposição da ADI 5508-DF, que visava a inconstitucionalidade 

especialmente no que concernia à possibilidade de proposição de pedido de perdão pela 

autoridade policial prevista nos os parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei 12.850/13, que foi 

julgada improcedente em junho do corrente ano.  

Diante do cenário de incentivo de combate à corrupção que se instalou no estado 

brasileiro nos últimos anos, os Ministérios Públicos, quer Federal, quer os estaduais, 

organizaram-se para combater as organizações criminosas de forma mais evidente, valendo-se, 

inclusive, da criação de núcleos especializados que estudam ou atuam diretamente com o 

instituto de colaboração.  

Da análise de alguns acordos realizados na Operação Lava Jato, uma amostra 

pequeníssima em comparação com aos 187 celebrados perante as Justiças Federais do Paraná, 

Rio de Janeiro, bem como TRF-4 e STF, pode-se observar que o procedimento observado pelo 

ministério público tem sido padrão no que concerne ao termo do acordo. Segue o termo o que 

prevê o artigo 6º da Lei 12.850/13, bem como ainda, caso a caso, traz a possibilidade de serem 

acordadas disposições específicas para a conclusão da colaboração.  

É, atualmente, incontestável o sucesso da Operação Lava Jato e a importância que os 

acordos de colaboração premiada tiveram para isto. Diante disto, é possível afirmar que apesar 

de alguns embater doutrinários a colaboração premiada é, atualmente, um forte meio de 

combate, senão o maior, ao crime organizado, o que derruba a ideia de que o instituto não se 

encaixaria no sistema normativo do país.  

Em suma, diante da breve análise acerca do instituto da delação premiada é possível 

depreender que que o instituto tem se tornado um dos mais importantes instrumentos utilizados 

na persecução penal para o desmantelamento das organizações criminosas. Apesar da ideia de 

que criminosos estão ganhando ao firmar o acordo de colaboração premiada, o prêmio a eles 
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concedidos não chega perto das conquistas que a sociedade, por meio da atuação da polícia e 

do Ministério Público, ganhou nos últimos anos.  
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ANEXO I – Entrevista com o Promotor de Justiça Michel Queiroz 

Zoucas 

 

O senhor acha que a popularização sobre a delação premiada foi por conta da Operação 

Lava Jato, que foi amplamente noticiada na mídia? 

 

Dr. Michel Zoucas - O que fez o grande boom das colaborações premiadas? Foi 

justamente a Lei 12.850/13. Ela não inovou em termos de trazer a delação premiada ao campo 

jurídico, ela já existia, só que ela foi a primeira que regulamentou a colaboração premiada e 

seus procedimentos, ainda que esteja muita coisa que não esteja regulamentada, acaba o que se 

faz é que na prática você vê o que é feito, faz uma interpretação de acordo com os princípios, 

vê o que cabe, se os tribunais estão aceitando ou não. Então, na minha visão, o que permitiu 

que a delação premiada pudesse ter o boom atual foi a lei 12.850/13 que trouxe alguma 

segurança, tanto para quem está na parte da persecução criminal, parte do estado, tanto para os 

colaboradores. Trouxe os direitos e quanto os deveres dos colaboradores, crime de divulgação, 

por exemplo, da pessoa do colaborador. E aí vem a Operação Lava Jato, que por estar muito na 

mídia, acabou fazendo uma grande propaganda do instituto da colaboração premiada. Talvez 

se a Operação Lava Jato não tivesse a repercussão que existe hoje, muitas pessoas não 

conheceriam a colaboração premiada, e talvez alguns advogados não teriam a proatividade de 

chegar e procurar o acordo da colaboração premiada. 

 

Porque o que parece, após eu estudar, é que as pessoas começaram a falar, buscar muito 

mais a delação premiada depois da operação lava jato. É uma impressão que se tem. E eu 

gostaria de saber se o senhor pode falar se isso aconteceu de fato na atuação de vocês, ou 

não necessariamente. 

A operação lava jato data no início dela de março de 2014, enquanto a Lei 12.850 é de 

agosto de 2013, que entrou em vigor 45 dias após sua publicação. Então a Operação Lava Jato 

se estrutura muito a partir da Lei 12.850, e o lapso temporal do entre o início da Operação e a 

eficácia da Lei 12.850/13 é muito curta, ainda mais se você levar em conta que dezembro a 

janeiro a justiça de forma geral está em recesso e as coisas andam de forma mais devagar. Então 
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veio a Lei 12.850 e a Lava Jato fazendo uma grande publicidade da colaboração premiada, 

demonstrando que a colaboração premiada pode ser um instrumento eficaz, tanto para 

investigação, quanto para conseguir quebrar uma organização. Quando você trabalha com crime 

organizado, você não pode pensar em investigar crime organizado da mesma forma que você 

investiga os crimes mais ordinários. Isso porque a estruturação de uma organização criminosa, 

de qualquer tipo, é muito mais sofisticada do que os crimes mais ordinários. Por mais que exista 

tipo legal de crime organizado, na verdade o crime organizado pressupõe a pratica de outros 

crimes, crimes fins, então você pode fizer que além de um crime autônomo ele também é uma 

forma de praticar outros crimes. Então, você pode dizer que ele é organizado desde para roubo 

de carros, tráfico de pessoas, qualquer tipo de crime pode ser submetido a essa forma. 

 Por mais que seja difícil traçar uma receita sobre como investigar o crime organizado, 

por método de exclusão é, que certamente não é da mesma forma que se investiga outros crimes. 

Você precisa de técnicas especiais de investigação, porque você não pode crer que vai quebrar 

uma organização criminosa por meio de depoimento testemunhal. Falando aqui da esfera 

estadual, o crime organizado que pega comunidades carentes, você tem milícia, por exemplo, 

você tem o tipo legal milícia privada, mas que é um crime organizado e dependendo dos crimes 

que a milícia praticar não vai nem entrar no tipo penal da milícia privada, vai ser crime 

organizado mesmo, porque o tipo penal da milícia privada pressupõe a pratica dos crimes do 

código penal, e você tem milícia hoje envolvida com comércio de armas. Você não vai 

conseguir o testemunho das pessoas que vivem sob o regime de terror dessas milícias para 

falarem sobre isso, como você tem o roubo e, de uma forma geral, as pessoas falam sobre o 

roubo.  

O crime organizado tem um traço comum que é a solidariedade dos membros da 

organização criminosa, que é o silêncio. E existe lei de silêncio não só sobre as vítimas, mas 

também dentro das organizações criminosas. Quando ela está operando, os membros passam a 

entender, ou passam a pressupor, que quem está nesse jogo não vai abrir a boca.  

A colaboração premiada vem justamente para dar um golpe no coração desse pacto de 

silêncio, dessa solidariedade criminosa, que é uma pessoa que estava no âmago da estrutura 

criminosa passa paro outro lado e contribui com a investigação, contribui com o processo penal, 

dependendo de que momento que o acordo foi celebrado. Por isso a colaboração premiada vem 
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permitindo desestruturar diversas formas de crime organizado. Hoje você tem a Lava Jato que 

trata muito da organização criminosa em crimes de colarinho branco.  

 

Na verdade, minha pretensão inicial no TCC era falar exatamente sobre isso: como na 

colaboração premiada as pessoas falam muito mais sobre crimes de colarinho branco e 

não tanto quando à questão de tráfico de drogas, por exemplo. E eu acho que isso se deu 

por conta da Operação Lava Jato, que por você conversando mesmo com pessoas que 

fazem parte desse meio jurídico eles acabam associando diretamente aos crimes de 

colarinho branco, e necessariamente ao tráfico em si, por exemplo, porque acho que temos 

uma ideia de que o tráfico é um crime cometido por pessoas que estão ali entro de favelas, 

e que encontram só essa saída na forma de viver. E acho que, exatamente, a Operação 

Lava Jato colaborou muito para esse pensamento. Não sei se essa é uma impressão que 

vocês que vocês que atuam diretamente tem também. 

Tem celebrado a colaboração premiada em crimes, que a criminologia fala, das cifras 

negras, por mais que possa se questionar essa terminologia, mas não nos crimes de colarinho 

branco, nos crimes que mais nos assustam no dia a dia, nos crimes que nos impõem mais medo, 

você tem mais dificuldade em celebrar de um acordo de colaboração premiada do que tem nos 

crimes de colarinho branco. Primeiro porque muitas vezes as pessoas que estão dispostas a falar, 

geralmente o patrimônio deles não é um patrimônio muito grande, eles estão envoltos em uma 

criminalidade violenta. Não estou questionando que, por exemplo, um colaborador na Lava Jato 

posso trazer riscos e sofrer risco de vida para aquele colaborador, claro que pode. Só que se 

uma pessoa está celebrando acordo de colaboração premiada no âmbito de uma organização 

criminosa que tem por essência a prática de crimes violentos, essa ameaça contra esse   

colaborador fica muito mais latente do que fica nos crimes de colarinho branco, embora possa 

existir, e tenho certeza de que existe, mas em termos de latência, de você visualizar mais isso, 

existe mais do que na colaboração quando em colarinho branco, e isso já é uma primeira 

dificuldade maior, nos crimes de tráfico, de milícias, roubo de veículos, roubos de cargas.  

Além disso, quando o colaborador decide colaborar, ele sem dúvidas precisa adotar 

algumas medidas para se proteger, proteger a si e a sua família. Se um colaborador, como em 

um crime de colarinho branco, conseguiu amealhar um patrimônio de forma ilícita, porque o 

ilícito você pressupõe que ele vai perder. Como um empreiteiro que além da sua atividade licita, 
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ele tem também uma atividade ilícita, então o ilícito ele vai perder, e o lícito, a princípio, ele 

vai manter. Esse patrimônio permite que ele se blinde, que ele fique blindado, seja permitindo 

que vá morar fora do país, que ele construa ou more em um lugar que tenha segurança privada 

e permite que ele tenha segurança, não só ele como a família, principalmente família. Agora 

imaginando o outro lado, o lado de um colaborador de crimes mais violentos, que está em uma 

estrutura, na qual tem uma posição até importante de uma organização criminosa, só que ele 

mora numa favela, ele não juntou muito dinheiro, porque ele gastava com mulher, drogas, 

bailes. Coisas que eu já disse em júri: se você pegar uma estrutura de um tráfico de drogas, 

tirando aqueles que estão atuando no fornecimento de drogas, aqueles que estão morando dentro 

da comunidade mesmo, o que importa para eles não é necessariamente o dinheiro, eles querem 

poder e mulher. Eles querem exercer um poder dentro daquela comunidade, serem conhecidos 

como os donos daquela comunidade, ter uma casa que destoe do padrão daquela comunidade e 

ter um número razoável de mulheres à sua disposição, pegando o crime essencialmente 

praticado por homens, em minha opinião. 

Então muitas vezes quando essa pessoa decide colaborar, ela provavelmente não tem 

muito dinheiro; essa pessoa continua morando na comunidade, muito possivelmente seus 

familiares continuam morando lá, e essa pessoa decide colaborador e deve ser perguntado quais 

as medidas para proteger. Isso traz uma dificuldade. 

Existe por exemplo, os programas de proteção. É possível que um réu colaborador 

ingresse no programa de proteção, tivemos até um caso em que o colaborador ingressou 

recentemente. Só que o programa de proteção impõe mudança de cidade, estado, seu e da sua 

família. Implica que durante muito tempo a pessoa não vai poder trabalhar, sair de casa, fazer 

nada, então não é algo simples. 

 

E entra naquela questão de que será que oferecendo todo esse aparato de proteção a 

pessoa, vai de fato comparar com todo o retorno que o colaborador pode dar, com todo o 

retorno. 

Sim, além disso, vamos pressupor que essa pessoa vai ser presa em algum momento, 

o colaborador vai precisar cumprir uma parte da pena, ainda que na colaboração você posse 

mexer no quantum de pena, e já até se entende que pode mexer no regime, de uma forma geral, 

muitas vezes essa pessoa vai precisar ficar no regime fechado durante algum tempo, ainda que 



62 

 

 

 

 

menos do que se não tivesse colaboração, mas pode ser que ela fique. Então nessa realidade em 

que vive as nossas penitenciárias, como você vai garantir segurança à pessoa dentro da 

penitenciária, dependendo até de quem ela for delatar? Então todas essas dificuldades são 

maiores em relação a esses crimes do que são em relação a outros tipos de crimes em que a 

violência não é tão latente, embora sejam igual ou de maior gravidade, em termos de danosidade 

ao erário, ao estado, à reprovabilidade da conduta, mas são dificuldades que nas cifras negras 

do que em crimes de colarinho branco.  

 

Acredito que na prática acaba sendo atuações muito distintas referentes a cada um dos 

tipos de crimes. 

Sim, até porque falando em termos de Ministério Público, não é de nosso interesse que 

colaboradores morram. Então quando a gente está negociando acordo de colaboração premiada, 

a gente faz esses alertas a essas pessoas que decidem colaborar, que será necessário adotar 

algumas medidas de proteção pessoal e de suas famílias, que às vezes as pessoas                 não 

tem essa ideia na cabeça. Acho que esse alerta é importante que a defesa faça, já que a defesa é 

muito mais próxima e seu poder de convencimento é muito maior, mas que a gente tem isso em 

mente. Porque se eu perder um colaborador, primeiro que você está perdendo uma vida humana, 

e o Ministério Público é uma instituição que foi criada para defesa da sociedade, é uma 

instituição democrática e não nos interessa que ninguém seja morto. Segundo que um 

colaborador morto é um total desserviço ao instituto da colaboração premiada. É um recado de 

que isso pode acontecer, eventualmente pessoas podem perder a coragem de fazer acordo por 

verem uma situação como essa. Então, essa questão não é impeditiva, como disse, existem os 

programas que proteção, que são difíceis, mas são possíveis. Às vezes o próprio colaborador 

sem ingressar no programa de proteção consegue de uma forma estruturar a família para morar 

em outro lugar. Então todas essas situações podem ocorrer, mas são dificuldades que talvez 

expliquem até o porquê não se vê tanto na mídia a colaboração premiada celebrada em 

determinadas situações do que em outras.  

Essa situação eu posso falar, porque é algo que foi público. Em setembro desse ano 

tivemos aqui uma Operação chamada “Quarto Elemento” que levou à prisão de 2 delegados, 

mais de 20 policiais civis, informantes, policiais militares, bombeiros. E essa operação teve 

força muito grande de um colaborado. Isso eu posso falar com tranquilidade porque saiu na 
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mídia, o colaborador deu entrevista no Fantástico, e o próprio Fantástico mencionou que ele 

estava no programa de proteção. Então, é possível acontecer e esse é um caso público que 

demonstra isso, mas é difícil.  

 

Um dos processos públicos que eu tentei acessar, foi um caso similar a esse, no qual foi 

preso um delegado do meio ambiente e alguns policiais, e um dos policiais tinha sido 

colaborador.  

Anterior a 2013, o GAECO foi criado em 2010, você sabe me dizer como era a atuação 

anterior, de colaboração, como vocês atuavam aqui? Porque crio que hoje a colaboração 

tenha um peso muito grande da colaboração, fora as demais atuações. 

A Lei 12.850 trouxe uma segurança muito grande, mas ela não inovou no instituto, 

não inovou trazendo o crime organizado. O que existia era uma dificuldade de chegar ao tipo 

legal crime organizado, mas a forma de caracterizar outros crimes como crime organizado, isso 

já existe há algum tempo. Existia uma dificuldade, mas se falava de Convenção de Palermo, e 

outros meios de você tipificar o crime organizado enquanto crime autônomo, mas enquanto 

forma de crime ele já existe de algumas décadas. Então o GAECO já atuava com outros 

institutos, sem a segurança que a Lei 12.850 trouxe, mas com os métodos que existiam à época. 

Hoje em termos de colaboração premiada, em termos de não atuação policial, em termos de 

infiltração de agentes, hoje está melhor regulamentado. 

 

A atuação continua da mesma forma?   

A atuação está mais segura, e está mais claro o que pode um acordo de delação 

premiada fazer, embora não esteja tão claro. Se for analisar tanto os acordos do MPF quanto os 

nossos acordos, vai-se chegar à conclusão que muitos benefícios que são oferecidos, ao 

comparar com a lei 12.850, não há aquele benefício ali, mas de uma forma geral estão sendo 

homologados. É justamente passar a entender a colaboração premiada, não pensando com a 

cabeça de processo penal da década de 40, porque aí o raciocínio não fecha, mas entender a 

colaboração premiada, inclusive, uma tentativa de empoderamento das partes que compõem o 

processo, a investigação, te leva a concluir que certos benefícios podem fazer parte do acordo 

de colaboração premiada, caso eles não violem frontalmente nenhuma norma disposta em lei, 

caso sejam colocados em benefícios do réu, porque todos os benefícios são criados, como o 
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nome diz, como benefícios. Não se cria um regime mais gravoso, ou aumenta-se tempo de 

progressão do regime, aliás, faz-se totalmente o contrário, cria-se regimes menos gravosos. E 

há uma autonomia das partes que merece ser respeitada, claro, que quando não violando o 

ordenamento jurídico, e não muitas vezes nas regras propriamente dispostas, mas nos princípios 

também, nas normas.  

 

A questão do sigilo, o senhor pode falar um pouco mais sobre a importância do sigilo tanto 

no momento anterior ao processo quanto ao longo do processo em si? 

O sigilo é essencial ao sucesso, em dois momentos, o sucesso da negociação do acordo 

quanto ao sucesso da confirmação do acordo. Porque o acordo pressupõe as provas de 

corroboração, quando você tem propriamente a palavra do colaborador, ele ou vai trazer 

propriamente as provas, ou em algumas situações ele não vai poder trazer propriamente as 

provas, mas vai dizer o caminho como as provas podem ser obtidas. Às vezes a simples notícias 

de que uma pessoa está celebrando um acordo de colaboração premiada já é o suficiente para 

aquele acordo ir por agua abaixo, porque isso pode implicar numa situação de vulnerabilidade 

para o colaborador, pode implicar numa quebra de confiança entre as partes, pode implicar num 

não sucesso da obtenção dessas provas de confirmação. Então, o sigilo é absolutamente 

essencial. Claro que o sigilo não é permanente, o acordo de colaboração premiada fala, em sua 

essência, sobre o crime de outras pessoas, então, pela própria ampla defesa as pessoas vão 

precisar saber o que foi dito, mas na frase já processual. O STF já tem posição consolidada de 

que inclusive os delatados não tem direito a ter acesso ao acordo de colaboração premiada 

enquanto o sigilo não é levantado. Diria que o sigilo é quase uma cláusula pétrea do acordo, a 

confiança. 

O acordo da colaboração muitas vezes pressupõe vários encontros, reuniões. Primeiro 

para um primeiro contato, tratativas, negociações e propriamente a colheita de depoimentos, 

apresentação de provas, e acaba sendo criada efetivamente uma relação de confiança. Temos 

uma orientação de que a colaboração não deve ser celebrada por um só promotor, deve ter pelo 

menos dois, por alguns motivos. E a relação de confiança é com aqueles dois, às vezes e um 

passou mal e não vai pode vir, colocar algum terceiro aqui pode ser o suficiente para pessoa 

não falar, porque acaba sendo uma relação de confiança e o sigilo violado pode ser uma quebra 

de confiança pelo colaborador, que vai se sentir exposto, por parte do MP, que vai questionar o 
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que a defesa quer ao vazar a informação, e o colaborador que não vazou, confia que seu defensor 

não vazou, desconfia do MP, ele vai parar de falar. É por isso que é importante você ter uma 

proteção jurídica que te permita a um delatado querer ter acesso e não ter, tendo somente no 

tempo de exercer sua defesa, que definitivamente não é no momento em que o acordo está sendo 

negociado. Então o sigilo é quase que coração do acordo de colaboração premiada, sem sigilo 

não há acordo, não há eficácia do acordo, não há eficácia do acordo.  

 

Apesar de haver a homologação do acordo, você acha que a mídia falar e apontar o 

colaborador, principalmente nos casos de maior notoriedade, Operação Lava Jato, 

Operação Quatro Elementos, acaba prejudicando de alguma forma acordos futuros, com 

futuros colaboradores? Eles se sentem, de alguma forma, na possibilidade de serem 

expostos posteriormente, ou o senhor nunca se deparou em um caso do tipo? 

Não, acho que a análise deve ser feita caso a caso. Nessa Quarto Elemento o nome 

desse colaborador não vazou na imprensa, não na grande imprensa, talvez se tivesse vazado 

imagino que a negociação poderia ter tido sérios problemas. Acho que caso a caso, se há uma 

quebra de confiança, há muitas reflexões que a divulgação extemporânea do nome do 

colaborador traz. Por mais que em alguns momentos seja inevitável, por exemplo, quando o 

acordo passa a ser público é difícil você controlar que as pessoas não saibam quem é. Na Quarto 

Elemento nós vimos informações e conseguimos obter  informações que o nome  d colaborador 

começou a circular por grupos de WhatsApp de policiais, embora não tenha sido veiculado na 

grande imprensa, embora hoje já esteja no processo, porque também faz parte do exercício de 

defesa. Acho que é importante analisar caso a caso, e sempre envolvendo à questão da confiança 

e o quanto isso traz um risco pessoal ao colaborador, a exposição.  

Hoje temos veículos de comunicação praticamente acompanhando cumprimento de 

penas de colaboradores da Lava Jato, sobre isso não há o que se fazer porque o processo já é 

público e está dentro da liberdade de imprensa os fatos sendo noticiados.  

Há colaboradores que com os quais constam como cláusula do acordo de colaboração 

oferecerem cursos de capacitação. Porque às vezes, como nos crimes de lavagens de dinheiro, 

o colaborador pode ter um conhecimento absurdo sobre os mecanismos de colaboração, e esses 

são sujeito que por mais que quando se ouve isso pela primeira vez possa assustar, é um dos 

que tem muito a oferecer. Ele estando disposto a mudar de lado, a capacitar, abrir os olhos de 
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quem trabalha para investigar, essa pessoa tem muito a oferecer e existem acordo nos quais 

pessoas que trabalham com lavagem de capitais que estão compromissadas a fazer cursos de 

capacitação para pessoas que trabalham na persecução penal. Mas isso acaba sendo uma 

exposição não só do nome, mas também da figura do colaborador, e aí entra exatamente no caso 

a caso, não dando para traçar uma regra geral, de que sempre vai implicar em prejuízo ou de 

que nunca vai implicar prejuízo. Tem que ver caso a caso, a situação pessoal do colaborador, 

as espécies de crime que a pessoa comete, e todos os demais aspectos.   
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ANEXO II – Orientação Conjunta nº 1/2018 – MPF 
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ANEXO III – Termo de Acordo de Colaboração Premiada de Alberto 

Yussef 
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ANEXO IV – Termo de Acordo de Colaboração de Paulo Roberto Costa 
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ANEXO V – Termo de Acordo de Colaboração de Delcídio do Amaral 

Gomes 
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ANEXO VI – Termo de Acordo de Colaboração Premiada de José Sérgio 

de Oliveira Machado 
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ANEXO VII – Termo De Acordo de Colaboração Premiada de Lúcio 

Bolonha Funaro 
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