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RESUMO 
 

O principal objetivo do presente trabalho é verificar a constitucionalidade da propositura do 
acordo de Colaboração Premiada pelo delegado de polícia, uma vez a Lei 12.850 de 2013, a 
Lei de Organizações Criminosas, determina, em seu artigo 2º, §§ 2 e 6, que a legitimidade é 
concorrente entre este e o Ministério Público, o que foi o objeto da Ação Direta de 
Constitucionalidade nº 5508, na qual foram impugnados as expressões “e o delegado de 
polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público” e “entre 
o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério 
Público, ou, conforme o caso”, contidas nos os artigos supramencionados. 
O estudo em sua fase de desenvolvimento analisará o acordo de Colaboração Premiada em 
si, bem como sua evolução histórica, natureza e objetivo. Será abordado também, o 
julgamento e a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede da Ação Direta de 
Constitucionalidade 5508, proposta pela Procuradoria Geral da República. 
Palavras chaves: Lei de Organizações Criminosas; Colaboração Premiada; Propositura 
pelo Delegado de Polícia; ADI 5508. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The main objective of this work is to verify the constitutionality of the proposal of the Awarded 
Collaboration agreement by the police delegate, once Law 12,850 of 2013, the Law of 
Criminal Organizations, determines, in its article 2, §§ 2 and 6, that the legitimacy competes 
between him and the Public Prosecutor's Office, which was the subject of the Direct Action of 
Constitutionality No. 5508, in which the words "and the police delegate were recorded in the 
police investigation files, with the manifestation of the Public Prosecutor's Office" and 
"between the police officer, the investigated and the defender, with the manifestation of the 
Public Prosecution Service, or, as the case may be," contained in the aforementioned 
articles. 

The study in its development phase will analyze the Prize Collaboration agreement itself, as 
well as its historical evolution, nature and purpose. It will also address the judgment and 
decision of the Federal Supreme Court in the Direct Action of Constitutionality 5508, 
proposed by the Attorney General's Office. 

Key-Words: Law of Criminal Organizations; Awarded Collaboration; Proposed by the Police 
Commissioner; ADI 5508. 

 

  



LISTA DE SIGLAS 

 

ADI   Ação de Inconstitucionalidade 

STF                Supremo Tribunal Federal 

MPF   Ministério Público Federal 

MP   Ministério Público 

PGR                        Procurador Geral da República 

HC   Habeas Corpus 

 

  



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO                                                                                                    01 

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA                                                                                04 

1.1 Origem Histórica                                                                                           04 

1.2 Previsão Legal                                                                                              06 

1.3 A nova Lei de Organização Criminosa                                                         08 

2 O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA                                             11 

2.1 Conceito                                                                                                        11 

2.2 Objetivo, validade e eficácia do acordo                                                        13 

2.3 O prêmio e as provas                                                                                    21 

3 O ACORDO PROPOSTO PELO DELEGADO DE POLÍCIA                          29 

3.1 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5508                                      29 

3.2 Julgamento do STF                                                                                       33 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                40 

REFERÊNCIAS                                                                                                   42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

INTRODUÇÃO  

O presente artigo científico é o resultado de uma minuciosa revisão 

bibliográfica sobre o instituto da Colaboração Premiada no ordenamento jurídico 

brasileiro, mediante a análise de sua natureza e características, bem como sua 

história evolutiva, a qual culminou com a promulgação da Lei nº 12.850 de 02 de 

agosto de 2013, a Lei de Organização Criminosa.   

O instituto da Colaboração Premiada sofreu uma inovação crucial a 

partir da entrada em vigor da referida lei, no que diz respeito à legitimidade da 

propositura e da condução do acordo de colaboração pelo delegado de polícia. Tal 

inovação suscitou, por parte da Procuradoria Geral da República, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5508, a qual impugnou o artigo 4º, §§ 2º e 6º, os quais 

prevêem a possibilidade de legitimidade concorrente entre os órgãos policial e 

ministerial. 

A atividade criminosa está em constante transformação, seja 

desenvolvendo novas modalidades de crimes, seja no emprego de novas técnicas 

ou tecnologias para efetivá-los, o que, por conseguinte, cria a necessidade de novas 

ferramentas para dirimi-los. Desta forma, os indivíduos procuram se associar a 

grupos de pessoas com objetivos em comum, uma vez que agindo em conluio, 

serão mais eficientes em suas práticas criminosas, resultando em uma maior 

capacidade intimidatória.  

Neste contexto, as organizações criminosas se tornaram comuns no 

Brasil, e apesar de já haver a tipificação do seu conceito através da internalização 

da Convenção de Palermo há mais de uma década, passou a existir a necessidade 

de uma lei específica disciplinando não só o seu conceito, mas também as 

ferramentas a serem utilizadas para o seu enfrentamento, como o instituto da 

colaboração premiada, que terá enfoque especial no presente artigo. 

É importante a diferenciação dos crimes comuns, muitas vezes 

relacionados a assaltos a banco e tráfico de drogas e armas e os crimes 

institucionalizados realizados pelas organizações criminosas, pois estes são muito 

mais danosos que aqueles, uma vez que as estruturas criminosas se confundem 

com a própria estrutura do Estado, sendo integrados, inclusive, por agentes de alto 

escalão. Nesse sentido, pode-se afirmar que apesar de não empregarem a violência 

para alcançar os seus objetivos, o fato de utilizarem o aparato estatal para tal fim, é 
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tão prejudicial à sociedade, se não mais, do que os crimes praticados mediante 

violência. 

Diante do exposto, a realidade do nosso país impôs a necessidade de 

aperfeiçoamento e modernização das leis e das técnicas empregadas para coibir as 

organizações criminosas, sendo assim, foi criada a Lei nº 12.850, de 02 de agosto 

de 2013, que trouxe novos instrumentos capazes de combater de forma mais 

eficiente o crime organizado, os quais são cruciais para a persecução criminal 

realizada pela polícia judiciária e pela autoridade policial, que detém a presidência 

do inquérito, sendo um desses instrumentos a regulamentação do instituto da 

colaboração premiada e a possibilidade de sua propositura pelo delegado de polícia, 

e é exatamente sobre essa última inovação que o presente estudo será pautado. 

Para a realização do objetivo proposto, qual seja, a análise da 

legitimidade da autoridade policial ao propor o acordo de colaboração premiada, 

este estudo se dividirá em três capítulos, com seus respectivos tópicos e subtópicos. 

No Capítulo 1, apresenta-se a origem histórica do instituto da colaboração premiada, 

desde suas primeiras aparições na época inquisitorial da Igreja Católica, seguindo-

se da previsão legislativa do instituto nas leis esparsas do nosso ordenamento 

jurídico e por fim, com a análise da Lei das Organizações Criminosas, que após sua 

entrada em vigor, em 2013, passou a regular de forma procedimental o referido 

instituto. 

No capítulo 2, busca-se primeiramente analisar o conceito do acordo 

de colaboração premiada, bem como seu objetivo, seus requisitos de validade e 

seus pressupostos de admissibilidade e eficácia, mediante pesquisa doutrinária, 

passando a análise dos possíveis prêmios que virão a ser alcançados pelo 

colaborador, e as provas necessárias para tanto.  

No capítulo 3, será dado um maior enfoque a questão problema do 

presente estudo, visto que serão analisados os motivos que levaram o Procurador 

Geral da República a questionar a constitucionalidade dos parágrafos que conferem 

à autoridade policial a legitimidade para propor o acordo de colaboração premiada, 

qual seja a ADI 5508, que é fundamentada principalmente na argumentação de tais 

dispositivos retiram a legitimidade da ação penal pertencente ao Ministério Público. 

Em seguida, será feita uma análise do julgamento do Supremo Tribunal Federal 

acerca do tema, que culminou na declaração de constitucionalidade dos parágrafos 

impugnados pelo PGR. 
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Desta feita, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar o quanto é 

importante, para fins de desmantelamento das Organizações Criminosas, a 

utilização do instituto da colaboração premiada disciplinado pela Lei nº 12.850 de 02 

de agosto de 2013, dando maior enfoque a recente decisão do Supremo Tribunal 

Federal na Ação Direta de Constitucionalidade 5508, bem como realizar uma análise 

da importância de que os órgãos policiais e ministeriais atuem em conjunto, 

deixando de lado interesses corporativistas.  
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Apesar de ser um tema com maior enfoque nos últimos anos, o acordo 

de colaboração premiada está presente no ordenamento pátrio há séculos, mais 

precisamente, desde as Ordenações Filipinas, em 1603. O referido instituto está em 

constante evolução, e embora esteja previsto em leis esparsas do nosso 

ordenamento através de dispositivos referentes ao direito material, com a entrada 

em vigor da Lei 12.850, o acordo passou a ter uma legislação específica 

regulamentando seu procedimento. 

 

1.1 Origem Histórica  

O acordo de colaboração premiada teve suas primeiras aparições 

significativas através de registros da Idade Média, mais especificamente, após a 

implantação do tribunal eclesiástico, a Inquisição da Igreja Católica, que perseguia 

os praticantes de outras religiões e os hereges, aqueles que questionavam os 

dogmas da Igreja. Nesse tempo, era possível a utilização de qualquer meio para se 

extrair a confissão e a delação de corréus, inclusive, havia uma valoração quando 

estas ocorriam através da tortura, pois acreditava-se ter maior credibilidade do que a 

confissão espontânea.  

Na Idade Moderna, diante da complexidade das relações sociais, o instituto 

da colaboração premiada passou a se revestir de legalidade, sendo acrescentado na 

legislação de diversos países de todo o mundo, com o fim de desmantelar os crimes 

organizados realizados em concurso de agentes.  

A Itália começou a adotar a colaboração premiada com o intuito de combater 

o terrorismo e teve mais enfoque após uma operação realizada com o propósito de 

acabar com a máfia. Assim, o Código Penal Italiano determinou certas exigências 

legais, que se atendidas, culminavam em diminuição de pena para o agente 

arrependido, se este confessasse e colaborasse para diminuir as consequências do 

crime praticado no contexto de organizações criminosas.   

O direito italiano diferencia as espécies de colaboradores. O “arrependido” é 

aquele que antes da realização do crime almejado, abandona a organização e se 

entrega oferecendo informações que impeçam a sua realização. O “dissociado” é 

aquele que confessa os crimes que já foram praticados pela organização, vindo a 

impedir a prática de novos crimes e, por fim, o “colaborador” é aquele que, além de 
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confessar e se empenhar para diminuir as consequências dos crimes praticados, 

entrega elementos de prova que colaboram para o esclarecimento dos fatos e para a 

identificação dos demais autores.  

O modelo de colaboração premiada utilizado nos Estados Unidos, é o plea 

bargaining, que teve origem no sistema da common law, e consiste em uma 

negociação realizada entre o réu, através do seu advogado e o promotor. Há 

diversas possibilidades no referido acordo, que podem variar entre admissão de 

culpa e a consequente remissão de pena, a confissão de determinados crimes pelo 

qual foi denunciado e a exclusão de outros, e até a negociação da sentença, com o 

promotor recomendando ao juiz que seja imposta uma pena menor do que a 

prevista, diante da confissão. Nesse sistema, o acordo é apenas uma recomendação 

do promotor, podendo ser aceito ou não pelo juiz, porém, pesquisas demonstram 

que o referido acordo é utilizado em mais de 80% dos crimes ocorridos nos Estados 

Unidos. 

No direito Colombiano, há um procedimento chamado de direito processual 

de emergência, em que a delação premiada, no contexto do combate ao tráfico de 

drogas, possibilita a redução ou substituição da pena e a inclusão no programa de 

proteção a testemunhas. A peculiaridade diante deste acordo com relação aos dos 

demais países, é no sentido de que não há a obrigatoriedade de confissão por parte 

do delator, sendo possível a aplicação dos benefícios se este apenas denunciar os 

seus comparsas. (DIAS; SILVA, 2013). 

As primeiras aparições do instituto da delação no Brasil, através de previsão 

legislativa, se deram nas Ordenações Filipinas, em 1603, nos capítulos VI e CXVI, 

que tratavam respectivamente, dos crimes contra a coroa e do benefício para os 

criminosos que delatassem crimes alheios. Nesse sentido, leciona Damásio de 

Jesus: 

O Título VI do – Código Filipino, que definia o crime de – Lesa Magestade 
(sic), tratava da delação premiada, no item 12; o Título CXVI, por sua vez, 
cuidava especificadamente do tema, sob a rubrica – Como se perdoará aos 
malfeitores que derem outros à prisão e tinha abrangência, inclusive, para 
premiar, com o perdão, criminosos delatores de delitos alheios. (JESUS, 
2005, p. 1). 

Em 1789, o Coronel Joaquim Silvério dos Reis delatou os envolvidos na 

Conjuração Mineira, entre eles, Tiradentes, e obteve, devido à delação, o perdão de 

suas dívidas com a Fazenda Real. Tal instituto teve vigência até a entrada em vigor 

do Código Criminal de 1830.  
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1.2 Previsão Legal 

Após ter sido revogado pelo Código Criminal de 1830, o acordo de 

colaboração premiada teve sua nova aparição no nosso ordenamento jurídico 

através do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal: “São circunstâncias que 

sempre atenuam a pena: [...] III - ter o agente: [...] d) confessado espontaneamente, 

perante a autoridade, a autoria do crime” 1, que nas palavras do ministro do 

Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio é considerado o “embrião da delação 

premiada no direito pátrio” 2. 

Posteriormente, a Lei 8.072 de 25 de julho de 1990, a Lei dos Crimes 

Hediondos, realizou diversas alterações significativas, como por exemplo, a inclusão 

do parágrafo 4º no artigo 159 do Código Penal, que possibilitou a colaboração 

premiada no crime de extorsão mediante sequestro: “§ 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”.  Porém, após seis 

anos, o referido parágrafo foi alterado, passando a constar a seguinte redação: “§ 4° 

Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, 

facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois 

terços”.3  

A Lei 9.080 de 19 de julho de 1995, em sua redação, incluiu dois 

parágrafos prevendo o instituto da colaboração premiada nas Leis nº 8.137/1995 e 

nº 7.492/1986, respectivamente, a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, em seu 

artigo 16, parágrafo único: “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”, e na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, em seu artigo 25, 

parágrafo segundo: “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”. 

Ainda em maio do ano de 1995, a Lei nº 9.034, a Lei do Crime 

Organizado, que mais tarde foi revogada pela atual Lei dos Crimes Organizados, 

                                                           
1 Artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, a partir da redação dada pela Lei nº 7.209/84; 
2 STF – ADI: 5508 DF, Distrito Federal 4000217-27.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, 
Data de Julgamento: 13/12/2017; 
3 Artigo 157, §4º, a partir da redação dada pela Lei nº 9.269 de 02 de abril de 1996. 
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qual seja, a Lei 12.850 de 02 de agosto de 2013, previa em seu artigo 6º, a 

colaboração premiada para os crimes praticados por organizações criminosas: “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”. 

Ainda nesta toada, há três leis que preveem o instituto da colaboração 

premiada e merecem ser mencionadas, sendo elas:  

A Lei 9.613 de março de 1998, a Lei de Crimes de Lavagem de 

Dinheiro: 

Art. 1º [...] § 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 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.4  

A Lei nº 9.807 de 13 de julho de 1999, a Lei de Proteção a 

Testemunhas: 

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. 

E por fim, a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, a Lei Antidrogas: 

Art. 41. 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. 
 

Diante de todo o exposto, é possível verificar certa constância desse 

mecanismo no nosso ordenamento jurídico, vez que está presente em diversas leis 

com teores diferenciados. E mais. O que há em comum entre todas as leis 

mencionadas é a utilização do estímulo para que o acusado colabore de forma 

efetiva, como meio alternativo de obtenção de prova, uma vez que estas concedem 

benefícios ao colaborador, em especial, com a redução de pena.  

Ainda nesse viés, nas palavras de Maria Thereza Moura: 

 
Embora as leis que previram a delação premiada tenham utilizado 
diferentes termos para denominar (denúncia; colaboração espontânea; 
confissão espontânea; colaboração efetiva e voluntária; colaboração 
voluntária, revelação espontânea; revelação eficaz), as hipóteses em muito 

                                                           
4 Artigo 1º com redação dada pela Lei 12.683/12; 
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se assemelham em seu âmago, qual seja, a de premiar o delator que, como 
autor, coautor ou partícipe, tenha colaborado com a autoridade policial e 
judiciária, na coleta de provas que levem, de forma eficaz, à apuração da 
infração penal e de sua autoria. (MOURA, 2006, p. 69). 
 

É importante frisar, ainda, que as leis utilizam de forma genérica o 

termo “autoridade” ao referenciar o responsável pela condução da colaboração, 

citando, por muitas vezes, a autoridade policial como a receptora da confissão 

espontânea do acusado, o que terá relevância para o desenvolvimento do objeto 

deste artigo.  

 

1.3 A nova Lei de Organização Criminosa 

 

A Lei 12.850 de 02 de agosto de 2013, a Lei de Organização 

Criminosa, revogou a sua antecessora, passando a regular o instituto da 

colaboração premiada de forma processual, tratando-o de forma mais detalhada e 

aprofundada. O legislador se preocupou em esboçar regras para a sua limitação, o 

que representou um grande passo para a justiça criminal negocial no processo penal 

brasileiro. E mais. A doutrina majoritária afirma que na insuficiência ou omissão dos 

demais diplomas legais que tratam do referido instituto, deverá ser aplicada, de 

forma análoga, o regime procedimental da referida lei. Assim leciona Frederico 

Valdez Pereira: 

(...) não é apenas admissível, tendo em conta a analogia, mas plenamente 
recomendável que se apliquem as regras procedimentais disciplinadas na 
Lei das Organizações Criminosas a todas as hipóteses de utilização do 
instrumento premial no ordenamento jurídico penal brasileiro. (PEREIRA, 
2016, p. 127). 
 

É perceptível que um dos principais avanços da Lei 12.850/13, foi a 

introdução de uma maior segurança para as partes através da formalização e 

homologação do acordo, revestindo-o de segurança jurídica, tanto para o 

colaborador, já que este terá mais confiança de que efetivamente obterá os 

benefícios após a colaboração, quanto para o judiciário, que passou a ter um maior 

controle, visando evitar violações à voluntariedade e a cláusulas abusivas. 

Há, ainda nesse sentido, um maior esmero do legislador ao definir 

organizações criminosas e crimes correlatos, trazendo instrumentos diferenciados de 

obtenção de prova para um combate mais eficaz às organizações criminosas, 

inclusive as institucionalizadas, que normalmente estão envolvidas com crimes mais 
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sofisticados, conhecidos como crimes do colarinho branco, quais sejam, lavagem de 

dinheiro, corrupção, crimes financeiros e ocultação de patrimônios.  

É importante destacar que além de disciplinar novos meios de provas 

para o combate ao crime organizado, como a ação controlada, o acesso a dados 

cadastrais, a infiltração de agentes policiais e a cooperação entre órgãos 

governamentais, a referida lei também formalizou os requisitos, benefícios e direitos 

do colaborador, bem como prevê melhores critérios para aferição do prêmio.  

Inicialmente, a Lei nº 12.850/13, traz, em seu primeiro parágrafo, no 

artigo primeiro, a definição de organização criminosa: 

 

Art.1º [...] §1o Considera-se organização criminosa a associação de 04 
(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 04 (quatro) anos, 
ou que sejam de caráter transnacional. 
 

O referido conceito traz elementos, quais sejam, o número de 

associados, quatro ou mais pessoas, que seguiu o previsto pela anterior redação do 

art. 288 do Código Penal5, que previa a associação de mais de três pessoas e 

possuía o título de “quadrilha ou bando”; a estrutura ordenada, na qual é exigido que 

os associados sejam organizados em uma espécie de hierarquia; a divisão de 

tarefas, onde cada indivíduo tenha a sua atribuição, ainda que de maneira informal, 

uma vez que se trata de uma atividade clandestina; a obtenção de vantagem de 

qualquer natureza, sendo em regra, de cunho econômico, mas nada impede que 

seja uma vantagem de outra natureza6; mediante a prática de infrações penais cujas 

penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos. 

 Nesse sentido, há duras críticas no sentido de não haver necessidade 

em se limitar a atuação de organizações extremamente danosas a sociedade 

através de uma gravidade abstrata na infração; e o último elemento, mediante a 

                                                           
5 [REVOGADO] Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de 
cometer crimes: Pena - reclusão, de um a três anos.  
Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013 (Vigência): Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais 
pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
6 Nas palavras de Bitencourt e Busato: “sustentamos que vantagem de qualquer natureza- elementar 
do crime de participação em organização criminosa -, pelas mesmas razões não precisa ser 
necessariamente de natureza econômica. Na verdade, o legislador preferiu adotar a locução de 
qualquer natureza, sem adjetivá-la, provavelmente, para não reduzir o seu alcance”.  (BITENCOURT; 
BUSATO, 2014, p. 34). 
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prática de infrações penais de caráter transnacional, nesse viés, independe da pena 

abstrata e se for crime ou infração penal, caso ultrapasse as fronteiras do Brasil. 

Logo em seguida, podemos encontrar no Capítulo II, intitulado “Da 

Investigação e dos Meios de Obtenção de Prova”, a previsão do instituto da 

colaboração premiada “art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão 

permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de 

obtenção da prova: I - Colaboração premiada;” o que nos direciona para a sua 

natureza jurídica7. Ademais, foi esse capítulo que deu origem às discussões acerca 

da legitimidade do delegado de polícia para propor o acordo de colaboração 

premiada, o qual motivou a Ação Direta de Constitucionalidade 5508, que impugnou 

o artigo 4º, parágrafos 2º e 6º, e que levantou a questão objeto do presente trabalho: 

 
Capitulo II - DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA 
PROVA 
Seção I - Da Colaboração Premiada 
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.  
[...] § 2 º 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). [...] 
[...] § 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes 
para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o 
delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do 
Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o 
investigado ou acusado e seu defensor. 
 

A Procuradoria Geral da República impugnou os referidos parágrafos 

sob o argumento de que os mesmos, ao conferirem legitimidade ao delegado de 

polícia para a propositura do acordo de colaboração premiada, feriram os princípios 

do devido processo legal, da moralidade e da titularidade da ação penal pública, 

                                                           
7 STJ, Habeas-corpus nº 97.509, pacificou entendimento no sentido de que: “a delação premiada, a 

depender das condicionantes estabelecidas na norma, assume a natureza jurídica de perdão 
judicial, implicando a extinção da punibilidade, ou de causa de diminuição de pena”. 
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conferida ao Ministério Público pela própria constituição, assunto que será abordado 

de maneira esmiuçada mais à frente. 

2 O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

O acordo de colaboração premiada é um instituto criado pela legislação 

com o objetivo de obter provas a respeito de organizações criminosas, que 

colaborem com a persecução penal, através da cooperação do investigado, membro 

de tal organização.  

Trata-se de um instituto com natureza dúplice. Sendo utilizado pelo 

Estado para o desmantelamento de organizações criminosas e pelo investigado 

como meio de defesa, uma vez que, após o término da colaboração, terá direito a 

um prêmio, na medida de sua colaboração. 

 

2.1 Conceito 

 

Inicialmente, é necessária a diferenciação didática dos termos 

“colaboração premiada” e “delação premiada”, uma vez que com a entrada em vigor 

da Lei nº 12.850/2003, assentou-se certa divergência acerca do tema, pois com a 

regulação do instituto com a nomenclatura de “colaboração premiada”, prevendo 

diversas formas de colaboração e a delação como uma das opções, entende-se ser 

esta apenas uma subespécie do gênero, sendo as demais: a colaboração reveladora 

da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa (art. 4º, 

inc. II, Lei nº 12.350/2003); a colaboração preventiva realizada pelo acusado, com o 

fim de evitar o cometimento de infrações penais decorrentes das atividades da 

organização (art. 4º, inc. III, Lei nº 12.350/2003); a colaboração recuperadora dos 

produtos proveitos das infrações penais cometidas pela organização (art. 4º, inc. IV, 

Lei nº 12.350/2003); e, por fim, a colaboração localizadora de eventual vítima, 

devendo esta estar com a sua integridade física preservada (art. 4º, inc. V, Lei nº 

12.350/2003). 

No entanto, uma parte da doutrina, como Rogério Sanches Cunha e 

Ronaldo Batista Pinto, entendem que não há necessidade de diferenciação da 

terminologia, considerando-as sinônimas, e afirmando que apesar da nomenclatura 

diversa, o instituto sempre foi analisado pela doutrina. Outros doutrinadores, entre 

eles, Renato Brasileiro, lecionam que deve sim haver uma diferenciação, pois 
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colaborar nem sempre advém de uma delação, como já exposto anteriormente no 

presente artigo, vez que existem outras espécies de colaboração, portanto, trata-se 

de situações próprias, devendo haver a distinção terminológica.  

Quando o réu, ou investigado, colabora com a justiça fornecendo 

provas, documentos e confessa sua participação na organização criminosa, e, 

porém, não entrega nenhum comparsa, não há que se falar em delação e sim, em 

colaboração. Já na delação, é crucial que o agente entregue seus comparsas, 

portanto, é correto afirmar que a delação é uma subespécie do gênero colaboração, 

e por ser o termo mais amplo, será utilizado com maior enfoque neste trabalho.  

Dito isso, passaremos a analisar o próprio conceito de colaboração 

premiada, que era estudado pela doutrina brasileira apenas por sua natureza penal 

material, uma vez que, como dito anteriormente, antes da entrada em vigor da Lei 

das Organizações Criminosas, não havia determinações processuais acerca do 

procedimento a ser adotado. Ainda nesse sentido, a conceituação da colaboração 

premiada era, em síntese, da redução e até o perdão da pena ao investigado ou 

acusado que, através de sua confissão e fornecimento de informações, colaborasse 

na persecução do crime, ou, ainda, delatasse os demais envolvidos, desde que de 

forma voluntária, ou mesmo que sugerido por terceiros, sendo vedada a coação. 

Porém, com a sofisticação e a evolução dos crimes organizados, novas 

leis ampliaram os benefícios a serem concedidos ao colaborador, e a Lei nº 

12.850/13 foi a que mais se destacou nesse sentido, pois nos direcionou a um novo 

conceito de colaboração, classificando-a como meio de obtenção de prova. Nas 

lições de Renato Brasileiro acerca da colaboração premiada, a mesma pode ser 

caracterizada como: 

 

[...] técnica especial de investigação por meio da qual o coautor ou partícipe 
da infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, 
fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal informações 
objetivamente eficazes para a consecução de um dos objetivos previstos 
em lei, recebendo, em contrapartida, determinado prêmio legal. (LIMA, 
Renato Brasileiro, 2016, p. 520). 
 

Logo, a colaboração premiada é um acordo e sua essência é a 

facilitação da persecução penal através da obtenção de meios probatórios, através 

da colaboração do delator e demais elementos por ele indicados, como a delação 

dos co-réus e possíveis entregas de documentos. É importante mencionar, nesse 
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sentido, que o depoimento prestado em fase de investigação pelo colaborador não é 

o suficiente pra embasar uma condenação, servindo apenas de norte para a 

apuração de materialidade e autoria que sejam suficientes para lastrear justa causa 

e o consequente oferecimento da denúncia, como qualquer outro depoimento 

prestado nessa fase, e após ser submetido ao contraditório e ampla defesa, será 

analisado com os demais elementos de prova obtidos na fase investigativa e 

inquisitorial, podendo ser parte do fundamento da sentença condenatória, com fulcro 

no artigo 4º, § 16, da Lei 12.850/13: “Nenhuma sentença condenatória será proferida 

com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”.  

Nesse sentido leciona Gustavo Badaró:  

 

Enquanto os meios de prova são aptos a servir, diretamente, ao 
convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática 
(p. ex., o depoimento de uma testemunha, ou o teor de uma escritura 
pública), os meios de obtenção de provas (p. ex.: uma busca e apreensão) 
são instrumentos para a colheita de elementos ou fontes de provas, estes 
sim, aptos a convencer o julgador (p. ex.: um extrato bancário [documento] 
encontrado em uma busca e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto o 
meio de prova se presta ao convencimento direto do julgador, os meios de 
obtenção de provas somente indiretamente, e dependendo do resultado de 
sua realização, poderão servir à reconstrução da história dos fatos” 
(BADARÓ, 2012, p. 270). 
 

Nesta toada, o acordo da colaboração premiada não se trata de meio 

de prova, e sim um meio de obtenção de prova, sendo uma técnica especial de 

investigação que pode ser aplicada com relação tanto aos crimes previstos no 

Código Penal, quanto na legislação extravagante. Ademais, é importante ressaltar 

que tal acordo tem uma natureza dúplice, por ser também uma estratégia para a 

defensiva para o colaborador, conforme leciona Andrey Borges de Mendonça: 

 

Em síntese, portanto, a natureza do acordo de colaboração premiada é de 
um negócio jurídico bilateral, que tem como causa, para a acusação, o fato 
de se tratar de um meio de obtenção de prova (e por meio do qual o 
imputado irá colaborar na obtenção de provas e evidências) e, para a 
defesa, de ser uma estratégia defensiva. (MENDONÇA, 2017, pág. 60). 
 

                        Em termos gerais, podemos concluir que a colaboração premiada, 

além de ser uma técnica especial de investigação para a obtenção de provas para 

desmantelar o crime organizado, é um direito subjetivo do investigado, podendo ser 

utilizado como estratégia da defesa para a obtenção de uma pena reduzida, e até do 

perdão judicial, como conseqüência da colaboração.  
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2.2 Objetivo, validade e eficácia do acordo 

 

As organizações criminosas estão cada vez mais complexas, 

elaborando condutas ilícitas mais sofisticadas e a própria ocultação de tais 

condutas, dispondo de meios e técnicas aperfeiçoadas, principalmente quando se 

trata de crimes de colarinho branco, no qual se utilizam de verdadeiros labirintos 

financeiros e empresariais, e inclusive, muitas vezes são acobertados, por agentes 

públicos, tornando extremamente difícil a investigação da forma convencional. 

Com a tendência da expansão da justiça criminal negocial diante da 

crise do sistema de persecução estatal, tem sido comum o surgimento de 

alternativas procedimentais e mecanismos de aceleração processual, os quais tem 

sido de grande valia para o Estado. Nesse sentido, o acordo de colaboração 

premiada vem como uma técnica de investigação preciosa, pois através da 

colaboração espontânea prestada por uma fonte interna que integra a organização 

criminosa, é possível a descoberta de informações que normalmente não 

chegariam, por outros meios, ao conhecimento das autoridades. Por outro lado, o 

colaborador pode vir a optar pelo acordo pela possibilidade de cumprir uma pena 

menos severa, diante dos benefícios que lhe podem ser concedidos, diante da 

eficácia da colaboração. 

Diante do exposto, o objetivo do acordo de colaboração premiada é 

como ferramenta de combate ao crime organizado, sendo utilizada de forma 

excepcional para auxiliar a investigação. Desta forma, é necessária a observância 

de uma série de requisitos em sua aplicação para que determinado instituto não 

perca seu objeto, como por exemplo, a voluntariedade por parte do réu, que não 

pode ser coagido para aceitar o acordo e deve sempre estar acompanhado de seu 

defensor técnico, a pertinência da colaboração para o caso investigado, bem como a 

não intervenção judicial nas negociações realizadas entre os envolvidos, quais 

sejam, o Delegado, o Investigado, o Defensor e o Ministério Público, podendo haver 

apenas a manifestação deste, consoante o art. 4º, §6º, da Lei nº 12.850/2013:  

 

Art.4º [...] §6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as 
partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o 
delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do 
Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o 
investigado ou acusado e seu defensor. 
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No contexto de validade do acordo, é necessária uma análise mais 

aprofundada acerca dos requisitos de admissibilidade da colaboração premiada, que 

determinarão se a mesma poderá ou não ser proposta, aceita e homologada. 

Inicialmente, deve-se atentar para a sua excepcionalidade, com o fim de evitar sua 

generalização e para o fato de que, se cumpridos os requisitos delimitados pela lei, o 

Ministério Público deverá ser vinculado à propositura do acordo, para que não haja 

arbitrariedades ou desigualdades.  

O primeiro pressuposto de admissibilidade do acordo de colaboração 

premiada será o da adequação/idoneidade, que se trata da verificação da 

potencialidade da colaboração do acusado e sua pertinência ao caso, ou seja, se há 

indícios suficientes de que a persecução penal será beneficiada através do acordo. 

Nesse sentido, houveram discussões a respeito da possibilidade do oferecimento do 

acordo ao acusado que já havia rompido uma colaboração anterior, em crime 

diverso, tendo o Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus 127.483, firmado a 

posição no sentido de que a personalidade ou a confiabilidade do colaborador 

devem ser considerados no momento de valorar suas declarações e não como 

requisitos de validade que impeçam a sua homologação, conforme julgado: 

 

“(...) a confiança não se extrai, previamente, da personalidade, das 
características pessoais ou dos antecedentes do delator; ela é construída 
objetivamente a partir da fidedignidade das informações por ele prestadas, 
dos elementos de prova que concretamente vierem a corroborá-las e de sua 
efetividade para as investigações.” (STF, HC 127.483/PR, rel. Min, Dias 
Toffolli). 
 

Ainda nesta etapa, deverá ser feita uma análise preliminar de coerência 

através das declarações prestadas pelo acusado na fase de investigação, para que 

seja avaliada, nas primeiras versões apresentadas por este, se realmente há 

informações pertinentes relacionadas ao crime investigado, bem como se o acusado 

possui elementos probatórios que corroborem sua versão. 

Após a análise com relação à adequação/idoneidade, serão analisados 

entre os meios adequados, quais são necessários, e a decisão deverá ser motivada 

a partir da indispensabilidade para a persecução penal, pois, como já dito 

anteriormente, o acordo, como um instituto negocial, tem natureza excepcional e 

deve ser usado de forma subsidiária, sendo assim, “a colaboração premiada deverá 

ser empregada na ausência de outros meios legais menos restritivos”, (BECHARA, 

2015, p, 07).  
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Será analisada, também nesse momento, a necessidade frente à 

complexidade da investigação no caso concreto, vez que a justificativa do acordo de 

colaboração premiada é justamente combater de forma eficaz o crime organizado, 

pois muitas vezes “não há testemunhas presenciais e as únicas pessoas que podem 

fornecer informações, são os próprios envolvidos” (MENDONÇA, 2013). Nesse 

sentido, o acordo deverá ser utilizado quando ficar demonstrado que devido a 

complexidade do caso concreto, será inviável a persecução penal através da 

investigação pelos meios ordinários. 

Desse modo, o órgão que propor o acordo de colaboração premiada, 

deverá justificar sua decisão e baseá-la na comprovação de que em razão da 

indisponibilidade da persecução penal e da complexidade da investigação, seria 

inviável alcançar a comprovação acusatória a partir de outros meios. Ademais, se a 

proposta do acordo partir da defesa, a recusa do Ministério Público deverá se 

justificar na ausência dos requisitos impostos, argumentando que as informações 

que viriam a fornecidas pelo acusado, podem ser obtidas através de outros meios, 

ou ainda, que são irrelevantes para a investigação. Nesse ponto, é importante 

ressaltar que é necessária a justificativa ministerial para que se evitem 

discricionariedades, podendo a defesa questionar ao juízo competente a recusa e 

inclusive, solicitar uma manifestação motivada do órgão acusador.   

Como último pressuposto, temos a verificação da proporcionalidade da 

utilização do acordo de colaboração premiada, uma vez que haverá uma 

relativização dos direitos fundamentais do acusado, o que é um dos motivos para 

que seja proposto apenas em delitos de maior gravidade, e também para agentes 

cuja conduta tenha menor reprovabilidade, conforme voto do Ministro Gilson Dipp, 

no julgamento do HC 59.115 STJ:  

 

“(...) acordo de delação premiada é para crimes graves, não só do corréu 
colaborador como também do corréu delatado, porque acordo de delação 
premiada não foi feito para furto de galinha, não pode ser banalizado nem 
pode ser objeto de intermediários, de ‘corretores de delação premiada”. 
(MENDONÇA apud DIPP, 2013, p. 7).  
 

Além dos pressupostos estruturados, há ainda alguns pontos de 

problematização que merecem ser abordados, entre eles, se há a necessidade da 

confissão do colaborador, a incriminação de terceiros e a possibilidade de aplicação 

do acordo no tribunal do júri. No que tange ao primeiro ponto, “a delação somente se 
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caracteriza quando o investigado ou o réu também confessa a autoria da infração 

penal” (CARVALHO, 2009, p. 98), no mesmo sentido se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça:  

 

“O instituto da delação premiada incide quando o réu, voluntariamente, 
colabora de maneira efetiva com a investigação e o processo criminal. Esse 
testemunho qualificado deve vir acompanhado da admissão de culpa e deve 
servir para a identificação dos demais coautores e partícipes e na 
recuperação do produto do crime, o que não se verificou no caso dos 
autos”. (STJ, 2010).8 

 
Há quem se posicione no sentido da dispensabilidade da confissão em 

respeito ao princípio da vedação a autoincriminação, na qual o acusado teria a 

possibilidade de apresentar os dados acerca dos demais coautores e se manter 

silente quanto a sua participação. Porém, a própria lógica do instituto impõe que o 

acusado não seja uma mera testemunha, o que por si só, afasta essa posição. No 

mesmo sentido há a questão da abrangência da confissão na delação, se esta 

deverá ser feita apenas para os delitos que estão sendo investigados e que o 

colaborador participou, ou para todos os fatos de que tenha conhecimento. 

Conforme consta no acordo firmado com os colaboradores da investigação da JBS, 

extrai-se que:  

 

Todos os fatos ilícitos praticados pelo colaborador até a data da assinatura 
desse termo, assim como todos os fatos praticados pelo colaborador até a 
data da assinatura desse termo, assim como todos os fatos ilícitos que 
sejam do seu conhecimento, os quais estão explicitados no anexos que 
compõe e integram esse acordo (STF, Cláusula 3ª, Pet. 7.003). 
 

Também no sentido da amplitude do acordo, se posicionou o Supremo 

Tribunal Federal: 

 

(...) sendo a colaboração premiada um meio de obtenção de prova, é 
possível que o agente colaborador traga informações (declarações, 
documentos, indicação de fontes de prova) a respeito de crimes que não 
tenham relação alguma com aqueles que, primariamente, sejam objeto da 
investigação. (STF, 2015). 
 

Portanto, subsume-se que os fatos frutos do acordo de colaboração 

devem ser delimitados, adequando-se as obrigações do delator, não excluindo-se, 

porém, a possibilidade de eventuais descobertas em seu curso. Diante do exposto, 

os acordos vem sendo elaborados de forma que as informações prestadas pelo 

                                                           
8 STJ REsp 1.102.736/SP. 
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colaborador tem que estar no âmbito das organizações criminosas, abarcando os 

delitos que são objetos da investigação. 

No tocante a incriminação de terceiros para a celebração do acordo, 

verifica-se não ser um requisito obrigatório, uma vez que como abordado 

anteriormente, existem espécies de colaboração, entre elas, a de recuperar 

proveitos da atividade criminosa, a descrição da estruturação da organização 

criminosa e suas atividades e a indicação de fontes e provas incriminatórias. Sendo 

assim, na teoria, é possível a realização do acordo sem que haja a incriminação de 

terceiros. (PEREIRA, 2016). 

Por fim, no que tange a possibilidade do acordo de colaboração 

premiada nos crimes de competência do tribunal do Júri, verifica-se ser possível, 

podendo ser homologado pelo juiz, se ainda estiver na fase investigatória, e 

quesitado aos jurados, principalmente se for hipótese de perdão judicial, visto que 

terá um consequente reflexo na determinação da pena. 

Após esgotada a análise com relação aos pressupostos de validade do 

acordo, os quais determinam a sua admissibilidade no processo, é necessária a 

análise de seus requisitos, que condicionam a sua validade e que são observados a 

partir da interpretação dos dispositivos regulados no artigo 4º, caput e §8º da Lei nº 

12.850/2013, a saber: a voluntariedade, a inteligência/informação, a 

adequação/exatidão e, ligado aos dois primeiros requisitos, mas que será abordado 

de maneira individual, devido a sua importância, como último requisito temos a 

assistência do defensor técnico.  

O primeiro requisito é a voluntariedade do acusado em aceitar o acordo 

de colaboração premiada. Nas palavras de Eduardo Silva: 

 

A voluntariedade da iniciativa do colaborador é um dos pontos mais 
sensíveis do instituto no plano prático, ante a real possibilidade de 
constrangimentos para que haja uma colaboração eficaz. Se não previsíveis 
ocorrências de excessos para a extração de uma confissão durante as 
investigações, nada impede que também possam ocorrer na busca de uma 
colaboração eficiente, o que conduzirá inevitavelmente à ilicitude da prova 
obtida (...). (SILVA, 2014, p. 57). 
 

 Uma problemática que envolve o referido tema, é a necessidade de 

espontaneidade do colaborador para a celebração do acordo, porém, com a entrada 

em vigor da Lei nº 12.850/2013 que utiliza-se do termo “voluntariedade”, restou claro 

que não é necessária que a proposta do acordo parta de forma espontânea pelo 
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acusado, podendo ser proposta pelo órgão acusador, que deixará a cargo do 

acusado, voluntariamente, aceitar ou não. 

Ainda com relação a voluntariedade, há grande discussão acerca da 

possibilidade de celebração do acordo com o acusado que está preso, pois o 

referido instituto, não pode ser fruto de coação física ou psíquica, sob pena de 

perder seu objeto e lastrear o processo de ilegalidade, no entanto, o Supremo 

Tribunal Federal assentou entendimento sobre o tema: 

 

Destaco que requisito de validade do acordo é a liberdade psíquica do 
agente, e não a sua liberdade de locomoção. A declaração de vontade do 
agente deve ser produto de uma escolha com liberdade (liberdade 
psíquica), e não necessariamente em liberdade, no sentido de liberdade 
física. Portanto, não há nenhum óbice a que o acordo seja firmado como 
imputado que esteja custodiado, provisória ou definitivamente, desde que 
presente a voluntariedade dessa colaboração. Entendimento em sentido 
contrário importaria em negar injustamente ao imputado preso a 
possibilidade de firmar acordo de colaboração e de obter sanções premiais 
por seu cumprimento, em manifesta vulneração ao princípio da isonomia. 
(STF, 2015).9 
 

Porém, se celebrado o acordo com o preso cautelar, será imposta a 

concessão da liberdade provisória, pois estará ausente um dos fundamentos da 

referida medida, qual seja, o periculum in libertatis. Diante disso, nos acordos 

firmados no âmbito da Operação Lava Jato, o Ministério Público se comprometeu a 

não postular medidas cautelares privativas ou restritivas de liberdade em desfavor 

do colaborador que celebrasse o acordo de colaboração premiada, desde que não 

houvesse justa causa para a sua rescisão. (STF, cláusula 3ª, Pet. 7.003). E mais. 

Ainda no âmbito da Operação Lava Jato, foi determinada a revogação preventiva de 

um acusado, pois encontrava-se em uma situação parecida com a de outros réus, 

denunciados, inclusive, na mesma ação penal. Nesse sentido: 

 

Corréus – com situação processual significativamente semelhante a do ora 
paciente, tanto que foram denunciados conjuntamente na mesma ação 
penal -, após firmarem acordo de colaboração premiada, tiveram a prisão 
preventiva substituída por outras medidas cautelares. Tendo sido eficaz, 
nesses casos, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, 
não há razão jurídica justificável para negar igual tratamento ao ora 
paciente. (STF, 2015).10 
 

O requisito de inteligência/informação diz respeito à necessidade de 

que o colaborador tenha conhecimento das acusações a ele imputadas, que 

                                                           
9 STF, HC 127.483/PR. 
10 STF, HC 127.186/PR.  
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compreenda as conseqüências do acordo, como a possível sanção penal, sendo 

necessário o esclarecimento de seus reflexos cíveis e administrativos e, por fim, que 

o acusado compreenda as renúncias que está realizando, como o direito ao silêncio.  

Ademais, o colaborador deverá ser informado de que a concessão dos 

benefícios será realizada tão somente após a análise da efetividade de sua 

colaboração, portanto, no momento da propositura do acordo, não poderão ser-lhe 

informados de forma precisa a quais benefícios terá direito, consistindo o termo de 

acordo de colaboração premiada em seu momento de formalização, apenas uma 

expectativa de direito, pois a análise de sua eficácia será feita posteriormente, pelo 

juiz. 

No tocante ao requisito da adequação/exatidão, deverá ser realizada 

pelo magistrado uma análise sobre a existência de justa causa que autorize a 

celebração do acordo, ou seja, uma análise do termo do acordo proposto, 

verificando se é condizente com os fatos investigados até então. 

Por fim, a assistência do defensor técnico do colaborador é 

imprescindível em todos os momentos, consoante artigo 4º, §15º, da Lei nº 

12.850/2013, a fim de proteger a voluntariedade e garantir a ciência do acusado dos 

requisitos analisados anteriormente, principalmente no tocante a renúncia dos seus 

direitos. 

Já com relação à eficácia do acordo pala o Estado, não resta dúvidas, 

tendo em vista que as recentes operações que abalaram o país, entre elas, a 

Operação Lava Jato, na qual, devido aos acordos firmados, foi possível o 

desmantelamento de poderosas organizações criminosas, culminado na prisão de 

políticos e empresários da elite brasileira, que por muitos eram e,  talvez por eles 

mesmos, considerados intocáveis. Tal eficácia não é demonstrada apenas pelas 

prisões, mas também pelos valores e bens recuperados, que no âmbito da referida 

operação, segundo o Ministério Público Federal, alcançou a marca de meio bilhão 

de reais. (MPF, 2019). 

Nesta esteira, é relevante consignar a eficácia do acordo para o 

colaborador, uma vez que fazendo uso dele como mecanismo de defesa, poderá ser 

beneficiado com o perdão judicial, uma redução de até 2/3 em sua pena privativa de 

liberdade ou ainda, eventual substituição para restritiva de direitos, caso tenha 

colaborado de forma efetiva com a investigação, revelando-se um instrumento útil à 

defesa.  
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Tal característica de estratégia de defesa se confirma na prática, pois 

segundo o Ministério Público Federal, ainda no âmbito da operação acima citada, 

dos 15 acordos firmados, em 11 deles foram dos próprios investigados que partiram 

a iniciativa do acordo sob a orientação de seus respectivos advogados. (MPF).  

 

2.3 O prêmio e as provas 

 

Adentrando no conteúdo do acordo, são muitos os benefícios possíveis 

ao colaborador, que como dito anteriormente, variam desde a diminuição da pena 

até o perdão judicial. Desta forma, se torna um mecanismo interessante não apenas 

aos órgãos responsáveis pela investigação e ao Estado como um todo, mas para o 

próprio acusado colaborador.  

As inovações trazidas pela Lei nº 12.850 de 2013, a Lei de 

Organização Criminosa, demonstram uma correspondência no que se refere aos 

benefícios, diante dos critérios de aferição dos mesmos, ou seja, mediante uma 

colaboração mais efetiva, com o apontamento de mais provas, a prevenção de mais 

crimes, a revelação da estrutura hierárquica da organização, bem como a 

localização de eventuais vítimas e recuperação de bens e valores, o colaborador 

receberá um benefício maior do que o mero delator, aquele que apenas entregou os 

comparsas, porém, não há ainda, uma grande delimitação legal, pois a lei não fixa 

de forma descriminada os critérios para a determinação de cada prêmio específico, 

o que culmina em uma verdadeira discrepância entre os acordos firmados, sendo 

uns mais benéficos que os outros. 

Nesse sentido, é importante ressaltar a importância do estabelecimento 

de tais critérios na legislação no âmbito da justiça negocial, com o fim de reduzir 

discricionariedades na realização de pactos e proporcionar uma maior segurança 

jurídica, inclusive, há uma proposta legislativa oriunda da CMPI da JBS nesse 

sentido, a qual prevê a introdução de dispositivos que vedam, de forma expressa, a 

concessão de benefícios que não oriundos da lei. Nas palavras de Silva Jardim: “o 

Ministério Público não pode oferecer ao delator ‘prêmio’ que não esteja 

expressamente previsto em lei específica”, e “tal limitação se refere não só ao tipo 

de benefício (prêmio), como também se refere a sua extensão, mesmo que 

temporal”. (JARDIM, 2016, p. 3). 
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Na Operação Lava Jato, que atualmente conta com cerca de 184 

acordos firmados, houve um afastamento das previsões normativas impostas pelo 

legislador nos artigos referentes aos benefícios11, bem como a aplicação de regimes 

e progressões que descumprem os requisitos legais. A título exemplificativo, o 

acordo na Pet. 5.244 STF, formalizado com o réu Alberto Youssef, fixou que após 

atingida a fixação de 30 anos de prisão através de sentenças definitivas, a pena 

privativa de liberdade em regime fechado seria cumprida pelo colaborador de forma 

diferenciada e pelo lapso de no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) anos, e, 

após seu integral cumprimento, a progressão do colaborador se daria “diretamente 

para o regime aberto, mesmo que sem o preenchimento dos requisitos legais”12.  

Ora, tal benefício fere diretamente a vedação à progressão per saltum, 

que está prevista no artigo 11213 da Lei de Execuções Penais, nº 7.210 de 11 de 

julho de 1984, cujo entendimento já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de 

Justiça através de diversos julgamentos, os quais inadmitiram a referida progressão 

antes do cumprimento de uma pena intermediária. 

Já no acordo na Pet. 6.138, formalizado com José Sérgio de Oliveira 

Machado, é possível se verificar que apesar da previsão legal de diminuição ser na 

fração de até 2/3 da pena fixada (aproximadamente 66%), o que houve, na verdade, 

foi uma redução de 85%, visto que a pena de 20 (vinte) anos foi reduzida para 03 

(três), extrapolando os limites impostos pela legislação: 

 

Parágrafo 1 0. DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SEU REGIME 
DE CUMPRIMENTO  
A condenação à pena máxima de 20 (vinte) anos de reclusão, com a 
suspensão dos demais feitos e procedimentos criminais na fase em que se 
encontrem quando atingido esse limite, desde que não haja recurso 
pendente, com o objetivo de redução da pena, somadas para esse fim as 
penas já aplicadas e as que vierem a ser aplicadas nos processos cobertos 
pelo caput desta cláusula 5"; b) independentemente do preenchimento dos 
critérios dispostos nos artigos 33 a 48 do Código Penal, o cumprimento da 
pena privativa de liberdade da seguinte forma: b. I) 2 (dois) anos e 3 (três) 
meses de reclusão em regime fechado diferenciado, com monitoramento 

                                                           
11 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 [...]; § 4º Nas 
mesmas hipóteses do caput , o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia [...]; § 5º 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. 
12 Cláusula 5ª, incisos I, III e V, acordo na Pet. 5.244 STF. 
13 Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência 
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 
um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo 
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.   
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eletrônico individual, disciplinado no Anexo I; b.II) 9 (nove) meses de 
reclusão diferenciado, com monitoramento disciplinado no Anexo 11; [...]. 
(Cláusula 5ª, §1º, acordo na Pet. 6.138 STF). 
 

E mais. No referido acordo, foram descriminadas as características e 

apontadas as condições do cumprimento dos regimes diferenciados impostos, qual 

sejam, o regime fechado e o regime semiaberto, sendo para ambos previsto o 

cumprimento da pena em regime domiciliar. Nesse sentido, conforme Silva Jardim:  

 

(...) o poder judiciário não deve homologar acordos de cooperação que 
consagrem ‘prêmios’ não autorizados na lei cogente e, com mais razão, que 
contrariem tal lei. Não devem ser homologadas ‘delações premiadas’ que 
prevejam cumprimento de penas altas em regimes não permitidos pela lei 
penal ou de execução penal, prisão domiciliar para penas de dez anos. 
(JARDIM, 2016, p.03). 
 

 Ainda no quesito “prêmios”, há a possibilidade de liberação do uso de 

bens proveitos de crimes, ou seja, que se originaram a partir de atividades ilícitas. 

No acordo firmado com Alberto Youssef, houve a liberação do uso de imóveis e 

carros blindados para sua esposa e filhas14, o que foi inclusive objeto de 

impugnação por corréus delatados por este em seu acordo de colaboração 

premiada, no entanto, o STF, no HC 127.483/PR, sustentou a legalidade do referido 

benefício: 

Aliás, se a colaboração exitosa pode afastar ou mitigar a aplicação da 
própria pena cominada ao crime (respectivamente, pelo perdão judicial ou 
pela redução de pena corporal ou sua substituição por restritiva de direitos), 
a fortiori, não há nenhum óbice a que também possa mitigar os efeitos 
extrapenais de natureza patrimonial da condenação, como o confisco “do 
produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso” (art. 91, II, b, do 
Código Penal), e de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou 
indiretamente, à prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores (art. 7º, I, da Lei nº 9.613/98). (...) Desta feita, se a 
colaboração frutífera também pode conduzir ao não oferecimento da 
denúncia e, por via de conseqüência, à impossibilidade de perda patrimonial 
como efeito da condenação, parece-me plausível que determinados bens do 
colaborados possam ser imunizados contra esse efeito no acordo de 
colaboração, no caso de uma sentença condenatória. (STF, 2016). 
 

No entanto, apesar das duras críticas a operação Lava Jato no que diz 

respeito aos benefícios concedidos aos colaboradores, certo é que a mesma revelou 

um dos maiores escândalos de corrupção da história do nosso país, demonstrando 

violações éticas e legais no âmbito do poder político e econômico, desmascarando 

indivíduos do alto escalão de empresas e do próprio governo, desmantelando 

                                                           
14 Cláusula 7ª, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, acordo na Pet. 5.244. 
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Organizações Criminosas que há muito vinham se beneficiando do dinheiro público 

através de suas operações ilícitas mascaradas, que é o objetivo principal do acordo 

de colaboração premiada, disciplinado na Lei das Organizações Criminosas.  

Nesta toada, é importante a aferição dos critérios para a definição do 

benefício no momento da negociação do acordo e a observância dos mesmos, pelos 

responsáveis por sua formalização, partindo do pressuposto de que a concessão de 

tais benefícios irá respeitar os parâmetros impostos pela lei. 

Inicialmente, a respeito dos critérios, há uma questão importante no 

que diz respeito a possibilidade da existência ou não de cláusula contendo uma 

estimativa do percentual de redução da pena no acordo proposto, o qual deverá ser 

homologado pelo juiz. Ora, a homologação da proposta de acordo contendo tal 

cláusula, certamente implicaria em um julgamento antecipado do mérito, o que 

ocasionaria, posteriormente, em um duplo julgamento, e mais, não cabe ao 

Ministério Público ou a autoridade policial aferir sobre a fixação do quantum da pena. 

O que é possível, no entanto, é a especificação da pena em concreto 

que deverá ser cumprida pelo colaborador, estipulando o patamar mínimo e máximo, 

para que o juiz, posteriormente, possa reduzir a seu critério, levando em conta a 

individualização da pena. Nesse sentido, leciona Morais da Rosa: 

 

A pena pré-fixada se mostrou como uma convergência criativa capaz de 
garantir os efeitos da delação eficiente. Isso porque ao se estipular o teto 
(que não pode ser ultrapassado, mas sim reduzido), evitou que o delator 
ficasse na dependência da aplicação da pena do julgador e, somente 
depois, a redução da pena. A certeza no tocante à sanção foi uma invenção 
contratual, devidamente homologada pelo STF e demais órgãos judiciais, 
que conferiu estabilidade ao termo da delação, incentivando futuros 
delatores. (ROSA, 2017, p. 89) 
 

O acordo deve prever da forma mais realista possível o benefício que 

será alcançado pelo colaborador, dentro dos limites legais, diante das obrigações 

assumidas pelo mesmo, a fim de proporcionar uma maior segurança jurídica no 

âmbito da justiça negocial. Observe-se que deve ser levada em conta, também 

nessa fase, a personalidade do agente, pois apesar de não se enquadrar em um 

requisito de admissibilidade do acordo, uma vez que o fato do descumprimento de 

outro acordo de colaboração por parte do réu não impede a propositura de um novo 
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acordo em outro processo, certo é que o §1º do artigo 4º da Lei 12.850 de 201315, 

serve como um guia para a definição de possíveis benefícios, considerando-se 

inclusive, a confiabilidade do agente. 

Diante disso, para fim de tais cálculos, a autoridade policial ou o 

Ministério Público, deverá considerar, no momento da propositura do acordo, quais 

os possíveis resultados que tal colaboração terá para a persecução penal, e também 

para o momento do mesmo, uma vez que quanto mais cedo o colaborador se 

manifestar no sentido de aceitar o acordo, em tese, mais efetiva será sua 

colaboração. 

Nestes termos, é relevante consignar a Orientação Conjunta 1/2018 do 

MPF: 

 

Ao propor os benefícios, o Membro do Ministério Público Federal deve 
considerar parâmetros objetivos, dentre os quais: quantidade de fatos 
delitivos narrados pelo colaborador; oportunidade da colaboração (ou seja, 
o momento em que revelou os fatos desconhecidos à investigação); a 
natureza e credibilidade da descrição dos fatos narrados; a culpabilidade do 
agente em relação ao fato; os antecedentes criminais; a disposição do 
agente em cooperar com a investigação e persecução de outros fatos; os 
interesses da vítima; o potencial probatório da colaboração e outras 
consequências em caso de condenação; as provas apresentadas pelo 
colaborador e as linhas de investigação ampliadas. 
 

Já com relação aos benefícios de não oferecimento da denúncia e do 

perdão judicial, evidentemente, exige que a conduta do agente na organização 

criminosa seja de menor reprovabilidade, sendo que a própria lei determina que não 

podem ser oferecidos ao líder da organização16 e que sua colaboração seja não só 

importante para fins de persecução penal, e sim indispensável. A diferenciação do 

oferecimento de tais benefícios estará no momento da propositura do acordo, pois 

se for formalizado antes do oferecimento da denúncia, poderá acarretar em seu não 

oferecimento, e se for durante a instrução, já na fase da ação penal, poderá 

acarretar no perdão judicial. 

                                                           
15 Artigo 4º. (...) § 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a 
eficácia da colaboração. 

16 § 4º Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o 
colaborador: I - não for o líder da organização criminosa; 
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Ainda nos termos da Orientação Conjunta 1/2018 do MPF acerca do 

tema: 

O benefício de não exercício da ação penal somente deverá ser proposto 
em situações extraordinárias. Além dos requisitos do art. 4º, § 4º, da Lei 
12.850/2013, devem ser considerados os seguintes parâmetros: 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; 
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. 
 

 Esgotada a questão dos prêmios, também chamados de benefícios, é 

importante adentrar no quesito das provas, que serão adquiridas mediante as 

obrigações assumidas pelo colaborador em seu acordo, devendo ser descriminadas 

no momento de sua propositura e aceitação, visando especificar os resultados 

almejados. Nesse sentido, deverão ser indicados quais incisos do artigo 4º da Lei de 

Organizações Criminosas17 deverão ser alcançados pela colaboração.  

A título exemplificativo, no acordo formalizado com o réu Alberto 

Youssef, foi prevista de forma cumulativa, como obrigações do réu, a identificação 

de coautores e partícipes, a revelação da estrutura da organização criminosa, a 

recuperação total ou parcial de valores e produtos proveitos de crimes, a 

identificação de pessoas físicas e jurídicas envolvidas, e o fornecimento de 

documentos e provas18, ou seja, excluiu-se apenas a previsão do inciso V, do artigo 

4º da Lei nº 12.850/13, que prevê a localização de eventuais vítimas.  

Ainda no âmbito das provas, há a possibilidade de utilizar medidas que 

apesar de não estarem expressamente previstas na lei, podem ser analisadas de 

maneira extensiva como elementos probatórios necessários para a obtenção do 

cumprimento da obrigação do acusado, uma vez que a própria essência do acordo 

                                                           

17 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. 

18 Cláusula 6ª, acordo na Pet. 5.244 STF. 
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de colaboração premiada é tratar-se de um meio de obtenção de prova. É o caso de 

autorização do réu para que os órgãos responsáveis pela persecução penal possam 

acessar os seus dados de movimentações financeiras no exterior, ainda que as 

contas não estejam em seu nome, como previsto no acordo com Alberto Youssef.19  

Com relação as provas adquiridas por meios ilícitos, é importante 

consignar que independentemente da aceitação de ambas as partes, qualquer 

processo, mesmo que no âmbito da justiça negocial, onde em tese há maior uma 

maior liberalidade, deve respeitar as regras do devido processo, no qual, eventual 

ilegalidade poderá gerar uma nulidade futura. 

Cumpre ressaltar, ainda, que as provas adquiridas e produzidas 

durante as investigações preliminares, inclusive as próprias declarações do réu, 

devem ser confirmadas posteriormente em juízo, uma vez que não poderão ser 

utilizadas para fins de sentenciamento se não respeitarem o princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, Mariana Lauand leciona com 

relação a eventuais provas orais produzidas na etapa investigativa: 

 

Não poderão tais declarações ser consideradas meio de prova. Isto porque 
não se produz prova na primeira fase da persecução penal. Somente 
poderão ser considerados provas, no sentido técnico-processual do termo, 
aqueles elementos produzidos na presença do juiz e das partes, as quais 
devem ter a efetiva possibilidade de participar de sua produção e de 
oferecer contraprova. (LAUAND, 2008, p. 110) 

 
Note-se que, apenas após a análise dos critérios analisados 

anteriormente em junção com as provas produzidas durante o processo, o juiz terá 

uma base para fundamentar o prêmio que irá conceder, o que nos permite concluir 

que, assim como o Delegado de Polícia, nem mesmo o Ministério Público, que é 

titular da ação penal, poderia dar garantias ao colaborador em um eventual acordo, 

visto que o termo de colaboração premiada é apenas uma previsão do que poderá 

vir a ser concedido, já que nem o próprio juiz, antes da verificação da efetividade dos 

resultados obtidos com a colaboração, poderá saber qual benefício irá conceder.  

Neste contexto, as informações prestadas pelo colaborador e as provas 

produzidas durante a investigação, irão se traduzir em justa causa, e posteriormente, 

irão resistir ao teste de qualidade do contraditório judicial, resultando na condenação 

                                                           
19 Cláusula 6ª, acordo na Pet. 5.244 STF. 
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de demais integrantes da organização e seu consequente desbaratamento. Nesse 

sentido leciona Renato Brasileiro: 

 

[...] para que o agente faça jus aos benefícios penais e processuais penais 
estipulados em cada um dos dispositivos legais, é indispensável aferir a 
relevância e a eficácia objetiva das declarações prestadas pelo colaborador. 
Não basta a mera confissão acerca da prática delituosa. Em um crime de 
associação criminosa, por exemplo, a confissão do acusado deve vir 
acompanhada do fornecimento de informações que sejam objetivamente 
eficazes, capazes de contribuir para a identificação dos comparsas ou da 
trama delituosa. Por força da colaboração, deve ter sido possível a 
obtenção de algum resultado prático positivo, resultado este que não teria 
sido alcançado sem as declarações do colaborador. (LIMA, 2016, p. 529). 
 

Verifica-se então, que há no acordo de colaboração premiada uma 

regra de eficácia objetiva, devendo ser atingidos os critérios elencados pela lei e 

determinados individualmente, de acordo com cada caso e termo formalizado com o 

colaborador, o que permite concluir que, apesar de ser um direito subjetivo do 

acusado, o Ministério Público e a Autoridade Policial não estão vinculados a 

qualquer proposta de acordo que possa vir a ser apresentada pelo acusado, visando 

uma eventual estratégia de defesa.  
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3 O ACORDO PROPOSTO PELO DELEGADO DE POLÍCIA 

Com o advento da Lei 12.850 de 02 de agosto de 2013, houve 

diversas mudanças no tocante ao acordo de colaboração premiada, pois como já 

dito anteriormente, a referida lei foi criada no intuito de determinar regras para a 

limitação do referido instituto, bem como para guiar seu procedimento. Nesse 

contexto, após sua entrada em vigor, o delegado de polícia passou a ter 

legitimidade para a propositura do acordo de colaboração, o que antes era 

realizado apenas pelo Ministério Público.  

Tal mudança se deu devido à necessidade de agilizar as 

investigações, pois os acordos tratam-se de um importante mecanismo de 

obtenção de prova, que são capazes de contribuir de forma efetiva na fase 

investigatória realizada pela autoridade policial. Cumpre ressaltar, ainda, que tanto 

os acordos realizados pelo delegado quanto os realizados pelo Ministério Público, 

passarão pelo crivo judicial para a homologação pelo juiz.   

 

3.1 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5508 

 

No ano de 2016, o Procurador Geral da República, a época Rodrigo 

Janot Monteiro de Barros, propôs ação direta de inconstitucionalidade20 em face dos 

parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013, os quais 

dispõem sobre a investigação criminal, o procedimento a ser adotado para a 

concessão do acordo de colaboração premiada e conferem ao delegado de polícia 

legitimidade para a propositura do referido acordo, que anteriormente à vigência da 

lei, era de competência exclusiva do Ministério Público.  Vejamos os parágrafos 

impugnados: 

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:  
[...] §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 

                                                           

20 A Ação Direta de Inconstitucionalidade está prevista nos artigos 102 I, “a” e 103 da CFRB/88 e é 
promovida mediante ação judicial, com o objetivo de invalidar lei ou ato normativo que se mostrarem 
incompatíveis com o sistema.    
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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). [...] 
[...] §6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes 
para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o 
delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do 
Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o 
investigado ou acusado e seu defensor. 
 

Os parágrafos acima descritos foram impugnados com o fundamento 

de que a concessão da atribuição aos delegados de polícia para a iniciativa de 

propor acordos de colaboração premiada fere o sistema acusatório, uma vez que a 

transação penal trata-se de matéria cuja legitimidade é exclusiva do Ministério 

Público. Foi fundamentado, ainda, que tal atribuição é contrária a diversos princípios 

constitucionais, sendo eles o princípio do devido processo legal21, o princípio da 

moralidade22, o princípio acusatório, bem como a titularidade da ação penal pública 

conferida ao Ministério Público pela Constituição, a exclusividade ao exercício das 

funções ministeriais e, por fim, a função constitucional da polícia. 

No entanto, a fundamentação cuja ADI 5508 deu maior enfoque, foi 

com relação à exclusividade do exercício das funções do Ministério Público, previsto 

no art. 129, § 2º, da CRBF/88: “As funções do Ministério Público só podem ser 

exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva 

lotação, salvo autorização do chefe da instituição” 23, com relação a titularidade da 

ação penal, consoante art. 129, I, CRBF/88: “São funções institucionais do Ministério 

Público: I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” e, por 

fim, com relação a função constitucional da polícia, prevista no artigo 144, §§ 1º e 4º 

da CRBF/88:   

 

Art.144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
 § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I – apurar infrações 
penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços 
e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão 

                                                           
21 Art. 5º, inc. LIV da CRFB/88: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; [...]”. 
22 Art. 37, caput, da CRFB/88: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional 19, de 1998) [...]”. 
23 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 
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interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei; II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação 
fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de 
competência; III – exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e 
de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) IV 
– exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.  
[...] § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 
 

Foi alegado pelo Procurador Geral da República, que tal atribuição 

estaria elevando o Delegado de Polícia a uma condição de parte, pois ao negociar 

os termos do acordo com o investigado, cuja finalidade pode ser inclusive de perdão 

judicial e a não propositura da ação penal, estaria excedendo a função institucional 

da polícia de investigação criminal, ferindo a exclusividade de exercício das funções 

do Ministério Público.  

Nesse sentido, aduz ainda, que o Juiz ao homologar a proposta 

formulada pelo Delegado, que não é parte, estaria se envolvendo nas negociações 

da defesa e da acusação, o que fere o sistema acusatório, agindo de ofício e 

comprometendo sua imparcialidade, especialmente se a referida proposta contar 

com manifestação contrária do Ministério Público. 

Também se traça um paralelo entre o acordo de colaboração premiada 

com a transação penal e a suspensão condicional do processo, institutos 

relacionados à justiça negociada, da qual alega ser espécie a colaboração premiada. 

Utilizando-se então desse comparativo como premissa, afirma que a polícia estaria 

agindo no processo em vez de para o processo, e, embora seu papel seja de grande 

relevância para fins investigativos, uma vez que possui uma condição privilegiada na 

análise das provas, certo é que para a negociação e formalização do acordo, é 

necessária a todo tempo, a presença do Ministério Público, mediante todos os 

princípios já expostos.  

No tocante aos benefícios propostos pelo delegado de polícia na 

formalização do acordo, foi dado um maior enfoque na possibilidade do oferecimento 

da imunidade penal, pois estaria sendo obstaculizado o oferecimento de denúncia 

pelo Ministério Público, gerando grave mitigação ao princípio da indisponibilidade da 

ação penal, que decorre diretamente da titularidade da ação penal pública. 

Alegou-se, ainda, que o colaborador, cujo interesse ao celebrar o 

acordo se dá como meio de defesa, estaria desprotegido ao realizá-lo com o 

Delegado de Polícia, pois este último estaria fazendo promessas que não poderia 
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cumprir por não ser o titular da ação penal, o que culmina na impossibilidade, de 

inclusive poder recorrer nos casos de negativa de homologação judicial e de 

alterações nas cláusulas do acordo, visto que não é parte, podendo o recurso ser 

interposto apenas pelo réu, o que culmina em insegurança jurídica e fere 

diretamente o princípio da proteção constitucional da confiança, pois o Estado 

estaria participando das negociações de um acordo em que poderia não vir a 

adimplir. Nesse sentido, manifestaram-se a 2ª, a 5ª e a 7ª Câmaras de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal em Sessão Conjunta: 

 

[...] a colaboração premiada, para além de ser um instrumento de obtenção 
de provas, consiste em técnica de defesa, por meio do qual o investigado, 
em conjunto com a sua defesa técnica, analisa a conveniência de colaborar 
com o Estado em troca de benefícios penais e processuais, como medida 
típica de redução de danos. Desse modo, é um risco à própria ampla 
defesa, matriz deontológica do devido processo legal, firmar acordo de 
colaboração com o delegado de polícia, uma vez que tal pacto não pode 
vincular o titular da ação penal, havendo, portanto, uma exposição 
desnecessária do investigado, desnudando sua participação no ilícito para 
um sujeito não processual, o qual, exatamente por isso, não pode oferecer 
garantias de que não dispõe. (MPF) 
 

Por conseguinte, foi realizada uma breve análise comparativa entre o 

sistema jurídico brasileiro e outros sistemas jurídicos que também utilizam o 

instrumento da justiça negocial, nos quais apenas o Ministério Público tem a 

legitimidade para realizar a propositura, uma vez que a autoridade policial não tem 

capacidade processual para tanto. 

A título de exemplificação, foi citado o sistema Norte Americano, que 

como abordado anteriormente no presente trabalho, utiliza-se de maneira 

abrangente do instituto de justiça negocial, conhecido como plea-bargaining, no qual 

já foi discutida a legitimidade do FBI (Federal Bureau of Investigation) para celebrar 

o referido acordo, porém, concluíram que apenas o legitimado para promover a ação 

penal poderia celebrá-lo. 

No direito penal alemão, foi argumentado que a polícia exerce função 

similar a polícia brasileira, na qual seu papel é auxiliar o Ministério Público através 

de seu trabalho investigativo, logo, o Parlamento Alemão não entendeu como 

coerente a possibilidade de participação ou condução da polícia em acordos 

formalizados no âmbito da justiça negocial, considerando-a como apenas auxiliadora 

do titular da ação penal. 
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Por fim, após ampla fundamentação no sentido da mitigação da 

titularidade da ação penal do Ministério Público, o Procurador Geral da República 

requereu, fossem declarados inconstitucionais os dispositivos impugnados que 

conferem ao delegado de polícia a formalização independente de acordos de 

colaboração premiada ou, a procedência do pedido, nos seguintes termos: 

 

(...) para dar-lhes interpretação conforme a Constituição, a fim de considerar 
indispensável a presença do Ministério Público desde o início e em todas as 
fases de elaboração de acordos de colaboração premiada e de considerar 
sua manifestação como de caráter obrigatório e vinculante. (MPF). 
 
 

3.2 Julgamento do STF 

 

A Ação de Inconstitucionalidade (ADI) 5508, que teve início em 2016, 

foi ajuizada no STF e o ministro relator, Marco Aurélio, adotou o rito abreviado 

previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868 de 10 de novembro de 199924, devido a 

relevância da matéria, para que a ação fosse submetida diretamente ao julgamento 

de mérito pelo plenário. 

O julgamento teve início em sessão plenária do STF no dia 13 de 

dezembro de 2017, no qual votaram os ministros Marco Aurélio (relator), Alexandre 

de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli, 

após, o mesmo foi suspenso. No dia 20 de junho de 2018, teve continuidade o 

julgamento, e após o voto dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, 

Celso de Melo e Carmem Lúcia (presidente), os quais seguiram o voto do relator, a 

sessão foi encerrada, sendo considerada constitucional a possibilidade de 

delegados de polícia firmarem acordos de colaboração premiada no inquérito 

policial. 

O voto inaugural do ministro Marco Aurélio, foi pela improcedência do 

pedido formulado pelo Procurador Geral da República, admitindo a possibilidade de 

delegados de polícia realizarem acordos de colaboração premiada, fundamentando-

se principalmente, no fato do instituto estar em constante evolução no ordenamento 

jurídico pátrio, além de caracterizar-se como meio de obtenção de provas, da 

                                                           
24 Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu 

especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das 
informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-
Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao 
Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. 
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mesma forma que a ação controlada e a interceptação de comunicações telefônicas, 

que além de outros meios, tratam-se de instrumentos jurídicos destinados a 

viabilizar investigações, não sendo bastante, de forma isolada, para embasar 

condenações criminais, conforme expôs em seu voto “a delação premiada nada 

mais é do que depoimento revelador de indícios de autoria e materialidade 

criminosa, que, por si só, porquanto originado de um dos envolvidos na prática 

delitiva, não serve à condenação de quem quer que seja” (AURÉLIO, 2017, p. 14). 

O ministro Marco Aurélio considera a delação premiada um 

depoimento, prestado pelo colaborador, podendo ser considerado também como 

uma confissão qualificada, visto que tem o condão de levar a resultados previstos na 

Lei de Organizações Criminosas, como a identificação de coautores e partícipes, e 

na hora devida, serão reconhecidos os benefícios pelo órgão julgador. Nesse 

sentido, com fulcro no artigo 144 da Constituição Federal de 198825, o delegado de 

polícia é o legitimado exclusivo da presidência do inquérito e desempenhando a 

função constitucionalmente prevista da polícia judiciária, é o responsável pela 

apuração da materialidade, autoria e das circunstâncias do delito e por estar em 

contato direto com as necessidades da investigação criminal, deve realizar as 

investigações criminais, utilizando-se para esse fim, dos meios de obtenção de 

prova, inclusive os meios extraordinários. 

 Nesta toada, com fulcro no artigo 144 da CRFB/88, citado 

anteriormente, são prerrogativas da autoridade policial os meios de investigação 

previstos na legislação quando desenvolvidos no âmbito do inquérito policial, e, 

portanto, não subsistem os argumentos do Ministério Público Federal que 

fundamentou a ADI 5508, pois a constituição delimita de forma clara o papel do MP 

na fase investigativa, sendo a de atuar como parte e zelar pela lisura da atividade 

policial, de forma a garantir a viabilidade da ação penal, da qual é titular. Ao exceder 

sua atribuição, o MP estaria gerando um desequilíbrio nas atribuições de 

competências, o que prejudicaria, por si só, o bom funcionamento do Estado. 

                                                           
25 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - 
polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. § 1º A polícia federal, instituída 
por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-
se a: […] IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. […] § 4º - Às 
polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da 
União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. […] 
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Ademais, a Lei de Organizações Criminosas dispõe claramente, que o 

acordo de colaboração premiada pode ser oferecido em qualquer fase da 

persecução criminal. De certo, é o momento da propositura do acordo, seja na fase 

investigativa, no curso da ação penal, ou inclusive após o trânsito em julgado da 

decisão, que vai determinar a legitimidade para a referida propositura.  

No tocante a impugnação a respeito do acordo firmado entre o 

colaborador e o delegado de polícia conter cláusula de perdão judicial, o qual 

constitui redução máxima da pena e resulta em extinção da punibilidade, certo é que 

a autoridade policial apenas representará no sentido de que tal medida seja 

concedida diante de uma colaboração efetiva, porém, tal representação não mitiga a 

legitimidade do Ministério Público ou o impede de oferecer a denúncia, uma vez que 

a própria lei prevê que tal acordo passará pela apreciação do órgão, e 

posteriormente, pela homologação pelo juiz. 

Nestes termos, é importante ressaltar que o acordo de colaboração 

premiada não tem o condão de fixar a pena ou seu regime de cumprimento, pois 

apenas o órgão julgador, levando em conta a eficácia da colaboração, bem como a 

personalidade do delator e os critérios de validade já analisados no presente 

trabalho, irá determinar os benefícios a serem concedidos. Portanto, o acordo, 

independente de com quem foi firmado, Delegado de Polícia ou Ministério Público, 

não vincula o juiz. 

Por fim, o ministro relator se manifestou no sentido de que, apesar de 

necessária a apreciação do acordo firmado pela autoridade policial, pelo Ministério 

Público, sua manifestação não deve ter caráter vinculante. O combate as 

Organizações Criminosas impõe a necessidade de uma operação conjunta entre os 

órgãos, e visando a supremacia do interesse público, não há espaço para debates 

constitucionais baseados em interesses corporativos.  

Cumpre ressaltar que os ministros Roberto Barroso, Alexandre de 

Moraes, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia 

(presidente) acompanhado integralmente o voto do relator. Por sua vez, os ministros 

Luiz Fux, Rosa Weber e Edson Fachin, divergiram parcialmente, pois entenderam 

que apesar da autoridade policial ter legitimidade para propor acordo de 

colaboração, faz-se necessária a manifestação do Ministério Público ter caráter 

vinculante e definitivo.  
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Em seu voto, o Ministro Edson Fachin faz uma breve analogia às leis 

do ordenamento jurídico brasileiro que prevêem o instituto da colaboração premiada, 

independente da previsão de um acordo, que já foram objeto de análise do presente 

artigo, como por exemplo, a Lei de Drogas, que prevê em seu artigo 4126, a redução 

de pena para o indiciado que colaborar com as investigações, não havendo, no 

entanto, uma regulamentação específica para a aplicação de tal dispositivo, nestes 

termos, o iminente ministro declara que a “colaboração, pois, é uma figura jurídica 

ampla que pode ou não compreender sua densificação concreta precedida de 

acordo.” (FACHIN, 2018, p 04). Nesta toada, a regulamentação imposta pela Lei das 

Organizações Criminosas, está no fato de uma maior garantia de obtenção dos 

benefícios previstos no termo de sua colaboração, devido a existência de uma 

estipulação prévia. Ainda nas palavras do ministro: 

(...) como os benefícios passíveis de serem concedidos ao colaborador são 
estritamente aqueles previstos na lei, a questão a respeito de quem detém o 
poder negocial seria uma questão de somenos, já que, ao final, é o 
magistrado quem deve dar a palavra final a respeito da sanção premial por 
ocasião da sentença. (FACHIN, 2018, p. 09). 
 

Já o ministro Dias Toffoli divergiu parcialmente do voto do relator, no 

sentido de que o Delegado poderia firmar o acordo, mas sua proposta poderia conter 

apenas os benefícios contidos no artigo 4º, caput e parágrafo 5º da Lei de 

Organização Criminosa27, não tendo a manifestação ministerial caráter vinculante, e 

ainda, pela possibilidade de representação do pedido de perdão judicial pela 

autoridade policial, desde que em fase de inquérito, o qual preside, com a prévia 

oitiva do Ministério Público. 

Já no início do julgamento, foi assentado o entendimento no sentido de 

que a colaboração premiada não se trata de mecanismo da justiça negociada como 

a suspensão condicional do processo ou a transação penal, como fundamentado 

pelo Ministério Público em sua inicial, e muito menos como meio de prova, pois se 

                                                           
26 Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o 

processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação 
total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois 
terços. 
27 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 (...); §5º 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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trata de meio de obtenção de provas, prevista expressamente no artigo 3º da Lei das 

Organizações Criminosas28. Nas palavras do eminente relator: 

Trata-se de meio extraordinário para chegar a provas, no que diz respeito a 
delitos praticados. Não tem natureza de meio de prova, pois, se assim o 
fosse, poderia, isoladamente, embasar a condenação criminal, situação 
inadmitida no §16 do artigo 4º da Lei questionada. (AURÉLIO, 2017, p. 06)  
 

Ao contrário da alegação feita pelo Procurador geral, tal entendimento 

demonstra que a proposta de acordo pela autoridade policial não excede a função 

institucional da polícia de investigação criminal, estando claramente inserido no 

contexto de suas atividades. Nesse sentido também destacou o relator: “Descabe 

potencializar o papel do Ministério Público em detrimento do desenvolvimento 

legislativo do tema, que evidencia tratar-se de mecanismo situado no cumprimento 

das finalidades institucionais da polícia judiciária”. (AURÉLIO, 2017, p. 01). 

No tocante à representação do delegado de polícia pela redução de 

pena, não há que se falar em violação da titularidade da ação penal pública, quiçá 

em obstaculizar o oferecimento de denúncia pelo promotor de justiça, uma vez que 

de acordo com a própria lei, a manifestação ministerial é imprescindível. E mais, 

independente do teor da representação da autoridade policial e da manifestação do 

ministério público, caberá ao juiz, com base na efetividade da colaboração prestada, 

aferir a proporcionalidade em que serão concedidos os benefícios, bem como a 

natureza destes. 

Ainda nas palavras do relator: 

De todo modo, a representação pelo perdão judicial, feita pelo delegado de 
polícia, ante a colaboração premiada, ouvido o Ministério Público, não é 
causa impeditiva do oferecimento da denúncia pelo Órgão acusador. Uma 
vez comprovada a eficácia do acordo, será extinta pelo juiz, a punibilidade 
do delator. (AURÉLIO, 2017, p. 12). 
 

Nesse sentido, também votou o Ministro Ricardo Lewandowski: 

Convém sublinhar que a celebração desse ato negocial não tem o condão 
de interferir, limitar ou mesmo obstar o exercício da pretensão acusatória, 
tampouco de interditar o direito de punir do Estado. Nem mesmo a previsão 
de perdão judicial em acordo celebrado pela polícia será causa impeditiva 
do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, na medida em que, 
conforme já assentei, a implementação de todo e qualquer beneficio 
depende sempre de decisão judicial. (LEWANDOWSKI, 2018). 
 

                                                           

28 Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já 
previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: I - colaboração premiada; (...). 
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Percebe-se, portanto, que ao contrário do argumentado pelo 

Procurador Geral, em sede de ADI, resta preservado o sistema acusatório com a 

atuação independente e distinta entre Estado Acusador e Estado Julgador, não 

estando este vinculado à manifestação daquele. Nesse sentido, a afirmação do 

Procurador, no sentido de que o delegado estaria atuando no processo em vez de 

para o processo, não prosperou, uma vez que qualquer representação do mesmo 

contaria com a manifestação ministerial. E mais. Os dispositivos impugnados não 

representam violação ao princípio acusatório, pois apenas a vinculação do órgão 

julgador geraria tal violação. 

Em relação a violação do principio constitucional da confiança, para o 

qual foi alegado que a autoridade policial estaria prometendo o que não poderia 

cumprir deixando então o colaborador desprotegido e sem segurança jurídica no 

momento de realização do acordo é completamente descabida. Nem mesmo o 

Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, poderia garantir os 

benefícios que fossem acordados com o colaborador, pois como já dito, será o órgão 

julgador que ao analisar eficácia da colaboração ante os critérios objetivos fixados 

na lei, que definirá o prêmio o ser concedido. Logo, seja o acordo de colaboração 

firmado com o delegado ou com o promotor, a garantia de obtenção do prêmio é a 

mesma, ou seja, dependerá da eficácia objetiva da colaboração. 

Por todo o exposto, verifica-se que a lei 12.850 de 02 de agosto de 

2013 está em consonância com os preceitos constitucionais, tendo o ministro relator 

feitos duras críticas ao que chamou de interesses corporativos pautando e 

conduzindo o debate constitucional: 

A supremacia do interesse público conduz a que o debate constitucional 
não seja pautado por interesses corporativos, mas por argumentos 
normativos acerca do desempenho das instituições no combate à 
criminalidade. A atuação conjunta, a cooperação entre órgãos de 
investigação e de persecução penal, é de relevância maior. É nefasta 
qualquer “queda de braço”, como a examinada. (AURÉLIO, 2017, p. 16). 
 

Merece destaque ainda a brilhante consideração do ministro relator 

Marcos Aurélio acerca da necessária harmonia entre as instituições: 

A Constituição Federal, ao estabelecer competências, visa assegurar o 
equilíbrio entre os órgãos públicos. A concentração de poder é prejudicial ao 
bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, razão pela qual 
interpretação de prerrogativas deve ser feita mediante visão global, do 
sistema, sob pena de afastar a harmonia prevista pelo constituinte. 
(AURÉLIO, 2017, p. 09). 
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Não se pode, portanto, privar a polícia judiciária de utilizar um 

instrumento tão importante como a colaboração premiada, que nos moldes da Lei de 

Organização Criminosa está perfeitamente inserido no contexto de atuação 

conferido pela constituição à referida instituição, permitindo assim que a autoridade 

policial, como presidente do inquérito, proponha o acordo de colaboração premiada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo buscou analisar a possibilidade da propositura do 

acordo de colaboração premiada pelo delegado de polícia diante de uma análise 

histórica e evolutiva do instituto da colaboração e principalmente, diante da análise 

dos §§ 2º e 6º, do artigo 4º da Lei das Organizações Criminosas, os quais conferem 

à autoridade policial a referida legitimidade. Conforme demonstrado no decorrer da 

pesquisa, tais dispositivos foram objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

proposta pelo Procurador Geral da Reública, e o Supremo Tribunal Federal, diante 

da análise de seu mérito, declarou estarem tais dispositivos em consonância com a 

Constituição Federal de 1988. 

Inicialmente, cumpre ressaltar a importância do questionamento de 

novas leis, em especial aquelas de matéria criminal, em face da constituição, para a 

garantia de que estas estejam sempre em conformidade com os princípios 

constitucionais, garantindo a preservação da supremacia da constituição, bem como 

para a garantia de que estas leis sejam eficientes e úteis a sociedade, e como no 

caso do presente estudo, para que reste claro se as mesmas estão em 

conformidade com a separação de competências entre os órgãos.  

Quanto à eficiência da nova Lei de Organização Criminosa e o instituto 

da colaboração premiada, não resta dúvidas quanto ao seu grande sucesso, diante 

das recentes operações como a Operação Lava Jato, que mudaram o curso da 

história do país, tendo o próprio Ministério Público Federal demonstrado por 

inúmeras vezes, os benefícios de sua aplicabilidade.  

Diante da inexistência dos acordos de colaboração pactuados, certo é 

que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal jamais avançariam pelos 

escalões das organizações até chegarem aos indivíduos que as comandavam, muito 

menos seriam tão exitosos na recuperação dos valores que, como demonstrado 

anteriormente, no âmbito da operação Lava Jato, alcançou cerca de meio bilhão de 

reais. 

A possibilidade advinda da Lei das Organizações Criminosas é a de um 

acordo com maiores garantias para o colaborador, diante da previsão expressa dos 

possíveis benefícios a serem alcançados, o que fez com que o instituto da 

colaboração premiada se tornasse muito mais atraente ao acusado que, confrontado 

com a possibilidade de ser sentenciado com uma pena mais severa, enxerga no 
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acordo uma estratégia para a defesa de seus interesses. Nesta toada, no âmbito da 

Operação Lava Jato, na maioria dos casos, a iniciativa de buscar um acordo partiu 

do próprio acusado.  

Diante dessa análise, não se pode permitir que interesses 

corporativistas sejam colocados a frente do interesse da sociedade e do Estado 

como um todo, que consiste, no âmbito do instituto da colaboração, em uma polícia 

eficiente e que tenha à sua disposição todos os instrumentos e meios necessários 

de obtenção de prova, para a elucidação de crimes e para uma atuação implacável 

contra as organizações criminosas que ameaçam o Estado Democrático de Direito.  

Foi realizado um excelente trabalho por parte dos Procuradores da 

República na utilização do instituto da colaboração premiada no combate aos crimes 

ditos de colarinho branco, porém, existem situações que determinam extrema 

urgência na atuação policial, como por exemplo, um sequestro em que há vítimas 

em um cativeiro desconhecido, uma reunião em progresso com integrantes de 

perigosa quadrilha de assaltantes de banco ou até um depósito de grande 

quantidade de armas e drogas em território dominado por determinada facção 

criminosa.  

Tais situações podem ser apresentadas a autoridade policial por um 

potencial colaborador que detenha informações privilegiadas e que diante da 

percepção do poder de barganha que tem nas mãos, vislumbra no acordo uma 

possibilidade de enfrentar um processo criminal munido de benefícios que incidirão 

diretamente na redução de sua pena.  

Após o debate acerca da constitucionalidade do acordo proposto pelo 

delegado de polícia já ter sido superado, resta claro que não há que se falar, 

portanto, em mitigação da titularidade penal e muito menos em usurpação de 

funções do Ministério Público, uma vez que a própria constituição determina que a 

apuração da materialidade, autoria e circunstâncias delituosas é função da polícia 

judiciária e a condução da investigação criminal, é do delegado de polícia, como 

presidente do inquérito.  

Seria, portanto, um enorme desserviço à sociedade impedir as polícias 

judiciárias da utilização de tal técnica de investigação, podendo-se concluir que os 

delegados de polícia não só podem como devem propor o acordo de colaboração 

premiada toda vez que as circunstâncias assim permitirem, com o objetivo de 

combater às organizações criminosas da forma mais eficiente possível. 
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