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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou analisar a colaboração premiada na legislação brasileira, bem 

como as mudanças e inovações trazidas pela Nova Lei de Organização Criminosa (Lei n° 

12.850/13), a qual regulamentou de forma precisa e detalhada o instituto em análise. Para 

tanto, foi analisado inicialmente o conceito da colaboração premiada, sua legitimidade e 

natureza jurídica, além da nomenclatura “colaboração premiada x delação premiada”. Em 

seguida, tratou-se da origem da delação no Ordenamento Jurídico Brasileiro e no direito 

comparado, mais especificadamente nos seguintes países: Estados Unidos, Itália, Espanha 

e Alemanha. Após tal estudo, iniciou-se a análise do instituto nos diplomas correlatos, 

detalhando a forma que cada lei trata a colaboração premiada, principalmente no que 

tange ao requisitos exigidos e prêmios ofertados. Por fim, foi feita uma análise 

aprofundada da Lei n° 12.850/13 e das mudanças que esta trouxe, esmiuçando cada 

detalhe importante sobre o instituto, como os pressupostos exigidos, os benefícios 

concedidos, os direitos do colaborador e as garantias fundamentais consagradas por esta 

nova sistematização. Ressalta-se que se procurou, a todo momento, esclarecer eventuais 

divergências doutrinárias, a fim de não deixar nenhuma dúvida sobre o assunto.  

 

Palavras-chave: colaboração premiada, legislação brasileira, Lei n° 12.850/2013, 

requisitos, benefícios legais, inovações,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work sought to analyze the plea bargaining in Brazilian legislation, as well 

as the changes and innovations brought by the New Law of Criminal Organization (Law 

n ° 12.850 / 13), which regulated in a precise and detailed way the institute under analysis. 

Therefore, the concept of award winning plea bargaining, its legitimacy and its legal 

nature were analyzed, as well as the nomenclature "winning collaboration x awarding". 

Subsequently, the origin of the donation in the Brazilian Legal Order and comparative 

law, more specifically in the following countries: United States, Italy, Spain and 

Germany. After this study, the institute's analysis was begun in the corresponding 

diplomas, detailing the form that each law treats the awarded plea bargaining, mainly in 

what concerns to the required requirements and prizes offered. Lastly, an in-depth 

analysis of Law No. 12.850 / 13 and the changes it has brought about was carried out, 

analyzing every important detail about the institute, such as the required assumptions, the 

benefits granted, the rights of the employee and the fundamental guarantees enshrined in 

it New systematization. It should be emphasized that at any time it was sought to clarify 

possible doctrinal differences, in order to leave no doubt on the subject. 

 

Keywords: plea bargaining, Brazilian legislation, Law no. 12.850 / 2013, requirements, 

legal benefits, innovations. 
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UMA ANÁLISE DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E DAS MUDANÇAS TRAZIDAS 

PELA LEI  N° 12.850/2013 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A atual conjuntura política na qual o Brasil encontra-se pôs em evidência um 

instituto introduzido há anos em nosso Ordenamento Jurídico, mas que só agora ganhou 

a devida importância: a colaboração premiada.  

Isso porque, apesar de possuir raízes nos modelos americano e italiano, nossos 

verdadeiros precedentes de “justiça penal negocial”, a colaboração só ficou popularmente 

conhecida durante as investigações da operação “Lava Jato”, deflagrada em 2014 para 

apurar um grande esquema de lavagem de dinheiro que envolve doleiros, empresários e 

políticos dos mais diversos partidos.  

Além disso, foi apenas pouco tempo antes, com o advento da nova Lei de 

Organizações Criminosas (Lei n° 12.850/2013), que a delação premiada foi disciplinada 

em seu aspecto procedimental, porquanto as legislações anteriores tratavam do instituto 

apenas em seu aspecto material, ou seja, prevendo benefícios de maneira variada e sem 

qualquer uniformidade.  

Assim, nos parece certo dizer que a Lei n° 12.850/13 supriu a insuficiência 

legislativa quanto ao instituto, trazendo inovações valiosas e criando um quadro de maior 

segurança jurídica para sua aplicação.  

Nesta linha, impende salientar que a colaboração premiada “ressurgiu” como um 

importante instrumento no combate à criminalidade organizada que, em razão de sua 

evidente complexidade, demanda novas formas de investigação, por vezes diversas e mais 

eficazes do que as tradicionais.  

Dito isto, o presente trabalho busca analisar o instituto da delação premiada 

segundo o enfoque da nova Lei de Organizações Criminosas, fazendo um paralelo com 



12 

 

as demais legislações e mostrando os desdobramentos que esta sistematização trouxe ao 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 Para isso, analisaremos, no primeiro capítulo, a colaboração premiada enquanto 

instituto, trazendo seu conceito, natureza jurídica, nomenclatura, bem como a 

legitimidade sobre a qual se debruça. Registra-se que alguns destes tópicos não são 

passíveis na doutrina, de modo que as divergências também serão devidamente expostas 

e discutidas.  

 No segundo capítulo, explicaremos a origem da delação premiada no direito 

brasileiro, bem como sua origem e aplicação em outros ordenamentos jurídicos, como 

Estados Unidos, Itália, Espanha e Alemanha. É oportuno destacar que, em que pese haver 

3,,muitas diferenças no direito comparado, a influência externa foi fundamental para a 

evolução da delação no Brasil.  

 No terceiro capítulo abordaremos o instituto da delação premiada em cada uma 

das legislações, apresentando os requisitos necessários e prêmios ofertados, sem deixar 

de lado as discussões que pairam sobre o assunto.  

 No quarto capítulo faremos uma análise aprofundada da colaboração premiada na 

Lei n° 12.850/13, explicando, não só os aspectos importantes referentes ao procedimento 

da colaboração, mas sua aplicação no direito material, suas inovações e consequências. 

Demonstraremos, por fim, como o instituto em análise foi importante para consagrar 

determinadas garantias fundamentais, demonstrando que eventuais críticas quanto sua 

constitucionalidade já são consideradas mais do que ultrapassadas.  

 

1. O INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA  

 

1.1 Conceito e Legitimidade 

 

Segundo o dicionário Aurélio, delação significa: “Revelação de crime, delito ou 

falta alheia, com o fim de tirar proveito dessa revelação. ”1 

Nesse sentido, a delação premiada pode ser compreendida como uma espécie de 

negociação entre o Estado e o réu, na qual este, atendendo os requisitos constantes do 

                                                           
1 Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/delacao›. Acesso em: 24 Apr. 2017 
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diploma legal, além de confessar a prática do delito, contribui com a persecução penal 

fornecendo informações capazes de influir nas investigações e recebendo, em troca, um 

prêmio por sua colaboração.  

Fala-se em negociação pois o réu “dá uma coisa em troca de outra”, exatamente 

nos moldes das barganhas da Idade Média. Enquanto a barganha era considerada a moeda 

na economia feudal, na delação premiada, a moeda é a troca de informações. Ou seja, o 

réu fornece informações sobre a empreitada criminosa e, em troca, recebe uma 

recompensa que torna sua punição mais branda.  

Ressalta-se que não basta o réu confessar a prática do crime – neste caso, 

estaríamos diante da confissão espontânea ou confissão strictu sensu, a qual não enseja 

os benefícios da delação premiada, mas tão somente a diminuição de pena constante da 

atenuante prevista no art. 65, inciso I, “d” do Código Penal; e nem apenas delatar seus 

comparsas – que seria o caso de um simples testemunho. Para que se configure a 

colaboração premiada e o réu receba o prêmio é necessário que ambos os requisitos 

estejam presentes e que todas as informações fornecidas sejam efetivamente utilizadas 

nas investigações.   

Renato Brasileiro conceitua a colaboração premiada da seguinte forma:   

A colaboração premiada pode ser conceituada como uma técnica 

especial de investigação por meio da qual o coautor e/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. 2   

 

Guilherme de Souza Nucci ensina de forma ainda mais abrangente:  

A delação premiada significa a possibilidade de se reduzir a pena do 

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

que, apesar de moralmente criticável, deve ser incentivado em face do 

aumento contínuo do crime organizado. É um mal necessário, pois 

trata-se da forma mais eficaz de se quebrar a espinha dorsal das 

quadrilhas, permitindo que um de seus membros possa se arrepender, 

entregando a atividade dos demais e proporcionando ao Estado 

resultados positivos no combate à criminalidade.3 

 

                                                           
2 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 513. 
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 44 
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Em outras palavras, trata-se de incentivar, de forma legítima, que os réus delatem 

seus comparsas e/ou revelem detalhes imprescindíveis à elucidação do fato delituoso, em 

troca de uma benesse pessoal.  

Em oportuno, faz-se mister registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

possui precedentes admitindo a aplicação simultânea da atenuante genérica referente à 

confissão e da causa de diminuição de pena referente à delação premiada (quando este é 

o prêmio aplicado), por serem benefícios com natureza jurídica distintos que incidem em 

fases diferentes da dosimetria da pena.4 

Marcos Paulo Dutra Santos ensina que, apesar do viés transacional, a delação 

premiada distingue-se dos outros instrumentos da justiça penal negocial, como por 

exemplo a transação penal e a composição civil dos danos, haja vista que:  

“composição civil, transação penal e suspensão condicional do 

processo são negócios jurídicos processuais despenalizadores, ao passo 

que a colaboração premiada, embora também negocial, possui veia 

punitiva – persegue-se, através dela, a condenação do maior número de 

agentes, inclusive do colaborador.” 5  

 

Em face do exposto, tem-se que o instituto em análise se reveste de amplo caráter 

negocial ou, nas palavras de Marcos Paulo Dutra Santos “encerra mais um mecanismo 

da denominada justiça penal consensual – consenso sobrepondo-se à coercitividade 

enquanto ferramenta de solução de conflitos”.6  

Porém, fato é que, independentemente deste viés, a colaboração premiada vem 

sendo uma poderosa arma no combate à criminalidade organizada e avançada, tendo em 

vista que sua crescente sofisticação fez com que os meios tradicionais de confronto se 

tornassem obsoletos e insuficientes, obrigando, assim, o surgimento de novas técnicas de 

investigação. Deve-se lembrar que, neste tipo de criminalidade, não há testemunhas 

presenciais, de modo que as únicas pessoas capazes de fornecer detalhes sobre a 

empreitada criminosa são os próprios envolvidos. Justamente por isto nos parece certo 

dizer que a colaboração premiada surge como um instrumento eficaz que se legitima na 

repressão destas novas formas de criminalidade. 

                                                           
4 Habeas Corpus nº 84.609/SP (2007/0132410-0). Ministro(a) Relator(a) Laurita Vaz. Julgamento: 

10/02/2010 
5 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 29.  
6 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 29. 



15 

 

Assim, equivocado é o pensamento de quem afirma que à delação premiada carece 

legitimidade, porquanto traduziria a ineficiência estatal em garantir a segurança social7. 

Trata-se, na realidade, de um instrumento legítimo utilizado pelo Estado para aprimorar 

a persecução penal e reduzir a criminalidade a um nível que possa ser, ao menos, 

suportado pela sociedade.  

Beccaria, em seu capítulo sobre “Acusações Secretas”8, embora valore 

negativamente a figura do delator, considerando-o um possível inimigo, reconhece sua 

importância diante da suposta incompetência do Estado. Em suas palavras: “As acusações 

secretas constituem abusos evidentes, mas consagrados e necessários em muitas nações 

pela fraqueza da constituição. ”.  

Posta assim a questão, é de se dizer que, se por um lado a delação premiada 

demonstra a ineficiência do aparato investigatório e punitivo estatal, traduzindo um 

Estado enfraquecido e dependente da colaboração do agente na produção de provas, por 

outro lado não se esquecer que novas e complexas formas de criminalidade demandam 

novas formas de investigação diversas das tradicionais, de modo que usar a delação 

premiada como um instrumento de combate ao crime não exterioriza a falha do sistema, 

mas sim a evolução da criminalidade atual.  

Nesse sentido, pode-se concluir que não se trata de falta de competência estatal, 

mas sim da necessidade gradativa – e até emergencial – de reduzir a criminalidade 

avançada, que, indiscutivelmente, requer novos instrumentos de combate, in casu, a 

colaboração premiada.  

 

1.2. Nomenclatura: Colaboração Premiada x Delação Premiada  

 

A delação premiada foi denominada pelo legislador pátrio de “colaboração 

premiada”, expressão constante sobretudo da Lei nº 9.807/99 (Lei de proteção à vítimas 

e testemunhas), alusiva ao “réu colaborador”, nos artigos 13 a 15, e Lei n° 12.850/13 (Lei 

das Organizações Criminosas), que possui toda uma seção intitulada “da colaboração 

premiada” (artigos 4° ao 7°).  

                                                           
7 Nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 1ª Ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
8 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 3ª edição. Ed. Martins Fontes. 2005, p. 67 
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Isso faz com que o assunto não seja pacífico na doutrina, trazendo dúvidas quanto 

à semelhança ou diferença entre a delação e colaboração premiada. São inúmeras as 

divergências, mas que não merecem um prolongamento exacerbado, haja vista que, na 

prática, as consequências trazidas por ambos institutos são basicamente as mesmas. 

Tem-se, em primeiro lugar, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, 

entendendo que delação premiada e colaboração premiada são expressões sinônimas, de 

modo que diferenciá-las terminologicamente não traria nenhuma relevância prática. Para 

os autores:  

O instituto da colaboração premiada, ainda que contando com 

nomenclatura diversa, sempre foi objeto de análise pela doutrina, 

tratado que é como “delação premiada (ou premial)”, “chamamento de 

corréu”, “confissão delatória” ou, segundo os mais críticos, “extorsão 

premiada” etc. 9 

   

Há quem defenda, no entanto, que se tratam de dois institutos diferentes: 

“colaboração premiada” seria gênero do qual “delação premiada” seria espécie. Ou seja, 

delatar seria apenas uma das formas de colaborar, pois é possível que o acusado colabore 

de outra maneira que não necessariamente delatando seus comparsas, como, por exemplo, 

relevando a localização da vítima ou ajudando a recuperar o produto do crime.   

Neste caso, o acusado, apesar de não delatar efetivamente nenhum de seus 

companheiros de crime, colabora com a persecução penal, motivo pelo qual se 

enquadraria no gênero “colaboração premiada”.  

Vladimir Aras critica a expressão “delação premiada” por conta da “carga 

simbólica carregada de preconceitos, e por sua incapacidade de descrever toda a 

extensão do instituto, que não se limita à mera delatio. ” 10 

Inspirado nos ensinamentos de Vladimir, Luis Flávio Gomes, ratifica a ideia de 

que são dois institutos diferentes e, por isso, merecem a devida distinção. Ensina que:  

“a colaboração premiada (gênero) subdivide-se em cinco espécies, que 

se justificam conforme o resultado pretendido e alcançado: 
 

1ª) delação premiada ou chamamento de corréu: é a destinada à 

identificação dos demais coautores e/ou partícipes da organização 

                                                           
9 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado – comentários à nova lei sobre 

o Crime Organizado – lei 12.850/13. Salvador: Juspodivm. 2013. p. 34. 
10 ARAS, Vladimir. A Técnica da Colaboração Premiada. 2015. Disponível em: < 

https://vladimiraras.blog/2015/01/07/a-tecnica-de-colaboracao-premiada/> Acesso em: 19/05/2017 

https://jus.com.br/tudo/crime-organizado
https://vladimiraras.blog/2015/01/07/a-tecnica-de-colaboracao-premiada/
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criminosa bem como das infrações penais por ela praticadas (artigo 4º, 

inciso I, da Lei 12.850/13); 

  

2ª) colaboração reveladora da estrutura e do funcionamento da 

organização (da burocracia): é a colaboração focada na revelação da 

estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. 

Em homenagem ao economista alemão Max Weber, que criou a Teoria 

da Burocracia para explicar a forma como as empresas se organizam, 

adotamos a nomenclatura “colaboração reveladora da burocracia”; 

afinal, a estrutura e a forma como as organizações criminosas se 

organizam é empresarial ou quase-empresarial (artigo 4º, inciso II, da 

Lei 12.850/13); 
 

3ª) colaboração preventiva: tem por escopo prevenir infrações penais 

decorrentes das atividades da organização criminosa (artigo 4º, inciso 

III, da Lei 12.850/13); 
 

4ª) colaboração para localização e recuperação de ativos: visa à 

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 

penais praticadas pela organização criminosa (artigo 4º, inciso IV, da 

Lei 12.850/13); 
 

5ª) colaboração para libertação de pessoas: tem por finalidade a 

localização da vítima (de um sequestro, por exemplo) com a sua 

integridade física preservada (artigo 4º, inciso V, da Lei 12.850/13).” 11 

 

 

Na mesma trilha, Damásio de Jesus, ao conceituar delação premiada (colaboração 

premiada), apresenta, na parte final, argumentos que reforçam a ideia de que a 

colaboração premiada não se restringe apenas à delação de terceiros, sendo voltada, 

principalmente, ao fornecimento de informações que contribuam efetivamente para a 

persecução penal. Vejamos:  

Delação é a incriminação de terceiro, realizada por suspeito, 

investigado, indiciado ou réu, no bojo de seu interrogatório (ou em 

outro ato). ‘Delação premiada’ configura aquela incentivada pelo 

legislador, que premia o delator, concedendo-lhe benefícios (redução 

de pena, perdão judicial, aplicação de regime penitenciário brando 

etc.). A abrangência do instituto na legislação vigente indica que 

sua designação não corresponde efetivamente ao seu conteúdo, 

pois há situações, como na Lei da Lavagem de Capitais (Lei 

n.9.613/98), nas quais se conferem prêmios a criminosos, ainda 

que não tenham delatado terceiros, mas conduzam a investigação 

à localização de bens, direitos ou valores objetos do crime. 12 

 

                                                           
11 GOMES, Luis Flavio. Há diferença entre colaboração e delação premiada? 02/12/2014, disponível em: 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/ha-diferenca-entre-colaboracao--e-delacao-

premiada/14756 acesso em 25/04/17 
12 JESUS, Damásio de. Delação Premiada. Revista Justilex. Brasília, ano IV, n. 50, p. 26-27, fevereiro 

de 2006 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/ha-diferenca-entre-colaboracao--e-delacao-premiada/14756
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/ha-diferenca-entre-colaboracao--e-delacao-premiada/14756
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Percebe-se, pois, que existem argumentos sólidos quanto à diferença entre 

colaboração e delação premiada, sendo certo que, tecnicamente, a primeira possuiria 

um grau de amplitude consideravelmente mais elevado, abarcando, assim, diversas 

outras formas de colaboração, dentre elas, a delação.  

Contudo, há ainda uma outra ótica acerca dessa discussão: os que encaram a 

“colaboração premiada” como um eufemismo para retirar a carga negativa intrínseca da 

expressão “delação” que, popularmente, indica a prática de traição.  

Para estes estudiosos, empregar o termo “colaboração” em vez de “delação” só 

serviria para mascarar o verdadeiro intuito do instituto: que é o de delatar os comparsas 

em troca de favores veiculados pelo Estado. Por esta razão, na prática, estaríamos diante 

de uma colaboração com essência de delação.  

Nesta linha, Cezar Roberto Bitencourt afirma que a “colaboração premiada”, não 

passa de um abrandamento do legislador contemporâneo, que procura “retirar-lhe um 

pouco da amargura da adoção de um instituto de discutível moralidade ética”13.  

Como um dos defensores desta corrente, destaca-se Guilherme de Souza Nucci, 

que afirma que, apesar de a Lei n° 12.850/13 fazer menção expressa ao termo 

“colaboração premiada”, o instituto ali previsto, na verdade, seria uma delação premiada, 

já que não se destina a qualquer tipo de cooperação do agente, mas sim aquela em que 

este denunciaria os seus comparsas, fornecendo informações desconhecidas a respeito da 

autoria e materialidade da infração penal, em troca do abrandamento da pena.14  

Concessa vênia àqueles apresentaram justificativas mais do que coerentes sobre a 

diferenciação dos institutos em análise, não podemos deixar de acentuar que, em que pese 

se tratarem de institutos diferentes, pois apresentam sim distinções de ordem técnica, falar 

em “delação” – e não em “colaboração” - torna a afirmação mais subjetiva e verdadeira. 

Isso porque, apesar da nova roupagem, o instituto traduz a mesma delação presente há 

anos em nosso Ordenamento, aquela em que o Estado incentiva um dos criminosos a trair 

os demais a fim obter novas provas quanto a autoria e materialidade da infração penal.  

Entretanto, apesar de considerarmos a expressão “delação premiada” mais 

verdadeira, posto que externa o que o instituto realmente representa, fato é que não 

                                                           
13 Apud SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 24. 
14 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 44 
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vislumbrarmos diferenças práticas entre ambas, de modo que o presente trabalho irá trata-

las de forma sinônima, sem distinguir a figura do colaborador do delator.  

 

1.3. Natureza jurídica da colaboração premiada  
 

Para que seja feita uma análise acerca da natureza jurídica da delação premiada, é 

imprescindível, preliminarmente, analisar o conceito de prova e diferenciar os chamados 

“fontes de prova”, “meios de prova” e “meios de obtenção de provas”.  

André Luiz Nicolitt conceitua prova como sendo o instrumento através do qual as 

partes buscam influenciar o convencimento do julgador em um determinado processo 

(função persuasiva), sendo certo que sua natureza jurídica está diretamente correlata ao 

direito de ação e direito de defesa. 15 

Ainda seguindo a linha doutrinária, Renato Brasileiro ensina que as fontes de 

prova, introduzidas no processo através dos meios de prova, são todas as pessoas ou 

coisas das quais é possível conseguir a prova.16 Com efeito, porquanto derivam do fato 

delituoso, sua existência independe da existência do processo, pois são anteriores a ele.  

Os meios de prova, por sua vez, enquanto instrumentos que introduzem as fontes 

de prova no processo, buscam diretamente o convencimento do juiz acerca da veracidade 

ou não de uma afirmação fática. Referem-se a uma atividade endoprocessual, que se 

desenvolve perante o juiz com a participação dialética das partes e a fiel observância de 

todas as garantias do devido processo penal, sobretudo o contraditório e ampla defesa.  

Gustavo Badaró exemplifica a distinção feita acima:  

 A testemunha de um fato é a fonte de prova, enquanto suas declarações 

em juízo são o meio de prova. O documento é uma fonte de prova, a 

sua incorporação ao processo é o meio de prova. O livro contábil é a 

fonte de prova, enquanto a perícia contábil é o meio de prova. 17 

 

                                                           
15 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª edição. Ed. Revista dos Tribunais. 2016, p. 648; 
16 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 513 
17 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2003. Pág. 166. Apud. GONZÁLEZ, Ana Lúcia Stumpf. A Delação Premiada na Legislação 

Brasileira. Porto Alegre. 2010. Pág. 20. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27024> 

Acesso em: 27/04/2017. 
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 Por outro lado, os meios de obtenção de prova consistem em procedimentos 

regulados por lei, geralmente extraprocessuais, que buscam a identificação das fontes de 

prova. Ao contrário dos meios de prova, sua competência não é privativa do juiz (apesar 

de se desenrolarem, em regra, sob autorização e fiscalização judiciais), de modo que 

podem ser executados por outras pessoas, como por exemplo os policiais. Ressalta-se 

ainda que, em razão de seu caráter extraprocessual, o contraditório e ampla defesa são 

exercidos de maneira diferida.18 

 É importante salientar que os meios de obtenção de prova compõem a tutela 

cautelar no processo penal. Isso porque se traduzem em medidas urgentes destinadas a 

garantir a continuidade da investigação do delito e a eficiência da atividade probatória, 

haja vista que o decorrer do tempo e o comportamento do próprio investigado apresentam 

risco à formação das fontes de prova.  

 Vejamos os ensinamentos de Gustavo Badaró acerca do tema:  

“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 instrumento 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.” 19 (grifo nosso) 

 

 Partindo desta distinção, conclui-se facilmente que a delação premiada não é um 

meio de prova, mas sim um meio de obtenção de prova. Isso porque as informações 

obtidas através dos acordos de delação (fontes de prova que, quando incluídas no processo 

tornam-se meios de prova) não são suficientes para ensejar uma sentença condenatória 

(art. 4°, §16, Lei n° 12.850/13)20, de modo que é imprescindível que sejam deflagradas 

investigações capazes de confirmar a veracidade das declarações do agente colaborador.  

                                                           
18 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 514 
19 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro. Campus: Elsevier. 2012, p. 270 
20 art. 4°, §16, Lei n° 12.850/13: “Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas 

nas declarações do agente colaborador”.  
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 Em consonância com esta conclusão, Cleber Masson e Vinícius Marçal21 afirmam 

que a delação premiada é, sem dúvida, um veículo de produção probatório 

, tendo em vista que, a partir das informações disponibilizadas pelos delatores, são 

conduzidas diligências em busca de provas que as confirmem.  

 O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 

127.483/PR, descrito no Informativo de Jurisprudência 79622, de relatoria do Ministro 

Dias Toffoli, legitimou a natureza jurídica da delação premiada como meio de obtenção 

de prova, entendendo que o acordo de colaboração é basicamente um “negócio jurídico 

processual”. Cumpre destacar os seguintes trechos do acórdão deste julgamento:  

“A colaboração premiada, por expressa determinação legal (art. 3º, I 

da Lei nº 12.850/13), é um meio de obtenção de prova, assim como o 

são a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou 

acústicos, a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas ou 

o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal (incisos IV a VI 

do referido dispositivo legal).  

A colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez 

que, além de ser qualificada expressamente pela lei como “meio de 

obtenção de prova”, seu objeto é a cooperação do imputado para a 

investigação e para o processo criminal, atividade de natureza 

processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito 

substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser 

atribuída a essa colaboração.” (grifo nosso) 

 

 

2. ORIGEM DA COLABORAÇÃO PREMIADA NO DIREITO BRASILEIRO E 

NO DIREITO COMPARADO 
 

É bem verdade que as considerações quanto à origem da delação premiada 

normalmente ocorrem antes de sua conceituação e natureza jurídica. Ocorre, no entanto, 

que não vemos coerência em fazer uma análise histórica do instituto sem antes entender 

sua exata definição. Em razão disso, o presente trabalho optou por, inicialmente, explicar 

o que se trata a delação premiada para, apenas após, fazer um breve relato sobre sua 

                                                           
21 MASSON, Cleber & MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 2ª Edição. Ed. Método. 2015, p. 102 e 

103; 
22 “A colaboração premiada é apenas meio de obtenção de prova, ou seja, é um instrumento para colheita 

de documentos que, segundo o resultado de sua obtenção, poderão formar meio de prova. A colaboração 

premiada não se constitui em meio de prova propriamente dito”. Disponível em: < 

https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2015/09/info-796-stf.pdf> Acesso em 27/04/2017 

https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2015/09/info-796-stf.pdf
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evolução histórica e seu funcionamento no Direito comparado, bem como, 

posteriormente, mostrar o instituto funciona atualmente em nosso ordenamento jurídico.  

 

2.1. A introdução da colaboração premiada no direito brasileiro 

 

Inicialmente, cumpre relembrar que a delação premiada, apesar de ter recebido o 

devido enfoque apenas em 2013, com a Lei de Organizações Criminosas (Lei n° 

12.850/13) e ter ganhado destaque no início de 2014, com a deflagração da operação 

“Lava Jato”, já existe há bastante tempo em nosso ordenamento jurídico.  

Os primeiros indícios da delação premiada no direito brasileiro surgiram ainda no 

Brasil Império, quando das Ordenações Filipinas, compilação jurídica referente à União 

Ibérica entre Portugal e Espanha, a qual previa, no livro V, título VI, item 12, sob a rubrica 

"Como se perdoará os malfeitores que derem outros à prisão”, a possibilidade de perdão 

ao criminoso que delatasse o crime de Lesa Majestade (traição cometida contra o Rei)23. 

Segue abaixo parte da transcrição do dispositivo:  

“12. E quanto ao que fizer conselho e confederação contra o Rey, se 

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

descobrir, merece perdão. E ainda por isso lhe deve ser feita mercê, 

segundo o caso merecer, se elle não foi o principal tratador 

desseconselho e confederação. E não o descobrindo logo, se o descobrir 

depois per spaço de tempo, antes que o Rey seja disso sabedor, nem 

feita obra por isso, ainda deve ser perdoado, sem outra mercê (...) ” 24 

 

 Pelo citado, pode-se notar que (i) a delação só seria privilegiada se feita antes que 

o fato delituoso chegasse ao conhecimento do rei; e (ii) que o prêmio do delator estaria 

associado à possibilidade de sua informação mirrar o delito, exatamente nos moldes que 

aplicamos atualmente.  

                                                           
23 BORGES, Dany Jesus Leite. Colaboração Premiada: Evolução Normativa e Questões Jurídicas 

Relevantes.  Disponível em: 

<http://www.editoramagister.com/doutrina_27082224_COLABORACAO_PREMIADA_EVOLUCAO_

NORMATIVA_E_QUESTOES_JURIDICAS_RELEVANTES.aspx> acesso em: 28/04/2017 
24 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil – Evolução Histórica. 2 ed. São Paulo: RT, 

2004, p.100, Apud. BRITO, Nayara Graciela Sales. Livro V das Ordenações Filipnas e três institutos 

atualmente conhecidos no direito penal. Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,livro-

v-das-ordenacoes-filipinas-e-tres-institutos-atualmente-conhecidos-no-direito-penal,29842.html. Acesso 

em: 28/04/2017 

http://www.editoramagister.com/doutrina_27082224_COLABORACAO_PREMIADA_EVOLUCAO_NORMATIVA_E_QUESTOES_JURIDICAS_RELEVANTES.aspx
http://www.editoramagister.com/doutrina_27082224_COLABORACAO_PREMIADA_EVOLUCAO_NORMATIVA_E_QUESTOES_JURIDICAS_RELEVANTES.aspx
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,livro-v-das-ordenacoes-filipinas-e-tres-institutos-atualmente-conhecidos-no-direito-penal,29842.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,livro-v-das-ordenacoes-filipinas-e-tres-institutos-atualmente-conhecidos-no-direito-penal,29842.html
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Urge destacar, apenas a título de exemplificação, que tal dispositivo fora 

aplicado à “Inconfidência Mineira”, movimento ocorrido no Brasil em 1789, no qual o 

Coronel Joaquim Silvério dos Reis obteve o perdão de suas dívidas perante a Corte 

Portuguesa em troca da delação de seus colegas, que foram presos e acusados do crime 

de lesa-majestade.25  

É válido assinalar que o primeiro caso de grande repercussão em que o instituto 

da delação premiada foi aplicado foi o caso “Banestado” (Banco do Estado do Paraná), 

deflagrado em 2003, o qual apurou o desvio de mais de R$ 2,4 bilhões de reais pelos 

membros do banco entre os anos de 1996 e 1997. Neste caso, o então juiz Sérgio Moro, 

da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, celebrou mais de 19 acordos de delação 

premiada com doleiros na tentativa de desarmar a organização criminosa envolvida.26  

Seguindo outra linha de raciocínio, Cezar Roberto Bitencourt afirma que a 

delação premiada surgiu importada de outros países27, sendo certo que as singularidades 

de cada ordenamento jurídico e suas respectivas justificativas políticas mostram-se 

irrelevantes diante do objetivo comum, que consiste em estimular a cooperação de 

criminosos através de mecanismos capazes de romper a solidariedade delituosa.  

Nesta trilha, Frederico Valdez Pereira, leciona que a colaboração premiada 

surgiu e se desenvolveu em ordenamentos jurídicos inspirados no modelo anglo-saxão, 

cuja maior influência advém do sistema inglês chamado de Common Law.28 

Entretanto, apesar das controvérsias que começaram a surgir sobre a origem do 

presente instituto, fato é que a delação premiada só foi efetivamente introduzida no 

cenário jurídico nacional com a Lei de Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90) que, em seu 

                                                           
25 SILVA, Erick Rodrigues. Origem da delação premiada e suas influências no ordenamento jurídico 

brasileiro. Disponível em: https://rafael-paranagua.jusbrasil.com.br/artigos/112140126/origem-da-

delacao-premiada-e-suas-influencias-no-ordenamento-juridico-brasileiro, acesso em: 28/04/17 
26 Disponível em http://www.original123.com.br/assessoria/2006/12/15/caso-banestado-ja-soma-19-

acordos-de-delacao-premiada-com-doleiros/ acesso em 08/05/2017 
27 BITENCOURT, Cesar Roberto. Traição Bonificada: Delação premiada na “lava jato” está eivada de 

inconstitucionalidade. Revista Consultor Jurídico. 04/12/2014. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2014-dez-04/cezar-bitencourt-nulidades-delacao-premiada-lava-jato. Acesso 

em: 15/05/2017 
28 PEREIRA, Frederico Valdez. Valor Probatório da Colaboração Processual (Delação Premiada). Revista 

Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo. Vol.: 77, 2009. P. 178. Apud  

https://rafael-paranagua.jusbrasil.com.br/artigos/112140126/origem-da-delacao-premiada-e-suas-influencias-no-ordenamento-juridico-brasileiro
https://rafael-paranagua.jusbrasil.com.br/artigos/112140126/origem-da-delacao-premiada-e-suas-influencias-no-ordenamento-juridico-brasileiro
http://www.original123.com.br/assessoria/2006/12/15/caso-banestado-ja-soma-19-acordos-de-delacao-premiada-com-doleiros/
http://www.original123.com.br/assessoria/2006/12/15/caso-banestado-ja-soma-19-acordos-de-delacao-premiada-com-doleiros/
http://www.conjur.com.br/2014-dez-04/cezar-bitencourt-nulidades-delacao-premiada-lava-jato
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art. 8°, §único, prevê a possibilidade de redução de pena para o participante/associado 

que denuncie o bando/quadrilha à autoridade, possibilitando seu desmantelamento. 29 

Posteriormente, com o aumento considerável da criminalidade e da 

complexidade dos delitos, que mostravam cada vez mais indícios de organização, 

sofisticação e violência, o legislador pátrio viu na delação premiada uma saída para 

restabelecer o equilíbrio da segurança pública no Brasil e, pouco a pouco, introduziu o 

referido instituto em outras numerosas legislações, a saber: Lei de crimes contra a 

ordem tributária (Lei n° 8.137/90), lei de crimes contra o sistema financeiro nacional 

(Lei n° 7.492/86), lei de lavagem de capitais (Lei n° 9613/98), dentre outras que serão 

futura e oportunamente analisadas.  

Ocorre que a criação de inúmeras disposições legislativas versando sobre o tema 

desencadeou um quadro caótico repleto de contradições, porquanto cada norma tratava 

do instituto à sua maneira, de modo que a ausência de limites e parâmetros para aplicar 

a delação trouxe insegurança jurídica à nossa jurisprudência, aumentando de forma 

categórica a responsabilidade dos Tribunais quando da análise da matéria.  

Veio, então, à tona, a nova Lei de Organizações Criminosas (Lei n° 12.850/13) 

que, conduzindo o assunto de forma mais completa, trouxe maior segurança para a 

aplicação do instituto. Sua seção constante dos artigos 4° ao 7°, toda voltada à 

“colaboração premiada”, disciplina o modus operandi a ser observado na celebração do 

acordo, assegurando, assim, maior solidez e eficácia na utilização da delação premiada.  

Ressalta-se, por fim, que o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo, art. 26 30) e da 

                                                           
29 Art. 8°, Parágrafo único, lei n° 8.072/90. “O participante e o associado que denunciar à autoridade o 

bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços. ” 

 

30 Art. 26 - da Convenção de Palermo (texto em português): 

1. Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas que participem ou tenham 

participado em grupos criminosos organizados: a) A fornecerem informações úteis às autoridades 

competentes para efeitos de investigação e produção de provas, nomeadamente: (i) A identidade, natureza, 

composição, estrutura, localização ou atividades dos grupos criminosos organizados; (ii) As conexões, 

inclusive conexões internacionais, com outros grupos criminosos organizados; (iii) As infrações que os 

grupos criminosos organizados praticaram ou poderão vir a praticar; b) A prestarem ajuda efetiva e concreta 

às autoridades competentes, suscetível de contribuir para privar os grupos criminosos organizados dos seus 

recursos ou do produto do crime. 
2. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de que é 

passível um argüido que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de 

uma infração prevista na presente convenção. 
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Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida, art. 37 31), os 

quais preveem que os Estados devem adotar medidas apropriadas para que os partícipes 

de organizações criminosas colaborem com as autoridades competentes, fornecendo 

informações úteis às investigações em troca da mitigação das penas, ou até a imunidade 

judicial, ratificando, pois, o instituto em análise. 32  

Em face do exposto, pode-se concluir que, a despeito do início tímido da delação 

premiada, tendo em vista que esta não possuía limites a serem observados, nem 

tampouco qualquer contorno delineado pela legislação, ganhando apenas um rosto com 

o advento da Lei de Organizações Criminosas, o instituto configura hoje um dos 

principais – se não o principal – instrumentos de combate ao crime organizado, sendo 

amplamente utilizado e demonstrando, mais uma vez, a relevância que o tema tem 

ganhado no país. 

 

2.2. Colaboração premiada no Direito comparado  
 

       2.2.1. Estados Unidos            

Cumpre observar, preliminarmente, que o sistema jurídico norte-americano, 

integrante da common law, não se preocupa em teorizar o Direito, mas sim em coordenar 

a sua aplicação aos casos concretos. Isso porque, neste sistema, as normas jurídicas 

surgem a partir da solução dada pelo Judiciário a um conflito de interesses particular, 

chamado leading case.   

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

do seu ordenamento jurídico interno, de conceder imunidade a uma pessoa que coopere de forma 

substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na presente convenção. 
31 Art. 37 - da Convenção de Mérida (texto em português): 

1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para estabelecer as pessoas que participem ou que 

tenham participado na prática dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção que 

proporcionem às autoridades competentes informação útil com fins investigativos e probatórios e as que 

lhes prestem ajuda efetiva e concreta que possa contribuir a privas os criminosos do produto do delito, 

assim como recuperar esse produto. 

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

toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à investigação ou ao indiciamento dos delitos 

qualificados de acordo com a presente Convenção. 

3. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em conformidade com os princípios 

fundamentais de sua legislação interna, a 

4. concessão de imunidade judicial a toda pessoa que preste cooperação substancial à investigação ou ao 

indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção. (...). 
32 MASI, Carlo Velho. A plea bargaining no sistema processual penal norte-americano. Canal de Ciências 

Criminais. Disponível em: < https://canalcienciascriminais.com.br/a-plea-bargaining-no-sistema-

processual-penal-norte-americano/> Acesso em 08/05/2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
https://canalcienciascriminais.com.br/a-plea-bargaining-no-sistema-processual-penal-norte-americano/
https://canalcienciascriminais.com.br/a-plea-bargaining-no-sistema-processual-penal-norte-americano/
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É de se verificar ainda que, nos Estados Unidos, ao contrário do que ocorre no 

Brasil, a ação penal pública orienta-se pela absoluta discricionariedade dos promotores – 

prosecutorial discretion – no que tange à condução das investigações e ao exercício da 

ação penal.  

Rosanna Gambini Musso aponta que tamanha discricionariedade conferida aos 

promotores obedece a razões políticas e utilitaristas, tendo em vista que se procura 

descartar os delitos irrelevantes, concentrando-se os esforços nos crimes mais graves e 

complexos, cuja repressão interessa ao meio social. 33 

Neste contexto, com o intuito de reprimir a criminalidade de grande vulto e 

apresentar resultados práticos à sociedade, é consuetudinário os EUA se valerem do 

procedimento negocial intitulado plea bargaining, disciplinado pela Federal Rules of 

Criminal Procedure, Rule 11 – Pleas (Regra de Procedimento Criminal Federal n° 11). 

34 

A plea bargaining consiste basicamente em um processo simples de negociação 

entre a acusação, o réu e seu defensor, no qual o réu, em regra, assume sua culpa e presta 

esclarecimentos relevantes para a autoridade competente, em troca de obter uma pena 

menor ou responder por crime diverso e menos grave do que aquele inicialmente 

imputado.  

Vanessa Urquiola do Nascimento, citando José Alexandre Guidi, ensina: 

“A possibilidade de que o acusado dispõe para colaborar com a justiça 

nos Estados Unidos está inserida no denominado plea bargaining, que 

se traduz pela faculdade que tem a acusação de negociar a culpa do 

acusado com ele próprio e a sua defesa, mediante a formalização de 

acordo a ser homologado pelo julgador”. 35 

 

Marcos Paulo Dutra Santos leciona que o réu possui, em geral, 2 alternativas: (i) 

declarar-se expressamente culpado – plea of guilty – no qual o réu prefere assumir a culpa 

a enfrentar um julgamento em que pode ser apenado com mais rigor; ou (ii) afirmar que 

                                                           
33 MUSSO, Rosanna Gambini. II Processo Penale Statunitense, Soggetti ed. Atti. 2ª edição. Editora 

Giappichelli, 2001, pp. 32 e 33, Apud SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação Premiada). 

Ed. Juspodvm. 2016.  
34 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 33. 
35 NASCIMENTO, Vanessa Urquiola do Nascimento. A Delação Premiada no Brasil: críticas à ausência 

de procedimento legal pensadas a partir do exame da jurisprudência dos tribunais superiores. P. 05. 

Disponível em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/cienciascriminais/III/3.pdf> Acesso em: 08/05/2017 
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não contesta a acusação sem, no entanto, assumir a culpa – plea of nolo contendere –a 

qual enseja uma condenação criminal despida de efeitos civis.36  

Em ambas as hipóteses, as partes podem pactuar que a promotoria retire algumas 

das acusações contra o réu ou, ainda, recomendar ao juiz determinada condenação 

específica para o caso concreto. Registra-se, contudo, que tal solicitação não vincula o 

Juízo, que é livre para aplicar a penalidade que achar cabível, inclusive uma mais gravosa.  

Interessante pontuar uma grande diferença entre a prática americana (plea 

bargaining) e a brasileira (delação premiada). Nos Estados Unidos, mesmo havendo a 

necessidade de homologação do acordo pelo Judiciário, o Promotor goza de uma 

autonomia muito mais ampla quando da celebração do acordo do que no Brasil, onde não 

existe tamanha discricionariedade.   

Apesar de não existirem requisitos objetivos que obstem a deflagração da plea 

bargaining, haja vista que qualquer réu pode negociar sua pena com o Estado, 

independentemente do teor da imputação delituosa ou dos antecedentes do acusado, há 2 

pressupostos subjetivos sem os quais a declaração de culpa ou não contestação não são 

consideradas válidas: a voluntariedade e inteligência. É fundamental, portanto, que a 

vontade do réu seja perfeitamente livre de ameaças ilícitas, violência ou falsas promessas, 

e que ele tenha pleno entendimento do conteúdo e dos efeitos do acordo que está 

celebrando.  

Nas palavras de Marcos Paulo Dutra Santos: 

“A jurisprudência dos Tribunais, inclusive o da Suprema Corte, tolera 

que a declaração de culpa ou de nolo contendere seja obtida mediante 

coerção psicológica da acusação sobre o réu, desde que pautada em 

bases legais. Encara-se a plea bargaining como uma estratégia, em que 

se permite à acusação valer-se de todas as “armas” disponíveis, dentro 

da legalidade, para persuadir o acusado a firmar o negócio jurídico 

processual. ” 37 

 

 Ainda de acordo com os ensinamentos do referido autor:  

“É igualmente imprescindível que o acusado tenha plena noção das 

garantias processuais abdicadas, a partir da celebração do pacto com a 

                                                           
36 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 34-35 
37 Idem. P. 39-40 
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acusação, tais como os direitos a um julgamento convencional, a um 

advogado, a não autoincriminação e ao contraditório”. 38  

 

 Neste ponto, pode-se visualizar semelhanças e diferenças com a delação 

premiada: o ponto convergente consiste na imprescindibilidade de a delação ser 

voluntária. Entretanto, diferentemente dos EUA, aqui não se admite coerção psicológica 

disfarçada de bases legais. Já em relação aos direitos do colaborador e a plena consciência 

das consequências do acordo celebrado, a consonância com a delação premiada é 

absoluta, como observaremos no estudo procedimental da mesma. 

 Apesar de existirem inúmeras controvérsias quanto à constitucionalidade da plea 

bargaining, as quais não cabem ser ressaltadas no presente trabalho, é possível concluir 

que o instituto vem sendo visto como um instrumento essencial para a Administração da 

Justiça no combate à criminalidade complexa nos EUA. Isso porque a plea bargaining, 

além de assegurar uma notória economia de tempo e custos, porquanto mitiga 

determinados trâmites processuais, busca a eficiência da justiça criminal, mesmo que isso 

signifique o abrandamento da pena do acusado.  

Pode-se verificar a eficiência do instituto e seu sucesso no sistema jurídico norte-

americano quando vemos que, de acordo com estudos realizados, 80% a 95% dos crimes 

ocorridos nos Estados Unidos são solucionados por meio da plea bargaining, sendo 

certo que, segundo promotores estadunidenses, a maioria dos casos são suscetíveis à 

aplicação deste sistema. 39  

 

2.2.2. Itália 

O procedimento negocial italiano que serviu como precursor para a delação 

premiada no Brasil é conhecido como patteggiamento e consiste num acordo realizado 

entre o Ministério Público e o réu acerca da pena a ser aplicada. Trata-se, pois, de uma 

negociação direta da pena, em que a obtenção de uma reprimenda mais branda, a pedido 

do acusado, traduz-se no verdadeiro objeto do acordo celebrado.  

                                                           
38 Ibidem. P. 44 
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Eduardo Araújo da Silva afirma que o patteggiamento fora adotado inicialmente 

para reprimir atividades terroristas, sobretudo a extorsão mediante sequestro, atingindo 

seu ápice nos anos 80/90, quando se mostrou extremamente eficaz no combate à 

criminalidade mafiosa. Com o passar do tempo, novas leis entraram em vigor, estendendo 

os benefícios do acordo a crimes distintos do terrorismo, a exemplo dos delitos 

envolvendo organizações criminosas e tráfico de drogas.40  

Segundo Marcos Paulo Dutra Santos41, no patteggiamento, o acusado autoriza que 

lhe seja aplicada uma pena restritiva de direitos ou pecuniária, reduzida de até 1/3, ou 

mesmo uma pena privativa de liberdade que, minorada em até 1/3, não ultrapasse 5 anos 

de detenção. Ressalta-se que tal negociação não raro se revela na disposição do acusado 

em ajudar o Estado na apuração da atividade delituosa, equiparando-se, portanto, à 

delação premiada presente em nosso ordenamento jurídico. Nas palavras do autor: 

“Embora a colaboração, incluindo a confissão simples, não integre o rol 

de atenuantes do art. 62 do Código Penal italiano, o art. 62-bis explicita 

o caráter meramente exemplificativo desse elenco, ao anunciar que o 

juiz pode levar em consideração circunstâncias diversas que também 

justificariam a minoração da reprimenda. Tal arcabouço normativo 

constituiu terreno fértil à propagação da colaboração premiada. Na 

ausência de dispositivo próprio, especificando o benefício 

correspondente à determinada atenuante, vale a regra geral do art. 65: a 

prisão perpétua é substituída pela pena de reclusão, de vinte a vinte e 

quatro anos, ao passo que as demais comportam redução de até um 

terço”42. 

 

 Marcos Paulo ainda ensina que, para a colaboração ser premiada, é necessário que 

as provas reunidas permitam, não apenas a reconstrução do fato criminoso, mas a 

revelação de outros delitos de maior gravidade, bem como a captura dos delinquentes e a 

apreensão dos bens que sejam objeto, proveito ou instrumento da infração penal. Salienta 

que não há óbice em firmar o acordo após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, porquanto é possível receber informações úteis e, em troca, beneficiar o 

condenado com o livramento condicional ou a colocação em prisão domiciliar.43  

                                                           
40 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003, p. 79 
41 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 62-63 e 66.  
42 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração unilateral premiada como consectário lógico das balizas 

constitucionais do devido processo legal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto 

Alegre, vol. 3, n. 1, p. 148. Disponível em: file:///C:/Users/maria/Desktop/Downloads/3-5-PB.pdf. Acesso 

em: 15/05/2017 
 

43 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 67. 
 

file:///C:/Users/maria/Desktop/Downloads/3-5-PB.pdf
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 Eduardo Araújo da Silva leciona que existem 3 espécies de colaborador no direito 

italiano: (i) pentiti (arrependido)44, (ii) dissociatti (dissociado) e (iii) colaborador, de 

modo que elas não devem ser utilizadas como expressões sinônimas. Vejamos a diferença 

nas palavras do jurista:  

 “Pela lei, o “arrependido” poderia ser beneficiado com hipóteses de 

não-punibilidade, atenuantes e com a suspensão condicional da pena; 

porém, a proteção poderia ser revogada se as declarações fossem 

mendazes ou reticentes. Por outro lado, a designação dissociado surgiu 

na Lei n° 34/87, que tratava exclusivamente das organizações e dos 

movimentos de matriz terrorista ou eversiva. O art. 18 dessa lei nacional 

previa o “comportamento daquele que, imputado ou condenado por 

crime com finalidade terrorista ou de eversão ao ordenamento 

constitucional, admitia as atividades efetivamente desenvolvidas e 

demonstrava comportamento incompatível com o vínculo associativo e 

de repúdio à violência como método de luta política”. A diferença entre 

as duas figuras estava no fato de que, enquanto para os “arrependidos” 

eram exigidas apenas declarações sobre os fatos e os envolvidos no 

crime, para o “dissociado”, além dessas informações, exigia-se também 

sua ruptura com a ideologia política que motivava o seu comportamento 

criminoso. Por fim, a figura do “colaborador da justiça” é uma evolução 

ampliativa dos dois modelos anteriores, prevista primeiramente no art. 

10 da Lei ° 82/91, abarcando aqueles que genericamente colaboraram 

com a Justiça ou apresentaram declarações úteis no curso das 

investigações, independentemente de serem co-autores ou partícipes 

dos crimes investigados, testemunhas ou pessoas que colaboraram de 

alguma forma com as autoridades responsáveis pela investigação.”45  

  
 Impende destacar ainda que, embora o pattegiamento seja, em regra, um acordo 

firmado entre o Ministério Público e o réu, nada impede que a proposta de transação penal 

seja deduzida exclusivamente por este e referendada pelo juiz, independentemente da 

manifestação favorável do Parquet (art. 446, comma 6, CPP italiano), sendo necessário, 

portanto, apenas que o acusado seja mentalmente saudável e possua plena capacidade de 

entendimento e autodeterminação, haja vista que o acordo implica na renúncia ao direito 

de apelar e o acusado precisar estar completamente ciente disto (art. 448, comma 8, do 

CPP italiano).46 

Por fim, faz-se mister recordar que o pattegiamento ganhou evidência na Itália 

com a Operação “Mãos Limpas” (“Mani Pulite”), deflagrada em Milão na década de 90, 

                                                           
44 “Tal expressão foi exclusivamente cunhada pela mídia, não havendo qualquer previsão legal expressa 

a respeito.” CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo penal de Emergência. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2002. 

P. 81 
45 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003, p. 79 
46 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 62. 
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a qual buscava combater a máfia responsável pela crescente criminalidade no País através 

da confissão e delação de seus membros. Nesse sentido, aduz Geder Luiz Rocha Gomes47:  

“Neste contexto, em 1992 foi criada a "Operação Mãos Limpas" com a 

finalidade de restabelecer a ordem no país, através da contenção da 

violência e minimização da impunidade, fazendo nascer a Lei misure 

per la difesa dell ordinamento constituzionale, que instituiu a delação 

premiada, permitindo a extinção da punibilidade do colaborador, bem 

como a proteção pelo Estado de toda a sua família. ” 

 

A operação “Mãos Limpas”, embora muito criticada por estudiosos por ter levado 

a economia da Itália ao colapso, desencadeou, em apenas 2 anos, a expedição de 2.993 

mandados de prisão e a investigação de 6.059 pessoas, sendo 872 empresários e 438 

parlamentares (dos quais 4 haviam sido primeiros-ministros)48, levando ao 

desmantelamento de inúmeros esquemas cometidos pelos maiores partidos políticos do 

País e ficando conhecida como uma das maiores operações anti-corrupção da história 

europeia.  

 

2.2.3. Espanha  

No ordenamento jurídico espanhol, a delação premiada é conhecida segundo a 

denominação delincuente arrependido (delinquente arrependido)49.  

Segundo Walter Barbosa Bittar50, tal instituto foi introduzido no país em 1988 

através de uma Lei Orgânica (Lei Orgânica n° 3) que previa, para os envolvidos com a 

prática de atos terroristas, a redução de pena ou, dependendo das circunstâncias do crime, 

até mesmo sua extinção, em troca da colaboração com a justiça que levasse à prisão dos 

demais criminosos.  

                                                           
47 GOMES, Geder Luiz Rocha. A delação premiada em sede de execução penal. Disponível em: < 

http://www.esmal.tjal.jus.br/arquivosCursos/2015_05_11_14_08_46_Artigo.Dela+%BA+%FAo.Premiad

a.Execu+%BA+%FAo.Penal.Geder.Rocha.pdf>. Acesso em: 15/05/2017 
 

48 MORO, Sergio Fernando. Considerações sobre a Operação Mani Pulite. R. CEJ. Brasília, n. 26., jul./set. 

2004, disponível em: https://ferreiramacedo.jusbrasil.com.br/artigos/187457337/consideracoes-sobre-a-

operacao-mani-pulite-maos-limpas> Acesso em: 15/05/2017 
 

49 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no combate ao crime organizado. Franca: Lemos & 

Cruz, 2006, p. 107.  
50 BITTAR, Walter Barbosa. Delação Premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. 2ª edição. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pág. 08, Apud SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação 

Premiada). Ed. Juspodvm. 2016. 
 

http://www.esmal.tjal.jus.br/arquivosCursos/2015_05_11_14_08_46_Artigo.Dela+%BA+%FAo.Premiada.Execu+%BA+%FAo.Penal.Geder.Rocha.pdf
http://www.esmal.tjal.jus.br/arquivosCursos/2015_05_11_14_08_46_Artigo.Dela+%BA+%FAo.Premiada.Execu+%BA+%FAo.Penal.Geder.Rocha.pdf
https://ferreiramacedo.jusbrasil.com.br/artigos/187457337/consideracoes-sobre-a-operacao-mani-pulite-maos-limpas
https://ferreiramacedo.jusbrasil.com.br/artigos/187457337/consideracoes-sobre-a-operacao-mani-pulite-maos-limpas
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Posteriormente, o novo Código Penal de 1995 estendeu os benefícios decorrentes 

da colaboração também aos crimes relacionados com o tráfico de drogas. Inclusive, pode-

se citar os artigos 37651 e 579, n° 352, ambos do Código Penal Espanhol como exemplos 

desta ampliação.  

Geder Luiz Rocha Gomes53 ensina que a aplicação da delação premiada depende 

do cumprimento de 3 requisitos, quais sejam: (i) o abandono das atividades criminosas54; 

(ii) a confissão dos fatos delituosos dos quais tenha participado55; e (iii) auxílio para 

impedir novos delitos ou identificar e capturar os demais criminosos, bem como ajuda na 

obtenção de provas que impeça a atuação de organizações criminosas em que o 

colaborador tenha participado. Ressalta-se, contudo, que a concessão do benefício não é 

condicionada, de modo que, ainda que presentes todos os requisitos, cabe ao julgador, 

discricionariamente, concedê-lo ou não.  

                                                           
51 Art. 376 - En los casos previstos en los artículos 361 a 372, los jueces o tribunales, razonándolo en la 

sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que 

se trate, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya 

colaborado activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito, bien 

para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la 

actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya 

colaborado. Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales podrán 

imponer la pena inferior en uno o dos grados al reo que, siendo drogodependiente en el momento de 

comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de 

deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no 

fuese de notoria importancia o de extrema gravedad. Disponível em: < 
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&mo

do=1>. Acesso em: 18/05/2017 
 

52 Art. 579 - 1. Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el delito de que se 

trate el que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidade 

o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este 

Capitulo. (...). Disponível em: < 
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&mo

do=1>. Acesso em: 18/05/2017 
 

53 GOMES, Geder Luiz Rocha. A delação premiada em sede de execução penal. Disponível em: < 

http://www.esmal.tjal.jus.br/arquivosCursos/2015_05_11_14_08_46_Artigo.Dela+%BA+%FAo.Premiad

a.Execu+%BA+%FAo.Penal.Geder.Rocha.pdf>. Acesso em: 18/05/2017 
54 Frederico Valdez afirma que o abandono deve se dar, necessariamente, antes da apresentação do 

criminoso às autoridades. PEREIRA, Frederico Valdez. Valor Probatório da Colaboração Processual 

(Delação Premiada). Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, v. 77, 2009, p. 4, Apud. 

MOSSIN, Heráclito Antônio & MOSSIN, Júlio Cesar O. G. Delação Premiada. Aspectos Jurídicos. 2ª 

Edição. Ed. Distribuidora. 2016;  
55 A Lei orgânica n° 15 de 2003 alterou a delação premiada para os casos relacionados ao tráfico de 

entorpecentes, extinguindo, assim, a necessidade da confissão para o recebimento do prêmio.  

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1
http://www.esmal.tjal.jus.br/arquivosCursos/2015_05_11_14_08_46_Artigo.Dela+%BA+%FAo.Premiada.Execu+%BA+%FAo.Penal.Geder.Rocha.pdf
http://www.esmal.tjal.jus.br/arquivosCursos/2015_05_11_14_08_46_Artigo.Dela+%BA+%FAo.Premiada.Execu+%BA+%FAo.Penal.Geder.Rocha.pdf
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Neste diapasão percebemos divergência em relação à legislação brasileira, a qual 

impõe a delação como direito público subjetivo do delator56, não podendo o magistrado 

negar a benesse, mas apenas quantificá-la de acordo com a eficácia da colaboração.  

Temos, por fim, que o instituto em análise também pode ser aplicado após o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando da execução da reprimenda, 

sendo certo que a colaboração do condenado pode trazer-lhe benefícios no cumprimento 

da pena, inclusive o livramento condicional. 57 

 

2.2.4. Alemanha  

Na Alemanha, a delação premiada é consagrada pelo instituto denominado 

Kronzeugenrelegelun, cuja tradução significa “clemência”. 58  

Assim como ocorre em nosso ordenamento jurídico, o sistema alemão prevê como 

benefícios da delação premiada tanto a diminuição de pena como o perdão judicial para 

aqueles que, mediante o fornecimento de informações eficazes, contribuam 

voluntariamente com a justiça impedindo a ação de organizações criminosas. Cabe ao 

juiz, portanto, diminuir discricionariamente a pena ou deixar de aplicá-la quando perceber 

que o agente está se empenhando séria e voluntariamente para impedir a prática do 

crime.59   

Outro prêmio concedido pela justiça alemã é a possibilidade de o Estado dispensar 

a ação penal ou, ainda, arquivar o inquérito se já iniciado, quando o acusado prestar 

informações idôneas capazes de esclarecer ou impedir o crime de terrorismo (ou conexo 

a ele) ou, de sorte, capturar seus agentes. 60 No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei n° 

12.850/13 previu hipótese semelhante ao trazer como inovação a possibilidade de o 

Ministério Público deixar de oferecer denúncia se preenchidos os requisitos constantes 

                                                           
56 Com exceção da Lei n° 9.807/99 que, em seu art. 13, utiliza o verbo “poderá” em vez de “deverá”, 

indicando, assim, a discricionariedade do juízo na outorga do benefício.  
57 PAZ, Izabel Sánchez Garcia de. El Coimputado que Colabora com la Justicia Penal. Revista Electrónica 

de Ciencia Penal y Criminologia p. 18. Apud GONZÁLEZ, Ana Lúcia Stumpf. A Delação Premiada na 

Legislação Brasileira. Porto Alegre. 2010. Pág. 20. Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27024> Acesso em: 18/05/2017.  
58 Ferramenta de Idiomas. Disponível em: https://translate.google.com.br/?hl=pt-

BR#auto/pt/Kronzeugenrelegelun Acesso em: 18/05/2017 
59 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no combate ao crime organizado. Franca: Lemos & 

Cruz, 2006, p. 109.  
60 Idem. p. 108 

https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR#auto/pt/Kronzeugenrelegelun
https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR#auto/pt/Kronzeugenrelegelun
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dos incisos do §4° do art. 4°61.  Trata-se, pois, de mais um ponto convergente entre os 

modelos brasileiro e alemão.  

Ressalta-se, por fim, que o código alemão, ao contrário do que estudamos até 

agora, concede o benefício da diminuição de pena mesmo quando a colaboração do agente 

não é 100% efetiva, ou seja, mesmo quando, apesar das informações prestadas, a atividade 

criminosa não é completamente limada. Apenas a diminuição do perigo provocado ou a 

continuação/sucessão deste por outro já é suficiente para a concessão da benesse. Agora, 

se os esclarecimentos fornecidos levarem ao combate integral e eficaz do crime, é 

concedida impunidade total ao delator. 62 

 

3. A EVOLUÇÃO DA COLABORAÇÃO PREMIADA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO  

 

Conforme já elucidado, a delação premiada foi efetivamente introduzida no 

ordenamento jurídico pátrio em 1990 com o a Lei de Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90) 

e, pouco a pouco, começou a integrar, ainda que de forma desorganizada e assistemática, 

diversas outras legislações.  

Nesse sentido, considerando que a delação premiada pode se apresentar de 

diversas formas a depender do diploma legal sobre o qual se debruça, passaremos a 

analisar como o instituto funciona em cada uma delas, atentando especialmente para as 

semelhanças e diferenças quanto aos requisitos exigidos e prêmios ofertados.  

Esta linha de raciocínio mostra-se de extrema relevância para o objeto do trabalho, 

tendo em vista que um estudo mais aprofundado do procedimento trazido pela Lei de 

Organizações Criminosas perpassa pela comparação com as demais leis, levando-nos à 

certeza de que a Lei n° 12.850/13 nos tirou de certo limbo normativo para um quadro 

mais sólido e de maior segurança jurídica. 

                                                           
61 § 4o Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o 

colaborador: I - não for o líder da organização criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração 

nos termos deste artigo. 
62 KOBREN, Juliana Conter Pereira. Apontamentos e críticas à delação premiada no direito 

brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 11, n. 987, 15 mar. 2006. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/8105>. Acesso em: 18 maio 2017. 
 

https://jus.com.br/artigos/8105/apontamentos-e-criticas-a-delacao-premiada-no-direito-brasileiro
https://jus.com.br/artigos/8105/apontamentos-e-criticas-a-delacao-premiada-no-direito-brasileiro
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006/3/15
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006/3/15
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006/3
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006
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 3.1. A colaboração premiada nos diplomas legais correlatos 
 

 

 

 3.1.1. Lei de Crimes Hediondos (lei n° 8.072/90):  

 

A Lei n° 8.072/90 trouxe, em seu art. 8°, §único, in verbis, pela primeira vez o 

instituto da delação premiada.  

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

do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à 

autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu 

desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços. (grifo 

nosso)63 

 

Tem-se, em primeiro lugar, que o cáput do referido artigo versa sobre o crime 

previsto no art. 288 do CP, qual seja, crime de associação criminosa64 de modo que é 

certo dizer que a delação premiada em comento não se aplica a todo e qualquer crime 

hediondo, mas apenas àquele que contenha, também, o injusto da associação criminosa. 

Ressalta-se que, segundo entendimento do STJ65, é necessário que se trate de associação 

criminosa propriamente dita – aquela em que os criminosos se unem, com estabilidade e 

permanência, com o fim comum de praticar diversos delitos – não se aplicando, portanto, 

ao mero concurso de agentes.  

Além disso, conforme se depreende do dispositivo em análise, o prêmio da 

redução de pena só será ofertado se as informações prestadas pelo delator desembocarem 

em provas que desmascarem a mencionada associação criminosa e revelem a identidade 

                                                           
63 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016.  
 

64 Art. 288, CP: “Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Redação 

dada pela Lei 12.850/2013. ” Idem.  
 

65 HC n° 62.618/SP, 5ª T. Rel. Min. Gilson Dipp, j.: 17/10/2016, merecendo destacar, da ementa, o seguinte 

trecho: “II. Hipótese em que se pleiteia, em favor do paciente condenado pela prática de crime de 

latrocínio, a incidência da delação premiada prevista no art. 8º, único, da Lei n.º 8.072/90. III. Referido 

dispositivo legal se aplica exclusivamente aos casos em que, praticados os delitos de que cuidam a 

referida lei, por meio de quadrilha ou bando associados para tal fim, este ou aquela sejam desmantelados 

em razão de denúncia feita por partícipe e associado. IV.O paciente e os três co-réus não se associaram 

de forma estável para o fim de praticar delitos hediondos ou assemelhados, hipótese única em que, 

comprovando-se que a delação possibilitou o efetivo desmantelamento da organização criminosa, teria 

lugar a redução de pena ora pleiteada. V. Eventual associação de agentes para a pratica de determinado 

crime dessa natureza, ainda que sejam eficientes as informações prestadas pelo delator, não permite 

o reconhecimento da delação premiada. (grifo nosso) 

http://www.jusbrasil.com/topico/11269409/artigo-8-da-lei-n-8072-de-25-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103283/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
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dos demais envolvidos. Caso contrário, em não havendo o desmantelamento daquela, será 

inviável o acordo de delação premiada66.  

Ressalta-se que, caso o acervo probatório dispense o depoimento do delator em 

sede judicial, porquanto pautado em dados que, por si só, permitem a instauração do 

processo criminal e a condenação dos acusados, a retratação ou o silêncio do réu tornam-

se irrelevantes à redução da pena, visto que se trata de um direito público subjetivo seu.67  

Por fim, conforme leciona Heráclito Antônio Mossin e Júlio Cesar Mossin, 

impende salientar que as circunstâncias pessoais do delator, como antecedentes e 

primariedade, não interferem na concessão do benefício, sendo, portanto, neutras à 

premiação. 68 

 

3.1.2. Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n° 7.492/86) 

 

A 2ª legislação que recepcionou o instituto da delação premiada foi a Lei n° 

7.492/86, que teve seu artigo 25 alterado pela Lei n° 9.080/95, introduzindo a 

possibilidade de redução de pena para o coautor ou partícipe que, espontaneamente, 

revelasse toda a trama delituosa à autoridade competente.  

Vejamos o que diz o dispositivo: 

Art. 25, §2°: Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha 

ou co-autoria, o co-autor 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.69 (grifo 

nosso)70 

 

Cumpre-nos assinalar inicialmente que, segundo Marcos Paulo Dutra Santos, 

“revelar toda a trama delituosa significa aclarar a mecânica delitiva e identidade dos 

                                                           
66 Conforme já se pronunciou o STJ, a redução de pena prevista no art. 8°, §único da lei n° 8.072/90 requisita 

a exigência e o desmantelamento de quadrilha ou bando: STJ, 6ª Turma, HC 41.758/SP, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, j. em 07/11/2006.  
67 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 93. 
68 MOSSIN, Heráclito Antônio & MOSSIN, Júlio Cesar O. G. Delação Premiada. Aspectos Jurídicos. 2ª 

Edição. Ed. Distribuidora. 2016, p. 75 
69 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016 
70 Idem.  
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infratores, sublinhando que a delação premiada em tela recai somente sobre os injustos 

cometidos em concurso de pessoas ou associação criminosa”71.   

Nesse sentido, apesar de a expressão “toda a trama” mostrar-se extremamente 

vaga para fins de conceituação, não há dúvidas de que sua interpretação se dá no sentido 

de que a cooperação do agente deve ser detalhada e expressiva o suficiente para que as 

informações prestadas resultem em provas incontestes do crime contra o sistema 

financeiro nacional. Destarte, meros indícios de infração penal não são suficientes para o 

recebimento do prêmio, sendo imprescindível fornecer à autoridade competente cada 

minúcia da empreitada criminosa, incluindo a identificação dos co-autores e partícipes.  

Isso não quer dizer, contudo, que a delação deve resultar, necessariamente, na 

prisão dos agentes ou na recuperação do produto do crime, pois o benefício será devido 

em razão da revelação plena do delator, independentemente de impedir a ocorrência da 

infração penal. Trata-se de uma inovação trazida pela lei, pois não se condiciona o prêmio 

à real eficiência da delação, mas apenas ao conhecimento de toda a trama criminosa.  

Convém destacar algumas palavras de José Alexandre Guidi72:  

“Observa-se, assim, que a delação premiada na referida lei tem como 

requisito que o delito seja praticado por quadrilha ou bando ou em co-

autoria e que seu membro espontaneamente (não basta a mera 

voluntariedade, pois a lei exige espontaneidade) confesse e indique à 

autoridade competente (policial ou judiciária) detalhes dos ilícitos 

praticados, revelando toda a trama. Curiosidade, nesse caso o 

legislador não exigiu que a colaboração fosse eficaz, não cabendo 

ao intérprete acrescentar tal requisito. (grifo nosso) 

 

 O trecho acima, contudo, merece uma crítica. Segundo o autor, a espontaneidade 

nas declarações do acusado configura requisito essencial para a celebração do acordo de 

delação premiada, sendo necessário, portanto, que a iniciativa de colaborar tenha 

emanado do próprio delator, sem qualquer interferência de terceiros. Ocorre que, apesar 

de o dispositivo realmente utilizar a expressão “confissão espontânea”, fato é que se trata 

de mero equívoco do legislador, porquanto basta a voluntariedade para que o acordo de 

delação seja viável.  

                                                           
71 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 106 
72 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca: lemos & 

Cruz, 2006. P. 113.  
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 Isso porque, se a delação somente fosse possível para aqueles que colaborassem 

de forma espontânea – e não voluntária - além de reduzir consideravelmente o rol de 

beneficiados, tornaria o colaborador o único legitimado a realizar o acordo de delação, 

impossibilitando o Ministério Público, por exemplo, de oferecer a proposta.  

 Nesse sentido, Renato Brasileiro ensina:  

Apesar de alguns dispositivos legais fazerem referência à necessidade 

de a cooperação ser espontânea, prevalece o entendimento de que a 

espontaneidade não é condição sine qua non para a aplicação dos 

prêmios legais inerentes à colaboração premiada. Na verdade, o 

que realmente interessa para fins de colaboração premiada, é que 

o ato seja voluntário. Ainda que não tenha sido do agente a iniciativa, 

ato voluntário é aquele que nasce da sua livre vontade, desprovido de 

qualquer tipo de constrangimento.73 (grifo nosso)  

 

 É importante ressaltar ainda que tal dispositivo somente se aplica aos crimes 

cometidos em concurso de agentes ou em associação criminosa (antigo “bando ou 

quadrilha”), sendo certo que, em se tratando de ilícito penal cometido por um único 

agente, a delação premiada passa a ser regida pelo diploma legal geral, qual seja, a Lei n° 

9.807/99, em breve estudada.  

Ademais, não importa se as revelações forem fornecidas à autoridade policial ou 

judicial, porquanto, cumprida a conditio sine qua non, estaremos diante de um direito 

público subjetivo do acusado. Assim, se as provas obtidas forem suficientes para embasar 

a acusação, eventual retratação do delator em juízo não impedirá a outorga do benefício.   

Mais uma vez, enfim, as circunstâncias pessoais do delator são neutras à outorga 

do prêmio, não devendo ser valoradas negativamente. 

 

3.1.3. Lei de crimes contra a Ordem Tributária (lei n° 8.137/90)  

 

A Lei n° 9.080/95, além de inserir o instituto da delação premiada na Lei de 

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme visto acima, também o fez na 

                                                           
73LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 2ª edição. 2014. Ed.: Juspodivm, p. 

524 
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Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, incluindo, no artigo 16 desta lei, o §único, que 

preconiza: 

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em 

quadrilha ou co-autoria, o co-autor 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. 74 (grifo 

nosso) 

 

Pode-se perceber que o art. 16, §único da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária 

apresenta uma absoluta identidade textual com a regra da delação premiada concernente 

aos delitos contra o sistema financeiro nacional, de modo que todas as considerações 

feitas acima aplicam-se para o presente instituto.  

Assim, apenas a título de ratificação, tem-se que os dados fornecidos pelo delator 

precisam ser claros, minuciosos e persuasivos para que, a partir deles, seja possível apurar 

o crime contra a ordem tributária.  

Não obstante as profundas semelhanças, há ainda uma peculiaridade a ser 

observada acerca deste diploma: quando o crime previsto na Lei n° 8.137/90 estiver 

relacionado, diretamente, à prática de cartel, o agente que celebrar acordo de leniência75 

com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), por intermédio da 

Superintendência-Geral, não pode ser denunciado criminalmente pelo Ministério 

Público76, conforme prevê o art. 87 da Lei n° 12.529/2011, in verbis:  

 

Art. 87.  Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei 

no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais crimes 

diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados 

                                                           
74 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016 
75 Trata-se de uma medida semelhante à delação premiada. Nas palavras de Hélio Rubens Brasil: “(...) o 

acordo de leniência, previsto na Lei nº 12.529/11, consiste em um benefício concedido pelo CADE 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) com consequência idêntica à da delação, qual seja, a 

extinção da punibilidade penal ao agente que colaborar com as investigações e com o processo 

administrativo nos delitos contra a ordem econômica, entre eles o de cartel de empresas, e ainda nos 

crimes de licitação e de corrupção, estes últimos introduzidos pela Lei nº 12.846/13 e cuja concessão é 

feita pela Controladoria Geral da União. Os requisitos para concessão são praticamente os mesmos da 

delação premiada, a saber, a ajuda na identificação dos demais envolvidos na infração e a obtenção de 

informações e documentos que comprovem sua ocorrência. A diferença básica entre os institutos é que 

o primeiro - delação premiada - é homologado pelo Poder Judiciário e tem participação do Ministério 

Público, enquanto o segundo - acordo de leniência - é celebrado por órgãos administrativos do poder 

executivo, o que pode gerar dúvidas quanto a possíveis interferências políticas em sua concessão. (grifo 

nosso). BRASIL, Hélio Rubens. Delação Premiada e Acordo de Leniência. Disponível em: < 
https://heliobrasil.jusbrasil.com.br/artigos/172445068/delacao-premiada-e-acordo-de-leniencia>. 

Acesso em: 19/05/2017 
76 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 96.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1030141/lei-12529-11
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://heliobrasil.jusbrasil.com.br/artigos/172445068/delacao-premiada-e-acordo-de-leniencia
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na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipificados no art. 288 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940  - Código Penal, a 

celebração de acordo de leniência, nos termos desta Lei, determina 

a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o 

oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da 

leniência.  

Parágrafo único.  Cumprido o acordo de leniência pelo agente, 

extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes a que se 

refere o caput deste artigo. 77 (grifo nosso) 

 

Destarte, o implemento e a execução do acordo de leniência atuam como condição 

negativa de procedibilidade, impedindo o exercício do direito de ação e suspendendo o 

prazo prescricional durante esse período. Com efeito, uma vez cumprido o acordo, 

extingue-se a pretensão punitiva estatal.  

Para tanto, porém, é fundamental que o delator tenha, cumulativamente, cessado 

seu envolvimento na infração sob investigação, a partir da data da propositura do acordo, 

confessado sua participação no ilícito e cooperado plena e permanentemente com as 

investigações e o processo administrativo correlato, comparecendo, sempre que 

solicitado, a todos os atos processuais até o encerramento, nos termos do §2° do art. 8678. 

É necessário, ainda, que a Superintendência-Geral do CADE, no momento de celebração 

do acordo, não possua provas suficientes para embasar, de formar sólida, a condenação 

do agente, consoante dispõe o inciso II do §1° do mesmo artigo79.  

É de se verificar, portanto, que, os crimes contra a ordem econômica que estão 

diretamente ligados à formação de cartel permitem, quando da celebração e efetivo 

cumprimento do acordo de leniência, a oferta de um prêmio bem mais amplo do que o 

                                                           
77 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016 
78 Art. 86.  O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, poderá celebrar acordo de leniência, com a 

extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade 

aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem 

econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que 

dessa colaboração resulte:  I - a identificação dos demais envolvidos na infração; e II - a obtenção de 

informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. § 1o  O acordo de que 

trata o caput deste artigo somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: I - a empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob 

investigação; II - a empresa cesse completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob 

investigação a partir da data de propositura do acordo; III - a Superintendência-Geral não disponha de 

provas suficientes para assegurar a condenação da empresa ou pessoa física por ocasião da propositura do 

acordo; e IV - a empresa confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as 

investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos 

os atos processuais, até seu encerramento. §2o Com relação às pessoas físicas, elas poderão celebrar acordos 

de leniência desde que cumpridos os requisitos II, III e IV do § 1o deste artigo. (grifo nosso) 
79 Idem.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art288
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art288
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previsto na Lei n° 8.137/90, qual seja a extinção da punibilidade – e não apenas a redução 

de pena. 

 

3.1.4. Crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §4° do Código Penal)  

 

Primeiramente, cumpre destacar que o crime de extorsão mediante sequestro, 

disposto no art. 159 do Código Penal, já previa a aplicação da delação premiada desde 

1990, quando entrou em vigor a Lei de Crimes Hediondos, pois o art. 7° da lei n° 9.072/90 

acrescentara o §4° ao referido artigo, dispondo que se o crime fosse cometido por 

quadrilha ou bando, o coautor que denunciasse à autoridade, facilitando a libertação do 

sequestrado, teria sua pena reduzida de 1 a 2/3.80  

Ocorre que, em 1996, a Lei n° 9.269 alterou o referido dispositivo, passando a 

permitir a aplicação do instituto ao crime cometido em concurso genericamente, sem a 

especificação da quadrilha ou bando. Assim, o art. 159, §4° do CP passou a ter a seguinte 

redação:  

Art. 159, §4° - Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que 

o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, 

terá sua pena reduzida de um a dois terços. (Redação dada pela Lei 

nº 9.269, de 1996)81 (grifo nosso) 

 

 O que se tem é que o legislador, percebendo que a redação original beneficiava 

apenas o co-autores do crime de extorsão mediante sequestro cometidos por quadrilha ou 

bando, deixando de fora aqueles cometidos simplesmente em concurso de pessoas, optou 

por alterar o dispositivo e corrigir a evidente imprecisão técnica. Destarte, o ideal é 

ampliar a área de incidência da delação premiada, de modo que o prêmio é devido ao 

delator que tenha atuado no crime, independentemente de sua posição subjetiva: autor, 

co-autor ou partícipe.  

 Contudo, importa registrar que se o crime for cometido por um único agente que, 

voluntariamente, entrega-se à polícia e fornece informações que permitem o resgate da 

                                                           
80 Disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10618841/artigo-159-do-decreto-lei-n-2848-de-

07-de-dezembro-de-1940>. Acesso em: 22/05/2017 
81 Idem.  
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vítima com a integridade física preservada, igualmente caberá a delação premiada, mas a 

genericamente prevista nos artigos. 13 e 14 da Lei n° 9.807/99, mas a frente analisada.  

 Percebe-se que o objeto desta delação é bastante específico, posto que o delator 

somente receberá o benefício se efetivamente possibilitar a libertação do sequestrado. 

Assim, se a libertação não ocorrer por qualquer motivo, não será possível a diminuição 

de pena – embora o juiz possa considerar o fato como uma atenuante genérica. Entretanto, 

em havendo a libertação, o prêmio configura direito público subjetivo do agente82, motivo 

pelo qual sua postura ao longo do processo judicial, incluindo a invocação do seu direito 

ao silêncio, é considerada neutra à concessão do benefício.  

 Assinala-se ainda que a diminuição da pena será diretamente proporcional à 

eficiência da colaboração, ou seja, quanto mais rápido a vítima for liberada, em razão das 

informações prestadas, maior será a fração reducional de sua pena.  

 Monteiro explica o que foi aduzido acima, vejamos:  

“Com a nova redação do dispositivo dada pela Lei n° 9.269/96, o 

legislador pôs fim a uma polêmica que se tratava na doutrina quanto ao 

alcance da delação premiada. É que na antiga redação o legislador 

utilizava a palavra “co-autor” e exigia que o crime fosse cometido 

por “quadrilha ou bando”, agora é suficiente que o crime de 

extorsão mediante sequestro seja praticado em concurso de 

pessoas, beneficiado o co-autor e partícipe. Além disso, a 

comunicação à autoridade, entendendo-se esta, dentro do procedimento 

investigatório ou judicial, sobretudo o Delegado de Polícia, o promotor 

de Justiça, resultado positivo, culminando com a libertação da vítima, 

independentemente do pagamento ou não do resgate. A redução é 

obrigatória, e o quantum, limitado a no mínimo um terço e no 

máximo dois terços da pena, vai depender da facilidade encontrada 

pela autoridade para a libertação da vítima.” 83 (grifo nosso) 

   

 Oportuno salientar, por fim, que a minoração da pena decorre, exclusivamente, da 

colaboração com consequente libertação da vítima, de modo que as circunstâncias 

pessoais do delator, como primariedade e antecedentes, mostram-se irrelevantes à cessão 

do benefício.  

                                                           
82 STJ, 5ª Turma, HC n° 35.198/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j.: 28/09/2004 afirma que: “A delação premiada 

prevista no art. 159, §4°, do Código Penal é de incidência obrigatória quando os autos demonstram que as 

informações prestadas pelo agente foram eficazes, possibilitando ou facilitando a libertação da vítima”. 

(grifo nosso). No mesmo sentido: STJ, 6ª Turma, REsp 223.364/PR, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j.: 

30/06/2005 
83 MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: Texto, Comentários e aspectos polêmicos, 7ª edição. 

São Paulo. Ed.: Saraiva, 2002, p. 169 e 170.  



43 

 

3.1.5. Lei de Lavagem de Capitais (lei n° 9.613/98) 

Em sequência, temos a Lei de Lavagem de Capitais que também prevê, em seu 

art. 1°, §5°, a delação premiada desde que entrou em vigor, em 1998. Contudo, em 2012, 

a Lei n° 12.683 alterou o referido dispositivo, trazendo diversas mudanças relevantes para 

a aplicação do instituto.  

Para entender como funciona a delação premiada na presente lei, é necessário 

compreender as alterações feitas e o resultado prático delas. Vamos analisá-las:  

A redação antiga do instituto é:  

§ 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, co-autor 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.84 

(grifo nosso) 

 

 Já a atual redação do dispositivo consiste em:  

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

regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-

la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, 

se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as 

autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das 

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

à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. (Redação 

dada pela Lei nº 12.683, de 2012)85 (grifo nosso) 

 

Cumpre destacar, inicialmente, que o fato de a nova redação ter utilizado o verbo 

“poderá” em vez de “será” não suprime o direito público subjetivo do colaborador, visto 

que apenas busca enfatizar a faculdade que o juiz passou a dispor de escolher entre o 

regime inicial aberto ou semiaberto, já que antes era, exclusivamente, o aberto aliado à 

redução de pena. Não há que se falar, portanto, em uma discricionariedade do juiz de 

conceder o prêmio, mas apenas na possibilidade de escolher qual benesse será concedida 

dentre aquelas ofertadas no dispositivo.86  

                                                           
84 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm>. Acesso em: 23/05/2017 
85 Idem.  
86 No mesmo sentido, Gustavo Badaró, ao afirmar que, uma vez satisfeitos os requisitos legais, há de 

concedida, tendo o juiz a discricionariedade regrada de elegê-la, o que valeria também para a redução de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm
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Ademais, norma supramencionada representa uma inovação legislativa porquanto 

não restringiu o benefício da delação premiada apenas à redução de pena – como as leis 

anteriores vinham fazendo. São, portanto, três os prêmios contemplados pela lei: (i) 

redução de pena e seu cumprimento em regime aberto ou semiaberto; (ii) perdão judicial 

e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 

 Comparativamente, pode-se observar que, na lei antiga, quando o juiz optasse pela 

redução de pena, o único regime inicial previsto era o regime aberto, ao passo que a atual 

lei prevê que o início do cumprimento de pena pode ocorrer em regime aberto ou semi-

aberto. Trata-se de inovação in malam partem que não pode retroagir para prejudicar o 

réu87. Assim, em se tratando de crime cometido sob a vigência da lei anterior, o juiz não 

pode fixar o regime semi-aberto quando opta pela redução de pena em razão da delação 

premiada.  

 Percebe-se ainda que a nova lei permite a substituição da pena privativa de 

liberdade pela restritiva de direitos em qualquer tempo, independentemente de o fato 

amoldar-se às condições constantes do art. 44 do Código Penal – as quais definem os 

requisitos para aplicar a PRD. Nesse sentido, a nova lei é benéfica, devendo ser aplicada 

mesmo se o crime tiver sido praticado sob a égide da legislação anterior.  

 Outra inovação que merece destaque – e nesse caso não se trata alteração feita 

pela Lei 12.683/12, mas sim pela própria Lei de Lavagem de capitais em relação às 

legislações anteriores - consiste na possibilidade de o juiz deixar de aplicar a reprimenda 

como prêmio pela delação premiada, configurando, assim, o perdão judicial como causa 

extintiva de punibilidade. 

 Renato Brasileiro88 afirma que, neste caso, o acordo de imunidade pode ser 

viabilizado pelo arquivamento da investigação em relação ao colaborador, com 

                                                           
pena, em regime aberto ou semi-aberto. BADARÓ, Gustavo Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. 

Lavagem de Dinheiro, Aspectos penais e processuais penais. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

Apud. SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Ob, cit., p. 113 
87 Art. 5°, XL, CF – “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Disponível em: < 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729247/inciso-xl-do-artigo-5-da-constituicao-federal-de-1988>. 

Acesso em: 23/05/2017 
88 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 340. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729247/inciso-xl-do-artigo-5-da-constituicao-federal-de-1988


45 

 

fundamento no art. 129, I, CF/8889 c/c art. 28, CPP90; ou pelo oferecimento da denúncia 

com pedido de absolvição sumária pela aplicação do perdão judicial, nos termos do art. 

397, IV, do CPP91 c/c art. 107, IX, do CP92. O Supremo Tribunal Federal (STF), por sua 

vez, possui entendimento de que, para que haja a extinção da punibilidade em razão do 

perdão judicial, é imprescindível que o Ministério Público ofereça a denúncia e o 

magistrado, ao final do processo, aplique a benesse, uma vez constatada a efetividade da 

colaboração.93  

 No que tange aos requisitos para a concessão dos benefícios, há uma alteração da 

Lei 12.683/12 que merece atenção: a conjunção “e” que unia os dois primeiros requisitos 

foi abolida, de modo que agora temos três objetivos autônomos, quais sejam, (i) a 

apuração das infrações penais; (ii) a identificação dos demais coautores e partícipes; e 

(iii) a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Em outras palavras, o 

resultado exigido é, alternativamente, a apuração dos crimes, a autoria dos envolvidos ou 

a localização do patrimônio decorrente do crime de lavagem de dinheiro.  

 Quanto à apuração das infrações penais, faz mister ressaltar que, diante da omissão 

legislativa sobre qual crime a colaboração deve referir-se (se apenas à lavagem de 

capitais, se às infrações antecedentes ou à ambas), entende-se que o dispositivo refere-se 

à apuração das infrações para as quais o delator tenha concorrido94, visto que, em razão 

de uma conclusão lógica, é necessário que haja um nexo causal entre a colaboração do 

agente e sua participação ativa no crime. Ademais, vale lembrar que a apuração das 

infrações penais não está mais atrelada à identificação dos demais coautores e partícipes, 

de modo que ambas as informações prestadas ensejam a concessão da benesse.  

                                                           
89 Art. 129. “São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal 

pública, na forma da lei”. CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª 

edição. 2016 
90 Art. 28. “Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento 

do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as 

razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá 

a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de 

arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. ”. Idem.  
91 Art. 397. “Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá 

absolver sumariamente o acusado quando verificar: IV - extinta a punibilidade do agente”. Ibidem. 
92 Art. 107 – “Extingue-se a punibilidade: IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei”. Ibidem. 
93 “Necessidade da denúncia para possibilitar o cumprimento nos termos da Lei n° 9.807/99 e do acordo de 

colaboração firmando pelo Ministério Público Federal com os acusados”. STF, Pleno, AP 470 QO3/MG, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.: 23/10/2008).  
94 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 341 
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 Reitera-se, por fim, que, assim como as delações previstas nas legislações já 

mencionadas, se a cooperação do delator não carecer de qualquer ratificação em sede 

judicial, eventual retratação perante o juízo torna-se irrelevante à concessão do prêmio.  

 

 3.1.6. Lei de proteção especial à vítima e às testemunhas (e ao réu colaborador) 

(Lei n° 9.807/99) 

 Em primeiro lugar, é importante destacar que, a nosso ver, a Lei n° 9.807/99 

representou um dos marcos históricos da delação premiada, motivo pelo qual será dada 

maior atenção à ela.  

Diz-se isso, pois, a presente lei, inovando na ordem jurídica, trouxe em seu bojo a 

possibilidade de aplicar o benefício a todos os tipos penais – e não apenas àqueles 

descritos nas legislações extravagantes que expressamente previam o instituto da delação. 

Esta democratização da delação premiada traduz-se na medida em que a mesma é 

tratada de forma genérica, não se restringindo a um delito específico95. Em outras 

palavras, não importa qual crime tenha sido praticado, o acusado96 que colaborar com a 

justiça, preenchendo os requisitos legais, fará jus ao prêmio decorrente da delação.   

A Lei n° 9.807/99 estabelece em seus arts. 13 e 14 sobre o instituto da delação 

premiada. Vejamos os dispositivos em pauta:  

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

conceder o perdão judicial e a consequente extinção da 

punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva 

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

dessa colaboração tenha resultado: 

I – a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação 

criminosa; 

                                                           
95 Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu: “RECURSO ESPECIAL DO SEGUNDO 

RECORRENTE (...) VIOLAÇÃO AOS ARTS. 13 E 14 DA LEI 9.807/99. OCORRÊNCIA. BENEFÍCIOS 

DA DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PELO TIPO DE DELITO. RECURSO 

ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. A Lei 9.807/99 (Lei de Proteção a Vítimas 

e Testemunhas), que trata da delação premiada, não traz qualquer restrição relativa à sua aplicação apenas 

a determinados delitos. 3. Recurso especial a que se dá parcial provimento, para determinar o retorno dos 

autos à origem, para que seja analisado o preenchimento dos requisitos legais para aplicação dos benefícios 

da delação premiada”. (STJ, REsp 1109485/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 25/04/2012).  
96 Apesar de o dispositivo referir-se ao “acusado”, predomina o entendimento de que também se aplica ao 

indiciado, possibilitando a concessão do benefício até mesmo na fase das investigações preliminares. 

ROBALDO, José de Oliveira. Legislação Criminal Especial. Ciências Criminais, v. 6. Coordenação: Luiz 

Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2009, p. 867. 

https://jus.com.br/tudo/extincao-da-punibilidade
https://jus.com.br/tudo/extincao-da-punibilidade
https://jus.com.br/tudo/processo
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II – a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 

III – a recuperação total ou parcial do produto do crime. 
 

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a 

personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, 

gravidade e repercussão social do fato criminoso. (grifo nosso) 

 

 

 Nota-se que a presente lei também ampliou a benesse concedida em razão da 

delação premiada, prevendo como prêmios tanto a redução de pena (art. 14), quanto o 

perdão judicial como causa extintiva da punibilidade (art. 13).  

 No que tange ao art. 13, deve-se assinalar, primeiramente, que a lei faz uso do 

verbo “poderá” em vez de “deverá”. Isso significa que, ao contrário das legislações até 

agora estudadas, o benefício do perdão judicial submete-se a uma discricionariedade 

regrada do juiz, não consubstanciando um direito público subjetivo do delator. Isso 

porque se trata do maior benefício legal concedido que acarreta a extinção da punibilidade 

do agente, de modo que é natural que a lei exija, não apenas o cumprimento dos requisitos 

objetivos, mas também um estudo mais aprofundado do caso concreto. Dessa forma, 

mesmo que presentes os requisitos legais, caberá ao magistrado, analisando a 

personalidade do agente, as circunstâncias do crime e sua repercussão social – conforme 

dispõe o §único do presente artigo - avaliar se a benesse indicada para aquele caso é 

realmente o perdão judicial. 

 Ressalta-se que, apesar de as características pessoais do delator serem, em regra, 

neutras à concessão do benefício, a Lei n° 9.807/99 exige, como requisito essencial para 

obtenção do prêmio, a primariedade do agente. O reincidente que cumprir os objetivos 

impostos terá direito à redução de pena, mas jamais à extinção da punibilidade pelo 

perdão judicial.  

 É ainda imprescindível para o recebimento do prêmio que a colaboração tenha 

desencadeado a identificação dos demais co-autores ou partícipes (inciso I), a localização 

da vítima necessariamente com sua integridade física preservada (inciso II) e/ou a 

recuperação total ou parcial do produto do crime (inciso III).  

Atenta-se para o “e/ou” pois há severa discussão na doutrina e na jurisprudência 

se a aplicação do prêmio está condicionada à presença cumulativa ou alternativa dos 

requisitos elencados. Guilherme de Souza Nucci sustenta que devem ser considerados 
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alternativamente, sendo inviável exigir os 3 objetivos ao mesmo tempo.97 Nas palavras 

do autor:  

“a lei não é clara a respeito da alternatividade ou da cumulatividade dos 

requisitos enumerados nos incisos do art. 13. Acolhendo-se a tese da 

cumulatividade, a lei perde seu significado e reduz-se à aplicação 

ao crime de extorsão mediante sequestro. Pois é o único que permite 

a identificação de comparsa + a localização da vítima + a recuperação 

do produto do crime (valor do resgate). Portanto, parece-nos natural 

concluir pela alternatividade dos requisitos. Para a obtenção dos 

benefícios da delação premiada, é preciso que o agente permita a 

identificação dos demais coautores ou partícipes, ou favoreça a 

localização da vítima com sua integridade física preservada, ou 

proporcione a recuperação total ou parcial do produto do delito”. 98 

(grifo nosso)  

 

 Renato Brasileiro, concordando com parte desse entendimento, defende que a 

aplicação do presente artigo não pode estar condicionada à presença cumulativa de seus 

3 incisos, mas ressalta a ideia de cumulatividade temperada, condicionada ao tipo penal, 

na qual é necessária a satisfação dos requisitos possíveis no mundo fático, quaisquer que 

sejam eles, de acordo com a natureza do delito praticado. 99  

Ou seja, para o autor, em se tratando do crime de extorsão mediante sequestro (art. 

159, CP), é possível exigir os requisitos cumulativamente, porquanto a localização da 

vítima com sua integridade física preservada (inciso II) se amolda às circunstâncias do 

crime, o que não ocorre, contudo, se o crime cometido for um roubo de cargas em 

concurso de agentes, quando os únicos requisitos exigíveis serão a identificação dos 

demais concorrentes (inciso I) e a recuperação total ou parcial do produto do crime (inciso 

III).100 

                                                           
97 Seguindo esta mesma linha de raciocínio, podemos citar Damásio e Alexandre Demetrius, em: JESUS 

Damásio Evangelista de. Perdão judicial - colaboração premiada: análise do art. 13 da Lei 9807/99: 

primeiras idéias. Boletim IBCCRIM. São Paulo, v.7, n.82, p. 4-5, set. 1999. e PEREIRA, Alexandre 

Demetrius. Lei de proteção: às testemunhas ou aos criminosos?. Jus Navigandi, Teresina, a. 3, n. 34, ago. 

1999. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1004>. Acesso em: 25/05/2017 
98 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 2. 9ª edição. P. 

1026 
99 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 525. 
100 Seguindo o mesmo entendimento Nilton João de Macedo Machado e Vanise Röhrig, em: MACHADO, 

Nilton João de Macedo. Lei n. 9.807/99: proteção à vítimas, testemunhas ameaçadas e acusados 

colaboradores (delação premiada). Disponível em: 

<http://www.tj.sc.gov.br/cejur/doutrina/delacaopremiada.htm>. Acesso em: 26/05/2017; e MONTE, 

Vanise Röhrig. A necessária interpretação do instituto da delação premiada, previsto na lei 9.807/99, à luz 

dos princípios constitucionais. Revista da Ajuris. Porto Alegre, vol. 82, p. 234-248, 2001.  
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 Na jurisprudência tampouco há consenso. O STJ e o STF possuem entendimentos 

em ambos os sentidos: no sentido de que tais requisitos devem sim ser atendidos 

cumulativamente e, em julgados mais recentes, no sentido de que não se pode considerar 

os três requisitos indispensáveis, de modo que o preenchimento de apenas um deles já 

ensejaria a concessão do benefício.   

 Abaixo, segue transcrição de parte do relatório do Ministro Relator Cezar Peluso, 

no julgamento do HC n° 85.701/SP, em que ele firma o entendimento acerca da 

cumulatividade dos requisitos supramencionados:  

“1. Não há razoabilidade jurídica no pedido. A Impetrante requer a 

aplicação da Lei 9.807/99 para o crime de roubo consumado, ainda que 

as decisões das cortes inferiores lhe tenham limitado a incidência ao 

crime de extorsão mediante seqüestro. Alega que o Paciente faz jus ao 

benefício do perdão judicial, ou da redução da pena, porquanto 

confessou a prática do crime, e não há impedimento legal à aplicação 

do benefício a acusado por roubo qualificado. Tenho, no entanto, que 

a tese não é consistente. É que a sistemática dos benefícios 

instituídos pela Lei 9.807/99, diversamente do que faz crer a 

impetração, requer cumulatividade dos requisitos dos arts. 13 e 14. 

(...). Assim, outra não pode ser a interpretação senão a de serem 

cumulativos esses requisitos. Conforme já afirmei em sede liminar, 

entendimento diverso conduziria a verdadeira incoerência jurídica. (...) 
 
 

Estou, portanto, em que é inadmissível a concessão dos benefícios da 

Lei 9.807/99 aos condenados por roubo qualificado e cuja colaboração 

não tenha permitido localização da vítima com integridade física 

preservada, o que torna impossível a satisfação cumulativa dos 

requisitos previstos pelo art. 13 daquele diploma legal.” (grifo 

nosso) 

(STF, HC n° 85.701/SP, Rel. Min. Cezar Peluso. j.: 10/2/2009, 2ª 

Turma) 

 

Da mesma forma entendeu a Ministra Laurita Vaz, no julgamento do HC n° 

202943/MG, merecendo destaque o seguinte trecho da ementa:  

“6. Para a configuração da delação premiada (arts. 13 e 14 da Lei 

9.807/99), é preciso o preenchimento cumulativo dos requisitos 

legais exigidos. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Na espécie, 

tratando-se de latrocínio consumado, inviável a aplicação do redutor, 

uma vez que não houve "localização da vítima com vida", conforme 

exigido pelo legislador para o reconhecimento da benesse legal.” (grifo 

nosso)  

(STJ, HC: 202943/MG, Rel: Min. Laurita Vaz, j.: 27/08/2013, 5ª 

Turma)  
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 Ressalta-se que, a nosso ver, o voto da Sra. Ministra não foi claro e persuasivo o 

suficiente, deixando dúvidas se os requisitos do art. 13 devem ser cumulativos entres si 

ou se devem cumular com os requisitos do art. 14.  

Não obstante tais julgados entenderem pela cumulatividade dos objetivos em 

análise, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e a 6ª Turma do Supremo 

Tribunal de Justiça (STJ)  ̧ em decisões mais recentes, mudaram o posicionamento, 

assegurando a aplicação alternativa – e não cumulativa – daqueles. Merece destaque, 

primeiramente, o voto do Ministro Relator Luiz Fux:  

“Delação premiada. Perdão judicial. Embora não caracterizada 

objetivamente a delação premiada, até mesmo porque a 

reconhecidamente preciosa colaboração da ré não foi assim não eficaz, 

não permitindo a plena identificação dos autores e partícipes dos delitos 

apurados nestes volumosos autos, restando vários deles ainda nas 

sombras do anonimato ou referências vagas, como apelidos e descrição 

física, a autorizar o perdão judicial, incide a causa de redução de pena 

do art. 14 da Lei n° 9.807/99, sendo irrelevantes a hediondez do crime 

de tráfico de entorpecentes e a retratação da ré em juízo, que em nada 

prejudicou os trabalhos investigatórios”.  

(STF, AI n° 820.480 AgR/RJ, 1ª T, Rel. Min. Luiz Fux, j.: 03/04/2012) 

 

 Em consonância com o entendimento acima, temos a 6ª Turma do STJ. Lê-se na 

ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PERDÃO JUDICIAL. ART. 13 DA LEI 9.807/99. 

REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. APLICABILIDADE. O artigo 13 da Lei 

9.807/99, tratando da proteção aos réus colaboradores, elencou 

requisitos para a concessão do perdão judicial. Entretanto, considerar 

indispensável a presença de todos os requisitos indistintamente 

significa restringir a aplicação do benefício ao tipo penal extorsão 

mediante sequestro, quando tal restrição não encontra respaldo na 

citada lei. Nessa linha de entendimento, não há óbice à concessão de 

perdão na hipótese em apreço - roubo circunstanciado, quando 

preenchidos os requisitos compatíveis com o citado tipo penal. Agravo 

regimental não provido. (grifo nosso) 

(STJ, AgRg no REsp N° 157685, Rel. Min. Leopoldo de Arruda 

Raposo, j.: 05/05/2015).  

 

 Tem-se por óbvio, portanto, que tais requisitos devem ser preenchidos 

alternativamente – e não cumulativamente, tanto para fins de redução de pena como para 
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fins de perdão judicial, sob pena de restringir excessivamente a concessão da benesse, 

sobretudo onde o legislador não o fez.  

Finalmente, ensina Marcos Paulo que a contribuição dada pelo imputado ao 

esclarecimento da demanda não pode estar circunscrita ao inquérito, sendo, portanto, 

indispensável sua ratificação em juízo e, consequentemente, inviável a retratação.101 Vê-

se, neste discurso, mais uma diferença em relação às legislações já estudadas, as quais 

prescindiam de validação em sede judicial quando o acervo probatório fosse 

suficientemente forte.  

  A seu turno, o art. 14, in verbis, aplica-se aos delatores102 que não fazem jus ao 

benefício do perdão judicial (previsto no art. 13), seja pela ausência de primariedade, pela 

não obtenção dos resultados previstos ou, ainda, pelo entendimento do juiz de que não 

cabe a extinção da punibilidade, oferecendo, destarte, tão somente a conhecida redução 

de pena.  

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

investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais 

co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e 

na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de 

condenação, terá a pena reduzida de um a dois terços”. (grifo nosso) 

  

Imperioso salientar que, dessa vez, o legislador acertou ao utilizar o vocábulo 

“voluntariamente”103, de modo que a colaboração deve necessariamente ser voluntária, 

ou seja, livre de qualquer tipo de coação, não se exigindo, portanto, que seja espontânea. 

Em outras palavras, a delação provocada ou incentivada por terceiros permanece válida, 

posto que, em linhas gerais, tal provocação não retira a voluntariedade do delator.  

 É de se notar que a principal diferença existente entre os artigos 13 e 14 consiste 

na discricionariedade do magistrado em aplicar a benesse, tendo em vista que, enquanto 

o perdão judicial (art. 13) é uma faculdade à disposição do juízo, a redução de pena (art. 

14) configura um direito público subjetivo do delator. Pode-se perceber que o legislador 

                                                           
101 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 90. 
102 Sejam eles indiciados ou acusados, a depender da fase processual em que ocorrerá a delação, se em sede 

de inquérito policial ou em sede judicial, respectivamente.  
103 Ao contrário do art. 16, §único da Lei n° 8.137/90, art. 25, §2° da Lei n° 7.492/86 e art. 1°, §5° da Lei 

n° 9.613/98, que preveem, equivocadamente, o requisito da espontaneidade em vez de voluntariedade.  
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utiliza a palavra “terá” ao invés de “poderá”, traduzindo, assim, a ideia de obrigação na 

outorga do benefício caso os requisitos legais sejam devidamente preenchidos. 

Em última análise, é valido ratificar que a diminuição da reprimenda ocorre em 

função da colaboração que efetivamente auxiliar na identificação dos agentes, na 

localização da vítima com vida ou na recuperação total ou parcial do produto do crime, 

sendo certo tal redução varia de acordo com qualidade das informações prestadas, ou seja, 

quanto mais eficiente a delação, maior será a diminuição. Todavia, se a delação mostrar-

se ineficaz, não alcançando nenhum dos objetivos almejados, não há que se falar em 

redução de pena.  

 

3.1.7. Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2013) 

Seguindo a ordem cronológica, temos a delação premiada disciplinada pela Lei de 

Drogas em seu art. 41, cáput, o qual prevê, in fine: 

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.104 (grifo nosso) 

 

 Analisando o referido dispositivo, podemos perceber que sua redação em muito 

se assemelha à redação do art. 14 da Lei n° 9.807/99, retirando apenas o requisito da 

“localização da vítima com vida”. 

 Dito isso, comentários já tecidos acerca da voluntariedade da colaboração, bem 

como a obrigatoriedade do juiz em conceder o prêmio se preenchidos os requisitos legais, 

visto que, mais uma vez se utiliza o verbo “terá” em vez de “poderá”, não precisam ser 

novamente abordados em razão da exata igualdade entre eles.  

 Contudo, há um detalhe que merece atenção: apesar de o referido artigo utilizar a 

conjunção “e” para unir os objetivos da delação premiada, tem prevalecido o 

entendimento de que não é indispensável a identificação dos demais coautores/partícipes 

                                                           
104 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016. 
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e também a recuperação total ou parcial do produto do crime, bastando a ocorrência de 

um deles para a delação se concretizar. Renato Brasileiro esclarece o assunto: 

Aos olhos da doutrina, dentro das possibilidades do colaborador, basta 

que resulte um dos dois resultados: identificação dos demais 

concorrentes ou recuperação total ou parcial do produto do crime. 

Evidentemente, se o colaborador tiver conhecimento de ambas as 

circunstâncias, indicando apenas uma delas, não poderá ser 

beneficiado pelo prêmio legal constante do art. 41 da Lei n° 11.343/06. 

Todavia, se o colaborador tiver conhecimento apenas da 

localização do produto do crime, sendo incapaz de identificar os 

demais integrantes da organização criminosa – de se lembrar que 

uma das características das organizações criminosas é a divisão 

hierárquica, de modo que um agente costuma conhecer apenas aqueles 

que atuam no mesmo ramo de atribuições -, não há por que se negar 

a concessão do benefício, cujo quantum de diminuição de pena deve 

ser sopesado de acordo com o grau de sua colaboração.105 (grifo nosso) 

 

 Pacelli, mesmo abordando o assunto de forma distinta, segue a mesma linha de 

raciocínio:  

De outro lado, ainda que se possa condicionar a aplicação da citada 

redução da pena à identificação dos demais coautores e partícipes, 

pensamos que a recuperação do produto do crime somente há de 

ser exigida, também como condição, se houver efetiva possibilidade 

fática da medida. Ou seja, não é porque não se conseguiu a 

recuperação (total ou parcial) do produto que não se poderá aplicar 

a redução da pena. A identificação dos coautores e partícipes e a citada 

recuperação do produto do crime, na realidade, constituem os elementos 

definidores da colaboração do acusado. É dizer: será efetiva a 

colaboração, se com ela se puder apontar os demais envolvidos. Em 

relação à recuperação do produto, todavia, nem sempre tal será 

possível, porque eventualmente poderá estar fora do alcance do 

conhecimento do acusado. E nem por isso, pensamos, se deverá 

afastar a diminuição da pena.106 

 

 Outro ponto que merece destaque é amplitude da expressão “produto do crime”. 

Tourinho Filho afirma que o produto do crime, a rigor, consiste no proveito da infração, 

ou seja, no valor arrecadado com a venda das drogas, ao passo que o objeto do crime 

corresponde ao bem sobre o qual ocorreu a infração penal, in casu, a droga vendida. 107 

                                                           
105 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 522. 
106 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21ª edição, São Paulo. Ed.: Gen Atlas. 2017, p. 368 
107 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Vol.3. 25ª edição Ed.: São Paulo: Saraiva, p. 

8-10. Apud. SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 97.  
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Neste passo, ensina Andrey Borges Mendonça e Paulo Roberto Galvão que o 

correto é fazer uma interpretação extensiva da expressão, de modo a abranger não apenas 

o produto direto ou indireto do crime, como também a droga propriamente dita, sendo 

certo que a ratio da norma compreende ambos. Em outras palavras, o “produto do crime” 

refere-se tanto à pecúnia obtida em razão da venda das drogas como a droga em si. 108  

 

3.1.8. Lei de Organização Criminosa (Lei n° 12.850/13)  

Enfim, chegamos à mais importante legislação que disciplina a delação premiada 

e que, por isso, consiste no cerne do presente trabalho.  

A Lei 12.850/13, alterando a antiga lei de organizações criminosas (lei n° 

9.034/95), inovou na ordem jurídica e trouxe toda uma seção intitulada “da colaboração 

premiada” (arts. 4° a 7°), em que trata, de forma completa e aprofundada, o instituto em 

análise. Urge destacar que as profundas mudanças decorrentes da sistematização da 

delação trouxeram a segurança jurídica que faltava para sua aplicação, além de 

consagrarem importantes garantias fundamentais, como o direito à defesa técnica e o 

direito a não-autoincriminação, dentre outras que serão oportunamente estudadas.  

Com efeito, a nova legislação dispensou à colaboração premiada atenção 

inversamente proporcional à antiga lei, tendo em vista que aumentou os benefícios 

concedidos ao delator, incluindo, além da diminuição de pena e do perdão judicial, a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a possibilidade do 

não oferecimento da denúncia ao réu colaborador. Ademais, ampliou o rol de resultados 

que ensejariam a concessão da benesse, instituiu os direitos do colaborador e, mormente, 

disciplinou, pela primeira vez, todo procedimento do acordo de delação premiada.  

Ressalta-se que a hipótese de delação prevista nesta lei não se restringe ao crime 

organizado, de modo que o modus operandi que regula o acordo de colaboração premiada 

                                                           
108 MENDONÇA, Andrey Borges; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei n° 11.343, 

de 23 de agosto de 2006 – comentada artigo por artigo. 3ª edição, São Paulo. Ed.: Método, 2012. P. 190-

191 
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aplica-se por analogia109 aos demais casos que tratam do assunto. Luiz Flávio Gomes 

ensina:  

Por força da teoria do diálogo das fontes (Erik Jayme e Valério 

Mazzuoli), nada impede que o novo procedimento seja aplicado 

(fazendo os ajustes que devem ser feitos – mutatis mutandis) para 

todas as situações de colaboração premiada previstas em várias leis. 

Leis processuais podem ser aplicadas analogicamente.110 

 

Diante disto, considerando que as inovações trazidas à lume pela presente lei 

mostram-se extremamente valiosas por finalmente suprir tamanha omissão legislativa, 

não há dúvidas de que estamos diante do 2° marco histórico da delação premiada, motivo 

pelo qual a análise do procedimento trazido pela lei merece ênfase em tópico próprio 

tratado a seguir.   

 

4. AS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA NOVA LEI DE ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS (Lei n° 12.850/13) 

 

4.1. Requisitos e Objetivos da colaboração premiada  

 

Iniciemos a análise transcrevendo a parte inicial do art. 4° da presente lei, 

considerado, a nosso ver, o dispositivo mais importante acerca da delação premiada, pois 

traz em seu bojo, não apenas os requisitos necessários para a concessão do benefício, mas 

também os prêmios concedidos, o legitimado para realização do acordo e diversas outras 

disposições importantes que serão devidamente analisadas.  

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: 
 

                                                           
109 Percebe-se que a analogia é expressamente prevista no art 3° do CP: “a lei processual penal admitirá 

interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”, 

(grifo nosso).  
110 GOMES, Luiz Flávio. Delação premiada consolida-se no STJ. Jusbrasil, 2015. Disponível em: < 

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/188599805/delacao-premiada-consolida-se-no-stj>. Acesso 

em: 21/06/2017 

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/188599805/delacao-premiada-consolida-se-no-stj
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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. 
 

§ 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. 
 

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

Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do 

inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão 

requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao 

colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na 

proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei 

nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

 

§ 3o  O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao 

colaborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis 

por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, 

suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. 
 

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

deixar de oferecer denúncia se o colaborador: 
 

I - não for o líder da organização criminosa; 
 

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 

 

§ 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.111 

 

 É importante destacar, preliminarmente, que o legislador optou pelo verbo 

“poderá”, em vez de “será”, o que indicaria que não se trata de um direito público 

subjetivo do delator, mas sim uma faculdade do magistrado que escolhe, segundo seu 

convencimento, conceder ou não o prêmio àquele que colaborou com a justiça.  

 Entretanto, apesar de haver entendimentos no sentido de que a interpretação deve 

ser estrita à letra da lei112, não entendemos dessa forma, posto que não é justo submeter a 

concessão do benefício ao livre arbítrio do magistrado. Não se trata, pois, de uma 

                                                           
111 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016 
112 MOSSIN, Heráclito Antônio & MOSSIN, Júlio Cesar O. G. Delação Premiada. Aspectos Jurídicos. 2ª 

Edição. Ed. Distribuidora. 2016, p. 156 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
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faculdade do juiz, mas sim de uma obrigatoriedade se preenchidos os requisitos objetivos 

e subjetivos que ensejam o prêmio legal. A discricionariedade do magistrado deve incidir 

apenas na escolha do benefício a ser aplicado ou no quantum reducional da pena, mas 

jamais para negar benesse se esta for devidamente merecida.113   

 Vejamos parte do julgado do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Min. Dias 

Toffoli:  

11. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança 

tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido 

no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, 

legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do 

colaborador. 114 

 

Com efeito, o artigo estabeleceu três requisitos para a delação premiada: (i) 

voluntariedade do agente; (ii) eficácia da colaboração; e (iii) circunstâncias subjetivas e 

objetivas favoráveis, que serão analisados separadamente.  

 O legislador, de forma acertada, impôs que o agente deve colaborar 

“voluntariamente” com a investigação, ou seja, deve prestar as informações de maneira 

livre, sem que seja fruto de qualquer espécie de coação ou constrangimento. Conforme já 

explicado em outra ocasião, basta que o ato seja voluntário, não prescindindo que seja 

também espontâneo115, de modo que é irrelevante se esta for incentivada por terceiros. 

Pertinente é a colocação de José Carlos Robaldo: 

“Não se exige que a colaboração seja espontânea, basta que ela ocorra 

como um ato de vontade, sob o domínio dela. Ainda que sugerida ou 

motivada por terceiro. Isso significa que a colaboração não precisa 

partir necessariamente da iniciativa do colaborador, ou seja, com a 

voluntariedade”.116  

                                                           
113 Nesse sentido, Renato Brasileiro afirma que prevalece o entendimento de que se trata de um direito 

público subjetivo do colaborador e não de uma faculdade do magistrado. LIMA, Renato Brasileiro. 

Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 526 
114 STF, HC n° 127.483/PR. Rel. Min. Dias Toffoli, j,: 27/08/2015 
115 Vale destacar que, neste ponto, o art. 4° difere do art. 6° da revogada lei n° 9.034/95, bem como do art. 

1°, §5° da Lei 9.613/98, os quais exigem a espontaneidade como requisito da delação premiada. Art. 6º: 

“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. ”; Art. 1° § 5º: 

“A pena será reduzida (...) se o autor, co-autor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades”.  
116 ROBALDO, José de Oliveira. Legislação Criminal Especial. Ciências Criminais, v. 6. Coordenação: 

Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2009, p. 867.  
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 Destaca-se que o §7° do mesmo artigo117 preconiza que o juiz somente procederá 

a homologação do acordo de delação premiada após verificar a voluntariedade do mesmo, 

podendo, inclusive, ouvir o colaborador para se certificar de que está agindo 

voluntariamente com a plena ciência do seu atuar e dos seus desdobramentos. Nesse 

sentido, é de opinião unívoca que a voluntariedade configura requisito essencial para a 

eficácia da delação premiada. 

 André Luiz Nicolitt, debruçando-se sobre a voluntariedade indiscutivelmente 

necessária, desenvolve raciocínio que merece certa atenção: segundo autor, a delação 

premiada para o réu preso privativamente carece de voluntariedade, porquanto a prisão 

preventiva equiparar-se-ia a uma espécie de tortura. Ou seja, para ele, o réu somente teria 

celebrado o acordo de delação premiada por estar diante de uma situação de maior 

vulnerabilidade que lhe retiraria a possibilidade de escolha.  

 Destarte, para os que defendem a incompatibilidade da prisão preventiva com o 

requisito da voluntariedade118, a prisão é descrita como o momento mais aterrorizante do 

acusado, de modo que não haveria como conceber que ele tenha exercido a sua vontade 

de forma livre e autônoma.  

Nas palavras de Nicolitt:  

Por outro lado, a lei ao prever a delação premiada estabelece como 

condição a voluntariedade (art. 4.º da Lei 12.850/2013), sendo esta 

condição incompatível com a prisão. A toda evidência, estando o 

investigado preso, a delação não será voluntária, será sim um ato de 

fuga de um sofrimento insuportável. A delação no contexto da prisão 

preventiva transforma esta em verdadeira tortura, sendo, portanto, 

invalida e inadmissível.119 

 

 As razões expendidas pelo autor, entretanto, não merecem acolhimento. Isso 

porque a prisão preventiva não se confunde com tortura, sendo certo que o fato de o 

delator encontrar-se cautelarmente preso, por ordem escrita e fundamentada de juízo 

competente, não compromete a delação, mesmo porque não se prende com o objetivo 

                                                           
117 Art. 4° § 7o “Realizado o acordo (...) será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar 

sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, 

na presença de seu defensor” 
118 Nesta linha Helder Lima em: LIMA, Helder. Prisão preventiva para obter delação premiada é tortura: 

lava jato. 2016. Rede Brasil Atual. Disponível em: 

http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/04/prisao-preventiva-para-pressionar-delacao-premiada-

e-uma-forma-de-tortura-defende-jurista-6505.html. Acesso em: 09/06/2017 
119 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª edição. Ed. Revista dos Tribunais. 2016, p. 614 

http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/04/prisao-preventiva-para-pressionar-delacao-premiada-e-uma-forma-de-tortura-defende-jurista-6505.html
http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/04/prisao-preventiva-para-pressionar-delacao-premiada-e-uma-forma-de-tortura-defende-jurista-6505.html
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entabular acordos, prende-se quando estão presentes os pressupostos de decretação de 

uma prisão antes do julgamento. Caso isso ocorra, não há qualquer óbice moral em 

tentar obter do investigado uma delação premiada, evidentemente sem a utilização de 

qualquer método interrogatório repudiado pelo Direito.  

Além disso, vale ressaltar que se o prêmio fosse concedido apenas àqueles que se 

encontram em liberdade, retirar-se-ia uma das vertentes do direito de defesa dos presos, 

o que se apresentaria em completo descompasso com o princípio da isonomia.  

 Nesse contexto, tem-se que, com exceção da coação, a voluntariedade a que aduz 

o legislador deve ser interpretada da forma mais ampla possível, de modo a abarcar todos 

os colaboradores, independentemente de estarem presos ou soltos. Se restar comprovado, 

contudo, que a prisão foi ilegal ou que sua voluntariedade foi, de alguma forma, 

suprimida, estaremos diante de um meio de prova ilícito que justificaria a anulação da 

colaboração.  

O segundo requisito essencial para celebração do acordo de delação premiada é a 

eficácia da colaboração. Ou seja, para que o colaborador seja merecedor da benesse é 

necessário que alcance o objetivo previsto em qualquer dos incisos elencados no art. 4°. 

São eles: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa120 

e das infrações penais por eles praticadas121; II - a revelação da estrutura hierárquica e da 

divisão de tarefas da organização criminosa122; III - a prevenção de infrações penais 

decorrentes das atividades da organização criminosa123; IV - a recuperação total ou parcial 

                                                           
120 Héclito Antônio Mossin e Júlio César Mossin ensinam que, para concessão do prêmio, é imprescindível 

que todos os integrantes da organização criminosa sejam identificados, não bastando a identificação de 

apenas alguns deles. MOSSIN, Heráclito Antônio & MOSSIN, Júlio Cesar O. G. Delação Premiada. 

Aspectos Jurídicos. 2ª Edição. Ed. Distribuidora. 2016, p. 165 
121 Nucci afirma que, se o colaborador proceder à identificação dos demais integrantes da organização 

criminosa, mas não for capaz de apontar todos os delitos cometidos, ainda assim deve ter sua delação 

levada em consideração, posto que, muitas vezes a organização possui um alcance tão grande que nem 

todos seus integrantes conhecem as inúmeras infrações por ela cometidas. NUCCI, Guilherme de Souza. 

Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 52 
122 Renato Brasileiro esclarece que este resultado deve ser analisado com certo temperamento, visto que 

nem sempre o colaborador terá conhecimento de todos os integrantes do grupo, considerando que muitas 

vezes o ocupante de posição inferior não tem acesso aos criminosos mais graduados. Em suas palavras: 

“Por isso, o que realmente interessa para fins de concessão dos prêmios é a revelação, por parte do 

colaborador, de todas as informações de que tenha conhecimento, de modo a otimizar a descoberta da 

estrutura hierárquica e da divisão de tarefas do grupo” em LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal 

Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 523. 
123 É importante registrar que o inciso III diz respeito apenas às infrações penais decorrentes do crime 

organizado, de modo que deve ser interpretado sistematicamente com as demais disposições da Lei 

12.850/2013, uma vez que o seu art. 1, §1º apresenta como um dos requisitos para a definição de 

organização criminosa a prática de crimes que tenham pena máxima superior a 4 anos ou caráter 
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do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa124; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada125. 

É oportuno destacar que o legislador preocupou-se em elaborar uma redação mais 

clara do presente artigo, ao demonstrar que se contenta com a obtenção de apenas um dos 

objetivos, afastando, assim, as incertezas que as outras legislações traziam acerca da 

cumulatividade ou alternatividade dos requisitos.  

Andrey Borges de Mendonça defende que o legislador estabeleceu, nos incisos, 

uma margem crescente de importância da contribuição do colaborador, de modo que o 

inciso V é, certamente, o mais relevante de todos. Assim, enquanto no inciso I o agente 

apenas identifica os demais coautores; no inciso II releva a estrutura hierárquica da 

organização criminosa; no inciso III previne novas infrações penais e, no inciso IV, 

elimina o patrimônio decorrente dos crimes, impedindo que a organização volte a atuar, 

o inciso V apresenta maior importância que os demais por se preocupar com o bem 

jurídico de maior valor a ser protegido pelo ordenamento. 126 

Dito isto, é natural que o benefício concedido ao colaborador seja também 

crescente nessa direção, sendo certo ainda que, a obtenção de uma pluralidade de 

resultados também deve ser levada em consideração quando da concessão da benesse.  

Por fim, importante ressaltar que, em todas as hipóteses de colaboração acima 

citadas (incisos I a V), é indispensável aferir a relevância e a eficácia objetiva das 

declarações prestadas pelo colaborador, de modo que se as informações prestadas forem 

superficiais, não fornecendo subsídios suficientes ao alcance dos resultados necessários, 

não há que se falar em concessão do benefício, conforme decidiu o TRF da 4ª Região127. 

                                                           
transnacional. Desta forma, as informações do agente devem auxiliar o Estado na prevenção de infrações 

penais que tenham esta mesma natureza. 
124 Segundo Renato Brasileiro, produto da infração penal consiste no produto direto do crime, a exemplo 

do objeto roubado e do dinheiro obtido com a venda da droga, ao passo que o proveito da infração consiste 

no resultado da utilização econômica do produto direto, por ex. o dinheiro obtido com a venda do objeto 

roubado e o imóvel adquirido com o dinheiro da venda da droga. Idem, p. 524 
125 Destaca-se que o agente não fará jus ao benefício se a vítima conseguir sair do cativeiro por conta própria 

ou com a ajuda de terceiros que não tinham qualquer vínculo com as informações prestadas pelo 

colaborador. 
126 MENDONÇA, Andrey Borges de. A colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 

12.850/13). Revista Custos Legis. Vol. 4, 2013, p. 9.  
127 TRF da 4ª Região, ACR n. 2007.70.05.003026-4/PR, Relator Desembargador Federal Élcio Pinheiro de 

Castro, 8ª Turma, unânime, julgado em 28/05/2008, publicado no DE em 04/06/2008. 
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Além da voluntariedade e da eficácia da colaboração, o §1° do art. 4 condiciona a 

concessão do benefício às determinadas circunstâncias subjetivas, como a personalidade 

do colaborador, a natureza, contexto, gravidade e repercussão do fato criminoso.  

Nesse momento, é possível perceber uma diferença quanto as outras legislações 

que tratam da delação premiada, posto que a única que faz menção a um requisito 

subjetivo é a Lei n° 9.807/99 que exige, em seu art. 13 (caput e §único) a primariedade 

do agente e a análise de sua personalidade e das circunstâncias do crime para a obtenção 

do perdão judicial, sendo certo que, em todas as demais legislações, as circunstâncias 

pessoais do delator mostram-se irrelevantes. É importante notar que a Lei n° 12.850/13, 

ao contrário da norma supramencionada, não exige que o réu seja primário para que faça 

jus ao prêmio decorrente da colaboração.  

Dessa forma, mesmo que a colaboração tenha sido objetivamente eficaz para a 

obtenção de um dos resultados indicados nos incisos do art. 4º, poderá o magistrado negar 

a homologação do acordo se a análise das demais circunstâncias judiciais forem 

desfavoráveis ao colaborador. Atenta-se que aqui não se trata de uma discricionariedade 

do juiz, mas sim do não preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à outorga do 

prêmio legal.  

Cleber Masson e Vinícius Marçal esclarecem o porquê se mostra necessária a 

análise das referidas circunstâncias subjetivas:  

Como ressai claro desse dispositivo, além dos demais pressupostos, 

para a obtenção de algum prêmio legal não basta o alcance de ao menos 

um dos resultados mencionados no caput do art. 4.º (eficácia da 

colaboração). As circunstâncias objetivas e subjetivas indicadas no 

§ 1.º devem igualmente ser observadas, tanto por ocasião da 

formulação do acordo quanto no momento da homologação judicial 

deste. Com efeito, seria completamente desproporcional e ilógico 

entabular um acordo de colaboração premiada com o líder de uma 

organização criminosa formada por milicianos e vocacionada ao 

extermínio de pessoas mediante paga (pistolagem) e, ao fim, 
atingido ao menos um dos resultados previstos no caput do art. 4.º (“a 

revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 

criminosa”, ad exemplum), agraciar o colaborador com o prêmio do 

perdão judicial. Na hipótese, as circunstâncias objetivas e 

subjetivas do § 1.º funcionariam como óbices intransponíveis a 

vedar a benesse.128 (grifo nosso) 

 

                                                           
128 MASSON, Cleber & MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 2ª Edição. Ed. Método. 2015, p.179; 
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4.2. Prêmios legais concedidos em razão da colaboração premiada  

 

Conforme exposto ao longo do presente trabalho, os primeiros diplomas legais 

que dispunham expressamente sobre a colaboração premiada ofereciam um único prêmio 

legal, qual seja, uma diminuição de 1 a 2/3 da pena. A primeira grande inovação a respeito 

veio com a Lei de Lavagens de Capitais (Lei n° 9.613/98), cujo art. 1°, §5º previa a 

possibilidade de a colaboração eficaz do agente resultar, além da diminuição de pena, no 

seu cumprimento em regime aberto, bem como na possibilidade de o juiz deixar de aplicá-

la ou substituí-la por pena restritiva de direitos. Posteriormente, a Lei de Proteção às 

testemunhas (Lei n° 9.807/99) trouxe outra inovação ao permitir, no bojo do art. 13, a 

possibilidade de conceder o perdão judicial caso atendidos os requisitos objetivos e 

subjetivos previsto na lei.  

Seguindo esta linha, a Lei n° 12.850/13 ampliou o leque de prêmios legais 

passíveis de concessão ao colaborador, trazendo seis hipóteses que serão analisadas a 

seguir: i) diminuição da pena em até dois terços; ii) diminuição de pena em até 1/5; iii) 

perdão judicial como causa extintiva da punibilidade; iv) substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos; v) não oferecimento de denúncia; e vi) progressão 

de regime. 

Diversamente de outras previsões normativas sobre o instituto da colaboração 

premiada, que estipulam uma diminuição da pena de um a dois terços, o caput do art. 4.º 

da Lei 12.850/2013 refere-se apenas ao máximo de diminuição de pena, não estipulando 

o quantum mínimo de decréscimo de pena. Dessa forma, diante do silêncio legal, Renato 

Brasileiro sugere que deve ser utilizado o quantum mínimo de 1/6 previsto no Código 

Penal e na Legislação Penal Especial129, a qual nos parece ser o posicionamento mais 

adequado diante do que dispõe do art. 12 do CP130.  

Ressalta-se que, quando a delação premiada é realizada após a sentença, não se 

aplica o caput do art. 4°, visto que tal hipótese submete-se ao regramento próprio do §5°, 

que permite a redução de pena até 1/5, embora, mais uma vez, não tenha estipulado 

quantum mínimo reducional. 

                                                           
129 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 528. 
130 Art. 12, CP: “As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta 

não dispuser de modo diverso. ” 
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Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto advertem que a diminuição da 

pena após a prolação da sentença remete-se à ideia de que tal benefício somente poderia 

ser aplicado em sede de execução penal, ou seja, apenas após o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, competindo, assim, ao juiz da vara da execução penal o 

conhecimento do pedido de diminuição da pena, conforme o art. 66, I, da Lei n° 

7210/1984.131 

O perdão judicial encontra-se no art. 4°, cáput e §2°, o qual dispõe que, 

considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer 

tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito, 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 CPP. 

Conforme estatui a súmula 18 do Supremo Tribunal Justiça (STJ)132, bem como o 

entendimento amplamente majoritário, a sentença concessiva do perdão judicial é 

declaratória da extinção da punibilidade (art. 107, IX, do CP)133, sendo considerado, 

portanto, o maior benefício previsto pela Lei n° 12.850/13. Por este motivo, os órgãos 

responsáveis pela condução da investigação ou do processo deverão ter muita cautela em 

oferecê-lo, uma vez que o mesmo deve ser limitado apenas às hipóteses em que a 

colaboração do investigado/acusado seja tão importante para a persecução penal, de 

maneira que sem ela não seria possível alcançar os resultados pretendidos. 

Neste diapasão encontra-se a decisão abaixo: 

O perdão judicial deve ser reservado para situações de especial 

colaboração do réu, para o desmantelamento de grupos ou organizações 

criminosas, com fornecimento de informações consistentes e extensas 

sobre as ações delituosas, desde que a personalidade do beneficiado, a 

natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato o 

permitam, não sendo este, em definitivo, o caso retratado nos autos. 134 

                                                           
131 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 

Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Págs. 66-67. 
132 Súmula 18, STJ: “A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, 

não subsistindo qualquer efeito condenatório”.  
133 Cleber Masson e Vinicius Marçal explicam a extinção da punibilidade: “O juiz reconhece a prática de 

um fato típico e ilícito, bem como a culpabilidade do réu, mas, por questões de política criminal, reforçadas 

pela lei, deixa de aplicar a pena. A sentença não pode ser condenatória, pois é impossível falar-se em 

condenação sem pena. E também não pode ser absolutória, já que um inocente que deve ser absolvido não 

precisa clamar por perdão”. MASSON, Cleber & MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 2ª Edição. Ed. 

Método. 2015, p.159-160; 
134 (RVCR 10000121273825000/MG, 1.º Grupo de Câmaras Criminais, Rel. Márcia Milanez, DJ 

08.07.2013). 
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Apesar de haver quem sustente a aplicação do perdão judicial a qualquer tempo, 

com amparo no art. 61, caput, do Código de Processo Penal, por se tratar de causa de 

extinção da punibilidade135, não é possível concordar com esse entendimento, uma vez 

que o perdão judicial somente se justifica quando o réu deveria ser condenado (por haver 

prova da autoria e da materialidade do fato), mas a lei autoriza o juiz a declarar a extinção 

da punibilidade.  

Dessa forma, para que o colaborador seja agraciado com o perdão judicial, é 

necessário que ele seja denunciado e regularmente processado. Somente ao término do 

processo penal, verificando-se que o crime se aperfeiçoou, e não sendo caso de 

absolvição, pois nada impede que o juiz absolva o colaborador, poderá o magistrado 

declarar o perdão.  

Outro benefício previsto pelo cáput do art. 4° é a possibilidade de substituir a pena 

privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Nesse caso, assim como ocorre com o 

art. 1°, §5° da Lei n° 9.613/98, a substituição prevalecerá ainda que os requisitos legais 

previstos no art. 44 do CP não sejam preenchidos.  

Considerando que a maioria dos benefícios propostos são condicionados à 

sentença final, o §4° do art. 4° “inovou” ao trazer um benefício pré-processual. Trata-se 

da possibilidade de o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia, tal como já 

estipulava o art. 87 da Lei n° 12.529/11 ao prever o acordo de leniência, desde que i) o 

colaborador não seja o líder da organização criminosa e ii) seja o primeiro a prestar a 

efetiva colaboração que resulte na obtenção de um dos objetivos previstos nos incisos do 

art. 4°.  

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto defendem que os dois requisitos 

previstos nos incisos I e II do §4º devem estar presentes concomitantemente. Nas palavras 

dos autores: 

Entendemos, ainda, que os dois requisitos do incs. I e II acima 

deverão estar presentes concomitantemente, isto é, não basta o 

preenchimento de um deles apenas, senão de ambos. Fosse a ‘ratio 

legis’ se contentar apenas com um deles e teria empregado a partícula 

“ou”, o que não se verifica. Demais disso, pensar-se de forma diversa 

importaria na banalização do instituto, o que se mostra preocupante em 

                                                           
135 Nesse sentido: CAPEZ, Fernando; BONFIM, Edilson Mougenot. Direito penal – parte geral. São Paulo: 

Saraiva, 2004. p. 843.  
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face da tantas vezes reiterada gravidade dos crimes perpetrados em 

organização136. (grifo nosso) 

 

 Pacelli sustenta que o inciso II demonstra certo utilitarismo na medida em que 

quem chegar primeiro leva. Acreditamos, contudo, que tal afirmação é infeliz, posto que 

a finalidade do Estado não é distribuir prêmios por aí, mas sim conseguir desestruturar as 

mais complexas organizações criminosas que estão cada vez mais enraizadas em nosso 

país. Nesse sentido, pertinente é a colocação de Marcelo Mendroni:  

A “implosão psicológica” da Organização Criminosa, extremamente 

benéfica à Administração da Justiça, na medida em que resultará 

perpétua e mútua desconfiança entre seus integrantes. Sabendo que 

poderá se beneficiar em termos penais, o integrante da Organização 

Criminosa terá receio se o seu comparsa foi ou pretende ir à Justiça 

colaborar. Esse fator... poderá provocar a corrosão da própria estrutura 

criminosa – desorganizando-a e favorecendo a persecução penal.” 137 

 

 Nesse sentido, sendo verificado o cumprimento dos requisitos exigidos, o pedido 

a ser formulado pelo Ministério Público será o arquivamento do inquérito policial ou das 

peças de informação, que será apresentado à apreciação do magistrado que pode deferi-

lo ou não. Na eventualidade de o juiz não concordar com a promoção de arquivamento, 

deverá determinar a remessa dos autos ao Procurador Geral, em consonância com o 

princípio da devolução inserido no art. 28 do CPP.  

 Ressalta-se que o não oferecimento da peça acusatória, mesmo que presentes os 

requisitos do §4º, representa uma mera faculdade do Parquet, enquanto titular privativo 

da ação penal pública, não tendo o agente qualquer direito público subjetivo em não ser 

denunciado. 

Renato Brasileiro chama a atenção ao fato de que o §4º do art. 4° é omisso quanto 

ao fundamento de direito material que deverá ser utilizado no pedido arquivamento do 

procedimento investigatório. Em razão disso, o autor afirma que lhe parece possível a 

aplicação subsidiária do parágrafo único do art. 87 da Lei n°12.529/2011, o qual prevê 

que o cumprimento do acordo de leniência acarreta a extinção da punibilidade do 

                                                           
136 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 

Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Págs. 64 
137 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Comentários à Lei de Combate ao Crime Organizado. 2ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 56-57 
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colaborador.138 Em consonância com este entendimento, Cleber Masson e Vinícius 

Marçal afirmam tratar-se de simples arquivamento, mas pautado em um acordo de não 

denunciar ou de imunidade, que seria uma “causa extintiva de punibilidade sui 

generis.”139 

Marcos Paulo Dutra Santos, entretanto, discorda, pois sustenta que tal 

posicionamento levaria à criação de uma causa de extinção da punibilidade não versada 

em lei e, portanto, em desacordo com o princípio da legalidade penal. Para ele, trata-se 

de um mero arquivamento da investigação em relação ao delator, de caráter, inclusive, 

rebus sic standibus, por falta de interesse de agir, em razão dos resultados oriundos da 

cooperação.140 

 Não se pode esquecer, ainda, que decisão que defere o arquivamento do inquérito 

policial é protegida pela coisa julgada material, de modo que a concessão deste benefício 

deve ser excepcional. O ideal, portanto, para evitar a outorga indevida do prêmio legal, é 

que magistrado opte pelo sobrestamento do prazo para o oferecimento da denúncia ou o 

processo, nos termos do §3º do art. 4°, para que tenha mais tempo de tirar suas conclusões 

sobre o pedido ministerial e aferir com mais precisão sobre a eficácia objetiva da 

colaboração premiada.  

 O §5° do art. 4° preconiza que se a colaboração for posterior à sentença, a pena 

pode ser reduzida até a metade ou pode admitir-se a progressão de regime, ainda que 

ausentes os requisitos objetivos.  

Em regra, a lei exige como requisito objetivo para a progressão do regime o 

cumprimento de ao menos 1/6 da pena no regime anterior, valendo lembrar que, em se 

tratando de crimes hediondos e equiparados, a progressão de regime dar-se-á após o 

cumprimento de 2/5 da pena em caso de réu primário e de 3/5 em caso de réu reincidente. 

Nesse sentido, o que a Lei 12.850/13 fez foi trazer como prêmio legal decorrente da 

colaboração premiada a possibilidade de o preso progredir de regime mesmo que não 

tenha cumprido o tempo necessário no regime anterior141.  

                                                           
138 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 

529-530 
139 MASSON, Cleber & MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 2ª Edição. Ed. Método. 2015, p.170 
140 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 152-153 
141 Não incidindo, portanto, a Súmula 491 do STJ, que veda a progressão per saltum: “É inadmissível a 

chamada progressão per saltum de regime prisional”.  



67 

 

Ressalta-se que a Lei de Execuções Penais, em seu art. 112, exige, além do 

requisito objetivo, o cumprimento do requisito subjetivo, se traduz na ostentação de bom 

comportamento carcerário.  

Entretanto, apesar de o dispositivo em apreço (art. 4°, §5°) ser claro ao dispensar 

apenas os requisitos objetivos, conduzindo à suposta ideia de que o requisito subjetivo 

deva estar presente para que o preso seja agraciado, entendemos não ser esse o 

posicionamento mais adequado, tendo em vista que, se os requisitos objetivos não são um 

óbice à progressão de regime, tampouco os subjetivos deveriam ser, pois descartado o 

“mais”, desconsidera-se o “menos”. Ademais, acreditamos que a interpretação literal é a 

mais pobre dos recursos hermenêuticos, de modo que o dispositivo deve ser interpretado 

em consonância com a Lei de Execuções Penais.  

Nesse sentido, Marcos Paulo Dutra Santos sustenta ser desnecessário o 

cumprimento dos requisitos subjetivos, porquanto a excessiva literalidade do dispositivo 

afasta-se da ratio da norma. Para ele, “a progressão de regime resulta da colaboração 

do condenado, afastando-se por completo das balizas delimitadas no art. 112 da LEP, 

daí o legislador ter anunciado a dispensa dos requisitos objetivos, que hão de ser lidos 

como requisitos legais”.  

  

 

4.3. Sobrestamento do prazo para oferecimento de denúncia e suspensão do 

processo e do prazo prescricional (art. 4, §3° da Lei n° 12.850/13) 

 

Para Cleber Masson e Vinicius Marçal, tal hipótese não consiste em um prêmio 

legal autônomo, mas sim em uma “medida de apoio voltada para a consecução dos fins 

da colaboração”142. 

Isso porque, dependendo do grau de estruturação da organização criminosa e da 

complexidade das infrações penais por ela praticadas, nem sempre as informações 

fornecidas pelo colaborador vão levar, de imediato, ao alcance de um dos objetivos 

elencados nos incisos do art. 4°. Na verdade, muitas vezes demandará tempo para que as 

investigações decorrentes da delação desencadeiem um acervo probatório sólido a ponto 

de deflagrar uma ação penal.  

                                                           
142 MASSON, Cleber & MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 2ª Edição. Ed. Método. 2015, p.172; 
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Portanto, para que seja possível assegurar a veracidade das informações prestadas 

e, sobretudo, a eficácia da colaboração, o dispositivo permite a suspensão do prazo para 

o oferecimento da denúncia ou o próprio processo por até 6 (seis) meses, prorrogáveis 

por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se 

por igual o respectivo prazo prescricional.  

Ressalta-se que essa suspensão não ocorre automaticamente, como um efeito da 

delação premiada, de modo que é imprescindível que o Ministério Público a requeira em 

juízo. Em havendo o deferimento, o prazo prescricional também ficará suspenso, cabendo 

ao juiz fixar o tempo que ficará sobrestado. Findo o prazo, o Parquet deverá oferecer a 

denúncia, salvo se verificada a hipótese prevista no §4º do art. 4° (não oferecimento da 

denúncia).  

Por fim, vale assinalar que, conforme se depreende da leitura do dispositivo, a 

suspensão da persecução penal somente favorece o colaborador, não se estendendo aos 

demais investigados/acusados.  

 

4.4. Acordo de colaboração premiada  

 

Seguindo com a análise da delação premiada sob o enfoque das mudanças trazidas 

pela Lei n° 12.850/13, passamos a abordar os pontos importantes acerca do acordo de 

colaboração premiada, dando atenção, principalmente, para os órgãos legitimados para 

sua propositura, o momento que deve ocorrer e sua homologação, bem como a 

possibilidade ou não de futura retratação. Para isso, é necessário transcrever outros 

parágrafos constantes também do art. 4° da presente lei.  

§ 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. 
 

§ 7o  Realizado o acordo na forma do § 6o, o respectivo termo, 

acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da 

investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá 

verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo 

para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu 

defensor. 
 

§ 8o  O juiz poderá recusar homologação à proposta que não 

atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto. 
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§ 9o  Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre 

acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério 

Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. 
 

§ 10.  As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas 

autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser 

utilizadas exclusivamente em seu desfavor. 
 

§ 11.  A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua 

eficácia. 
 

§ 12.  Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o 

colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou 

por iniciativa da autoridade judicial.143 

 
 

 

4.4.1.  Legitimidade para a celebração do acordo de delação premiada e não 

intervenção do juiz nas tratativas  

Para tecer as considerações necessárias acerca da legitimidade para a propositura 

do acordo de colaboração premiada, deve-se atentar tanto para o §6° do art. 4°, acima 

transcrito, como relembrar o disposto no §2° do mesmo artigo, in fine:  

 

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

Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do 

inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, 

poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão 

judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto 

na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-

Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).Em 

primeiro lugar, é importante relembrarmos o que consta do arrt.  

 

 A partir de uma interpretação literal dos §§2º e 6º, do art. 4° da Lei 12.850/2013, 

o acordo de colaboração premiada poderia ser celebrado entre o Ministério Público e o 

investigado/acusado, bem como entre o delegado de polícia e o investigado, assegurada 

a presença de seu defensor, sendo apenas exigido, após, uma simples manifestação 

ministerial. 

 Ocorre que, apesar de a autoridade policial poder sugerir a celebração do acordo 

de colaboração premiada com o investigado, fato é que este não possui legitimidade ativa 

e capacidade postulatória para firmar tal negócio jurídico a partir de uma simples 

                                                           
143 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
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manifestação do Ministério Público144, haja vista que ele não é o titular da pretensão 

punitiva, mas sim um intermediário do acordo no qual as partes são, na realidade, o 

imputado e o Parquet.  

Portanto, parece-nos certo dizer que, apesar de a lei referir-se a uma simples 

manifestação do Parquet, sem qualquer tipo de definição, o acordo celebrado 

exclusivamente pela autoridade policial imprescinde da expressa concordância do órgão 

ministerial para ter validade. Nesse caso, se o Ministério Público opinar favoravelmente 

à representação judicial, encampando-a, o juízo terá que examinar o pedido, acolhendo-o 

ou não, o que há de ser feito na sentença.  

 Nesse sentido, aduz Renato Brasileiro:  

É inconcebível que um acordo de colaboração premiada seja 

celebrado sem a necessária interveniência do titular da ação penal. 

A Constituição Federal outorga ao Ministério Público a titularidade da 

ação penal pública (art. 129, I), também confere a ele, com 

exclusividade, o juízo de viabilidade da persecução penal através da 

valoração jurídico-penal dos fatos que tenham ou possam ter 

qualificação criminal. Destarte, diante da possibilidade de o prêmio 

legal acordado com o investigado repercutir diretamente na pretensão 

punitiva do Estado (v.g., perdão judicial), não se pode permitir a 

lavratura de um acordo de colaboração premiada sem a necessária 

e cogente intervenção do Ministério Público como parte principal, 

e não por meio de uma simples manifestação. (grifo nosso)145 

 

   Pacelli reforça a ilegitimidade do delegado de polícia:  

Se o sistema processual penal brasileiro sequer admite que a autoridade 

policial determine o arquivamento de inquérito policial, como seria 

possível admitir, agora, a capacidade de atuação da referida autoridade 

para o fim de: a) extinguir a persecução penal em relação a determinado 

agente, sem a consequente legitimação para promover a 

responsabilidade penal dos demais (delatados), na medida em que cabe 

apenas ao parquet o oferecimento da denúncia; b) viabilizar a 

imposição de pena a determinado agente, reduzida ou com a 

substituição por restritiva de direito, condicionando previamente a 

sentença judicial; c) promover a extinção da punibilidade do fato, em 

relação a apenas um de seus autores ou partícipes, nos casos de perdão 

judicial. 146 

 

                                                           
144 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 

542-543 
145 Idem.  
146 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21ª edição, São Paulo. Ed.: Gen Atlas. 2017, p. 385 
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 É importante registrar que o magistrado não tem legitimidade para propor o acordo 

de delação premiada, nem pode, tampouco, presenciar ou participar das tratativas, 

conforme alude o §6° do art. 4°.  Isso porque deve-se preservar a imparcialidade do juiz, 

a quem não cabe assumir o papel de protagonista nas operações relativas à colaboração 

premiada, sob pena de evidente violação ao sistema acusatório.  

 A não vinculação do magistrado às tratativas é importante até mesmo para que 

possa exercer um melhor controle no momento da homologação do acordo de colaboração 

premiada, ato imprescindível conforme estatui o §7° do art. 4°.  

 Como se pode notar no parágrafo supramencionado, uma vez realizado o acordo, 

o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da 

investigação, será remetido ao juiz para que verifique sua regularidade, legalidade e 

voluntariedade. Ressalta-se que a finalidade da homologação é fazer um controle dos 

aspectos formais do acordo, sendo, portanto, vedado ao juiz adentrar ao mérito da 

colaboração.  

 Se por acaso o magistrado entender que o acordo de delação premiada carece de 

algum requisito de validade, seja por ter havido coerção ou por ter sido celebrado sem a 

manifestação favorável do Ministério Público, por exemplo, deve, de maneira 

fundamentada, negar homologação ao acordo, nos termos do §8° do art. 4°. Entretanto, 

se o colaborador tiver cumprido todas as obrigações previamente pactuadas, não pode o 

juiz deixar de conceder o prêmio legal decorrente da colaboração, em respeito ao próprio 

princípio da moralidade147.  

 É fundamental, contudo, fazer uma ressalva quanto ao §8° do art. 4°. Segundo 

prevê o dispositivo, o magistrado pode recusar homologação ao acordo que não atender 

aos requisitos legais – hipótese analisada acima – ou pode adequá-la ao caso concreto. 

Ocorre que, se o juiz não pode fazer parte das tratativas, para conservar sua 

                                                           
147 Nesse sentido, importante é a colocação de Renato Brasileiro: Considerando-se que, ao celebrar o acordo 

de colaboração premiada com o Ministério Público, o colaborador assume uma postura incomum para os 

criminosos, já que se afasta do próprio instinto de conservação (ou autoacobertamento), tanto individual 

quanto familiar, sujeito que fica a retaliações de toda ordem, haveria conduta desleal por parte do Estado-

juiz se não lhe fosse concedida a sanção premial inerente à colaboração premiada, violando o próprio 

princípio da moralidade (CF, art. 37, caput). Daí a importância da homologação pela autoridade judiciária, 

conferindo mais segurança ao acordo. Se o acordo de colaboração premiada funcionar como mera 

expectativa de direito para o colaborador, é natural que este não se sinta encorajado a experimentar todos 

os dissabores inerentes a sua traição, o que contribuiria para a redução da eficácia desse importante 

procedimento investigatório. (grifo nosso). LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial 

Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 545-546 
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imparcialidade, não faz sentido que possa modificar os termos da proposta que foram 

pactuados justamente no momento das tratativas. Nesse sentido, entende-se que cabe ao 

juiz apenas rejeitar a homologação e aguardar que as partes (Ministério Público e 

imputado) cheguem a um novo acordo dentro dos parâmetros legais. 

 Destaca-se ainda que a homologação judicial não resulta, de imediato, na 

aplicação dos benefícios legais decorrentes do acordo de colaboração premiada, uma vez 

que, à luz do disposto no §11 do art. 4°, estes serão concedidos apenas quando o juiz, 

aferindo a eficácia objetiva da colaboração, prolatar a sentença penal condenatória. Dessa 

forma, tem-se que o ato homologatório pelo juiz simplesmente confere maior segurança 

jurídica ao colaborador quanto à concessão da benesse, que está condicionada, contudo, 

à confirmação das informações prestadas pelo delator ao longo do processo.  

 Rogério Sanches e Ronaldo Batista explicam o que fora aduzido acima:  

Proposto o acordo, com a concordância de ambas as partes e 

preenchidos os requisitos objetivos (art. 4º, incs. I a IV), e subjetivos 

(art. 4º, §1º), a ele não restará outra alternativa, senão homologá-lo. 

Ao contrário, se detectar que o acordo não satisfaz alguns desses 

requisitos, o juiz poderá, então, negar a sua homologação. Vale 

observar, como temos dito, que a sentença que homologar o acordo não 

aplicará, de pronto, o perdão ou outra medida em benefício do 

colaborador. Perdão e redução de pena (ou sua substituição), somente 

serão apreciados quando da prolação da sentença. Mesmo porque a 

colaboração poderá, no curso do processo, ser revelar ineficaz, 

cabendo ao juiz, na sentença, formular essa análise, como se 

depreende do teor do §11º. O que se terá com a homologação 

judicial do acordo, portanto, é uma promessa do juiz quanto à 

aplicação dos benefícios oriundos da colaboração, cuja efetiva 

implantação, primeiro, somente poderá ser realizada na sentença, 

e segundo, dependerá da demonstração da eficácia da delação. 

(grifo nosso). 148 

 

 

 Merece destaque, por fim, a discussão na doutrina acerca da presença ou não do 

membro Ministério Público quando, para ter certeza sobre voluntariedade do agente, juiz 

opta por ouvir o colaborador (art. 4°, §7°). Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista 

Pinto149 entendem que o ideal é que o magistrado ouça apenas o colaborador 

acompanhado de seu defensor, sem a presença do Parquet, para evitar possíveis 

                                                           
148 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 

o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Pág. 62. 
149 Idem, p. 63.  
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constrangimentos que inibissem o acusado de revelar os reais motivos que o levaram a 

prestar auxílio.150 Entretanto, não se pode deixar de levar em consideração a opinião de 

Andrey Borges de Mendonça, que defende a presença do órgão ministerial, sobretudo 

para impedir que a defesa alegue coerções inexistentes. Nesse caso, quem deve prezar 

pelos interesses do acusado é o advogado, que já o estará acompanhando.   

 

4.4.2. Momento de celebração do acordo  

Como se pode perceber pela leitura das legislações que preveem a colaboração 

premiada – e que já foram devidamente analisadas, nenhuma delas, com exceção da Lei 

n° 12.683/12, que deu nova redação à Lei de lavagem de capitais151, dispunha 

expressamente sobre o momento de celebração do acordo, o qual sempre fora realizado 

na fase preliminar de investigação ou na fase judicial do processo criminal. 

Nesse sentido, a Lei de Organização Criminosa trouxe uma inovação ao permitir 

a celebração do acordo de colaboração premiada mesmo após a prolação da sentença152, 

deixando claro que, o que importa não é o momento que o acordo é entabulado, mas sim 

a eficácia objetiva das informações prestadas pelo delator.  

Isso porque não é incomum que as informações fornecidas pelo agente, mesmo 

após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, possam ser objetivamente 

eficazes no sentido de recuperar total ou parcialmente o produto do crime ou o proveito 

das infrações penais praticadas pela organização criminosa, o que, em tese, preencheria o 

requisito disposto no inciso IV do art. 4° e lhe asseguraria a concessão dos prêmios legais 

inerentes à delação.  

Dito isto, considerando que as legislações anteriores foram omissas quanto ao 

tema, não há por que limitar a delação recompensada pós-sentença apenas aos crimes de 

lavagem de dinheiro ou àqueles praticados por organização criminosa, sendo certo que, 

em havendo lacuna da lei, é perfeitamente possível fazer uso da analogia quando se tratar 

de uma analogia in bonam partem, como ocorre in casu. O que se exige, apenas, é que 

                                                           
150 Nesse mesmo sentido, Renato Brasileiro. LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial 

Comentada. Editora JusPodivm. 2014. P. 547 
151 O art. 1°, §5° da Lei 9.613/98 foi alterado pela Lei n° 12.683/12 e passou a prever, expressamente, a 

possibilidade de a colaboração premiada ser realizada a qualquer tempo. (grifo nosso) 
152 O art. 4°, §5° da Lei 12.850/13 prevê que, na hipótese de a colaboração premiada ser posterior à sentença, 

a pena poderá ser reduzida até a metade ou ser admitida a progressão de regime ainda que ausentes os 

requisitos objetivos. (grifo nosso) 
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seja aferida a eficácia objetiva das informações prestadas pelo delator, sem as quais é 

inviável conceder o prêmio.  

Apesar de haver divergência a respeito de qual seria o meio adequado para se 

requerer o reconhecimento da colaboração premiada na fase de execução, porquanto há 

quem entenda que deva ser através de revisão criminal153 ou em sede de recurso154, 

acreditamos que a posição mais adequada é a de Renato Brasileiro, ao sustentar que se 

deve submeter o acordo de colaboração premiada à homologação do juiz da vara de 

execuções penais, nos mesmos moldes de outros incidentes de execução, visto que, à luz 

do art. 66, I da Lei 7.210/84 (“LEP”), cabe a ele aplicar ao apenado os incidentes 

posteriores à condenação que possam, de qualquer modo, favorecê-lo.155  

 

4.4.3. Valor probatório da colaboração premiada: regra da corroboração  

O art. 4°, § 16, in verbis, preconiza o valor probatório relativo da colaboração 

premiada, porquanto estabelece que nenhuma sentença penal condenatória poderá ser 

proferida tendo por base apenas as informações prestadas pelo colaborador.  

 

§ 16.  Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento 

apenas nas declarações de agente colaborador.156 

 

 Nesse sentido, a colaboração premiada, isoladamente considerada, não pode 

respaldar uma condenação, devendo estar corroborada por outros elementos probatórios. 

Nada impede, contudo, que seja utilizada como fundamento para a instauração de um 

inquérito policial ou até mesmo para o oferecimento de uma peça acusatória, visto que, 

para dar início aos mesmos, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da infração 

penal.  

                                                           
153 Nesse sentido, Damásio Evagenlista de Jesus em: JESUS, Damásio E. de. Estágio atual da "delação 

premiada" no Direito Penal brasileiro. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 854, 4 nov. 2005. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7551>. Acesso em: 23/06/2017.  
154 Nesse sentido, Afrânio Silva Jardim em: JARDIM, Afrânio Silva. Nova Interpretação Sistemática 

do Acordo de Cooperação Premiada. Empório do Direito, 2015. Disponível em: 

http://emporiododireito.com.br/nova-interpretacao-sistematica-do-acordo-de-cooperacao-

premiada-por-afranio-silva-jardim/. Acesso em: 22/06/2017 
155 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. P 548 
156 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016 

https://jus.com.br/artigos/7551/estagio-atual-da-delacao-premiada-no-direito-penal-brasileiro
https://jus.com.br/artigos/7551/estagio-atual-da-delacao-premiada-no-direito-penal-brasileiro
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/11/4
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/11/4
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/11
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://emporiododireito.com.br/nova-interpretacao-sistematica-do-acordo-de-cooperacao-premiada-por-afranio-silva-jardim/
http://emporiododireito.com.br/nova-interpretacao-sistematica-do-acordo-de-cooperacao-premiada-por-afranio-silva-jardim/
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Desse panorama resulta nítido que as declarações prestadas pelo colaborador 

podem ser utilizadas pelo magistrado para dar substrato à sentença condenatória. O que a 

lei veda é que a sentença se alicerce apenas nas declarações do colaborador, sendo 

fundamental, destarte, que a colaboração premiada seja ratificada por um acervo 

probatório sólido e contundente.  

 A necessidade de a colaboração estar corroborada por outras provas traduz o que 

a doutrina chama de “regra da corroboração”, a qual impõe que o colaborador deve 

trazer elementos de informação e de prova capazes de confirmar suas declarações, como 

por exemplo a indicação de contas bancárias, a localização do produto direto ou indireto 

do crime, o auxílio para a identificação de números de telefone a serem grampeados, 

etc.157  

 Andrey Borges de Mendonça aduz o que fora acima explicado:  

Com a nova Lei, mesmo estabelecendo o dever de dizer a verdade, as 

declarações do colaborador ainda são insuficientes, pois podem 

decorrer da busca do benefício ou de outros interesses espúrios. 

Justamente por isto é importante relembrar uma das “regras de ouro” 

em relação à colaboração, que é a “regra da corroboração”, ou seja, que 

o colaborador traga elementos de prova para confirmar o que 

declarou.158 

 

 Ressalta-se, por fim, que o entendimento no sentido de que as declarações do 

colaborador, por si só, não permitem decreto condenatório, já era pacífico na 

jurisprudência159, de modo que o que a legislador fez foi apenas chancelar tal concepção.  

 

4.4.4. Retratação do acordo  

O art. 4°, §10° preconiza que “as partes podem retratar-se da proposta, caso em 

que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser 

utilizadas exclusivamente em seu desfavor”.  

                                                           
157 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 533 
158 MENDONÇA, Andrey Borges de. A colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 

12.850/13). Revista Cusos Legis. Vol. 4, 2013, p. 29 
159 STF, HC 84517, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. em: 19/10/2004; STJ, REsp n°. 

1.113.882/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j.: em 08/09/2009; STF, HC 94034, Rel.: Min. 

Cármen Lucia, 1ª Turma, j.: em 10/06/2008 
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O legislador, ao utilizar a palavra “partes” refere-se à possibilidade de qualquer 

das partes, in casu, o Ministério Público e o investigado/acusado (lembrando que 

delegado de polícia não é parte), de retratar-se do acordo celebrado.160 Não se exige 

nenhum fim especial para tanto, tampouco motivação ou sequer apreciação judicial.  

A discussão na doutrina paira, sobretudo, sobre o momento juridicamente 

adequado para ocorrer a retratação, porquanto, nessa parte, a lei é omissa.  

Guilherme de Souza Nucci entende que esta retratação deve ocorrer depois da 

homologação do juiz e antes da sentença penal condenatória, visto que, antes da chancela 

judicial, existiriam apenas tratativas, não tendo que se falar propriamente em 

retratação.161 

Rogério Sanches e Ronaldo Batista, por sua vez, entendem que a retratação deve 

ocorrer antes da homologação judicial, porquanto, depois, passaria a compor o acervo 

probatório, o que não admitiria a contestação de seus termos por qualquer das partes. 

Ressaltam, ainda que o legislador utilizou o vocábulo “proposta” – e não “acordo” – o 

que reforçaria sua posição.162 Renato Brasileiro chega à mesma conclusão e ainda 

assevera que, se fosse possível a retratação após a homologação judicial, o Ministério 

Público poderia celebrar um falso acordo de colaboração premiada e, depois de obtidas 

todas as informações relevantes, retratar-se, privando o delator de receber o prêmio 

legal.163 

                                                           
160 Marcos Paulo Dutra Santos entende de modo diverso ao afirmar que a retratação é medida exclusiva do 

delator e de seu defensor, não alcançando, portanto, o Parquet. Em suas palavras: “A retratação não cabe 

ao Ministério Público. Se os resultados discriminados no acordo de colaboração não forem alcançados, 

simplesmente opinará ao juízo, nas alegações finais, pela condenação do colaborador, sem a outorga de 

qualquer benesse, porque ausentes os requisitos legais. A menção às partes não pode ser potencializada 

para alcançar o Parquet, referindo-se, em verdade, ao delator e seu defensor. Ninguém mais”. SANTOS, 

Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 148-149. Discordamos, 

contudo, da presente citação, haja vista que, em não sendo obtido o resultado prometido pelo colaborador, 

não será necessária a retratação por parte do Ministério Público simplesmente porque o delator não mais 

terá direito ao prêmio legal em razão da ausência da eficácia objetiva da colaboração, requisito essencial à 

outorga da benesse.  
161 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 69-70 
162 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei 

sobre o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Pág. 73 
163 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. P. 544-

545. Nesse sentido, Afrânio Silva Jardim em: JARDIM, Afrânio Silva. Nova Interpretação Sistemática do 

Acordo de Cooperação Premiada. Empório do Direito, 2015. Disponível em: 

http://emporiododireito.com.br/nova-interpretacao-sistematica-do-acordo-de-cooperacao-premiada-por-

afranio-silva-jardim/. Acesso em: 22/06/2017 

http://emporiododireito.com.br/nova-interpretacao-sistematica-do-acordo-de-cooperacao-premiada-por-afranio-silva-jardim/
http://emporiododireito.com.br/nova-interpretacao-sistematica-do-acordo-de-cooperacao-premiada-por-afranio-silva-jardim/
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Há ainda uma terceira posição defendida por Cleber Masson e Vinícius Marçal, 

que sustentam ser possível a retratação desde a celebração do acordo e, portanto, antes da 

homologação judicial, até a prolação da sentença, mas com uma ressalva: antes da 

homologação, a retratação pode ser unilateral, ou seja, qualquer das partes pode retratar-

se sem a anuência da outra. Após a homologação, contudo, a retratação deve ser bilateral, 

ou seja, só será realizada de comum acordo, se ambas as partes concordarem e 

subscreverem o distrato. Vejamos a colocação dos autores:  

 

Esse entendimento visa a evitar a má-fé e a deslealdade processual 
(v.g., imagine-se a hipótese em que, após a homologação do acordo, o 

MP lograsse conseguir do colaborador as informações de que 

necessitava para desmantelar uma organização criminosa. Depois disso, 

e antes da sentença, por cego desejo de justiça, poderia o membro do 

Parquet retratar-se do acordo tão somente para retirar do colaborador a 

possibilidade do prêmio. Evidente a deslealdade no exemplo). De todo 

modo, após a sentença, não há falar em distrato. Como se sabe, é na 

sentença que o benefício acordado será efetivamente aplicado. 

Prolatada a sentença, e efetivado o prêmio, não se pode mais falar em 

retratação.164 (grifo nosso) 

 

 Marcos Paulo Dutra Santos rebate as três correntes ao afirmar que, condicionar a 

retratação à homologação do acordo conforme propõe Nucci, impedir o delator de se 

retratar após a homologação, conforme sustentam Rogério Sanches, Ronaldo Batista e 

Renato Brasileiro ou, ainda, sujeita-la à anuência do Ministério Público, como defende 

Cleber Masson e Vinicius Marçal, mostra-se flagrantemente inconstitucional pois, sendo 

a retratação uma manifestação da autodefesa, qualquer tentativa de tolhê-la, amarrando o 

imputado às declarações primeiramente prestadas, traduz manifesto cerceamento de 

defesa, em descompasso com o art. 5°, LV, CF/88. Para o autor, portanto, a retratação é 

possível antes ou após a homologação, independentemente da anuência ou não do órgão 

ministerial.165  

 Em que pese tamanha divergência doutrinária, fato é que as provas colhidas 

validamente, ainda que decorrentes do acordo de colaboração desfeito, são lícitas e podem 

ser regularmente introduzidas no processo e valoradas pelo juiz quando da prolação da 

sentença, mas apenas no tocante aos demais réus/investigados. Isso porque o §10° do art. 

4° prevê expressamente que as provas não podem ser utilizadas exclusivamente em 

                                                           
164 MASSON, Cleber & MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 2ª Edição. Ed. Método. 2015, p.188 
165 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 147-148 
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desfavor do colaborador, o que sugere que podem ser úteis em relação aos dos demais 

corréus.  

 Por fim, é importante ressaltar que, quando a retratação em juízo rechaçar as 

provas apresentadas – que dependeriam de ratificação do colaborador – a concessão do 

benefício legal restará prejudicada, de modo que o delator não terá mais direito ao prêmio. 

Isso porque, muitas vezes, o acervo probatório paralelo à colaboração não é sólido o 

suficiente a ponto de embasar toda uma ação penal, sendo, portanto, imprescindível a 

legitimação em juízo.  

 Nesse sentido, ensina Renato Brasileiro:  

Se houver retratação, não é possível a concessão do prêmio legal, 

até mesmo porque o que poderá ser valorado pelo juiz é o interrogatório 

judicial e o chamamento dos demais acusados em juízo, em que há a 

possibilidade de exercício do contraditório pelos delatados, e não 

aquele realizado em procedimento investigatório de natureza 

inquisitorial. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, “não 

obstante tenha havido inicial colaboração perante a autoridade 

policial, as informações prestadas pelo Paciente perdem relevância, 

na medida em que não contribuíram, de fato, para a 

responsabilização dos agentes criminosos. O magistrado singular não 

pôde sequer delas se utilizar para fundamentar a condenação, uma vez 

que o paciente se retratou em juízo. Sua pretensa colaboração, afinal, 

não logrou alcançar a utilidade se que pretende com o instituto da 

delação premiada, a ponto de justificar a incidência da causa de 

diminuição de pena”. 166(grifo nosso) 

 

Na mesma linha, aduz Marcos Paulo Dutra Santos:  

(...) lembrando que, se as informações disponibilizadas pelo delator 

desafiarem ratificação em juízo, a inocorrência desta ou a 

retratação traduzem provas (fatos) materialmente novas, a viabilizar o 

oferecimento da denúncia em face do colaborador, se ausente a 

prescrição167. (grifo nosso) 

 

 Por outro lado, se, no momento da retratação, os efeitos da colaboração já tiverem 

se exaurido e conduzido aos resultados previstos em lei, nada impede a concessão do 

benefício legal decorrente da delação premiada, posto que sua retratação em nada irá 

prejudicar a persecução penal.  

                                                           
166 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. P. 525-

526; STJ, HC n° 120.454/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j.: 23/02/2010 
167 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 153 
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4.4.5. Pressupostos formais do termo de acordo da colaboração premiada (art. 6°)  

Até pouco tempo atrás não havia nenhum diploma legal que cuidasse 

expressamente do acordo de colaboração premiada, de modo que este era feito verbal e 

informalmente com o investigado, o qual tinha apenas mera expectativa de direito quanto 

ao prêmio legal.  

Atento à importância deste acordo, o legislador da Lei n° 12.850/13 trouxe, de 

forma expressa, os pressupostos formais necessários à celebração do termo de 

colaboração premiada. Ressalta-se que, apesar de não ser condição sine qua non para a 

concessão dos prêmios legais decorrentes da colaboração, sua relevância é inconteste para 

trazer mais segurança na aplicação do instituto.  

Consoante art. 6° da Lei, o termo de acordo da colaboração premiada deve ser 

feito por escrito e conter:  

I) O relato da colaboração e seus possíveis resultados168 – trata-se de uma síntese 

de informações prestadas pelo colaborador que servirá como base para analisar a 

relevância de sua cooperação;  

II)  As condições da proposta do Ministério Público ou do Delegado de Polícia – 

considerando a diversidade de prêmios legais que podem ser concedidos ao 

colaborador, é fundamental que conste do acordo a indicação específica do 

benefício com o qual o mesmo será agraciado caso sejam obtidos um ou mais 

resultados previstos nos incisos do art. 4°;  

III)  A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor – como já fora 

elucidado, o acordo somente tem validade se tiver sido celebrado voluntariamente 

e em consonância com os requisitos legais, de modo que é imprescindível a 

presença da defesa técnica em todos os atos negociais assegurando sua 

legalidade169;  

                                                           
168 Fala-se em “possíveis resultados” visto que a eficácia objetiva das informações prestadas somente será 

confirmada pelo magistrado no momento da prolação da sentença penal, conforme dispõe o art. 4°, §11 da 

Lei n° 12.850/13, já devidamente estudado.  
169 Marcos Paulo Dutra Santos afirma que, em havendo dissenso entre o colaborador e seu defensor, 

prevalece a vontade do primeiro, visto que é ele – e não seu defensor – que tem a liberdade em risco. 

Assevera ainda que, apesar de o dispositivo exigir a necessidade da assinatura de ambos (colaborador e 

defensor), o fundamental é que decorra de um ato voluntário, independentemente de possuir a assinatura 

do advogado. SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 

130-131 
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IV)  As assinaturas do representante do Ministério Público ou do Delegado de 

Polícia, do colaborador e de seu defensor – em que pese o dispositivo utilizar a 

partícula “ou”, entendemos, conforme já explicitado quando tratamos da 

legitimação para a propositura do acordo, que a participação do Parquet é 

imperiosa, não sendo suficiente a participação e assinatura apenas do delegado de 

polícia, porquanto não é o titular privativo da ação penal pública. Em faltando 

alguma destas assinaturas, o acordo corre o risco de ser considerado inexistente e;  

V) A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando 

necessário – o art. 5°, mais a frente estudado, estabelece diversas medidas 

protetivas ao réu colaborador, as quais devem constar do tempo caso fique 

evidenciado que o mesmo corre risco à sua integridade física ou à sua vida.   

 

4.5. Direitos do Colaborador (art. 5°)  

 

Segundo Renato Brasileiro, de nada adianta o interesse do Estado na obtenção de 

informações privilegiadas fornecidas por um dos integrantes da organização criminosa 

“se não oferecer ao colaborador, em contrapartida, uma série de direitos capazes de 

diminuir os riscos inerentes à “traição por ele praticada”.170 Daí a importância do art. 

5° da Lei 12.850/13, in fine, que outorgou, em seis incisos, os diversos direitos do delator.  

Art. 5° - São direitos do colaborador: 

 

I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação 

específica; 

II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações 

pessoais preservados; 

III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 

coautores e partícipes; 

IV - participar das audiências sem contato visual com os outros 

acusados; 

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

nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por 

escrito; 

VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais 

corréus ou condenados.171 

 

                                                           
170 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. P 535 
171 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016 
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O inciso I do art. 5° refere-se às medidas de proteção previstas na legislação 

específica, qual seja, a Lei de Proteção às vítimas e testemunhas (Lei n° 9.807/99). De 

início, o art. 7° da referida lei arrolou nove medidas protetivas a serem aplicadas isolada 

ou cumulativamente em benefício do protegido, in verbis:   

“Art. 7.º Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes 

medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da 

pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada 

caso:  

I – segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações;  

II – escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para 

fins de trabalho ou para a prestação de depoimentos; 

 III – transferência de residência ou acomodação provisória em local 

compatível com a proteção;  

IV – preservação da identidade, imagem e dados pessoais;  

V – ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à 

subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar 

impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de 

qualquer fonte de renda;  

VI – suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos 

respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou 

militar;  

VII – apoio e assistência social, médica e psicológica;  

VIII – sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção 

concedida;  

IX – apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de 

obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento 

pessoal”.172 

 

O art. 9° da Lei 9.807/99 ainda prevê, em casos excepcionais, a possibilidade de 

o juiz alterar o nome completo da pessoa sob proteção, bem como o de seus familiares 

com os quais tenha convivência habitual.  

O art. 15, por sua vez, disciplina medidas especiais de segurança e proteção à 

integridade física do colaborador, na prisão ou fora dela, considerando ameaça ou coação 

eventual ou efetiva, asseverando em seus parágrafos que: a) estando em prisão cautelar, 

o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos; b) durante a 

instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do colaborador 

qualquer das medidas que visem a eficácia da proteção; e c) no caso de cumprimento da 

                                                           
172 Idem.  
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pena em regime fechado, poderá o magistrado determinar medidas especiais (de caráter 

geral) que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados. 

O inciso II do art. 5° estatui que o colaborador tem direito a ter seu nome, 

qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas, também com vistas a 

assegurar sua integridade física. Por isso mesmo que, por ocasião do pedido de 

homologação do acordo, deve ser preservado o sigilo quanto à identificação do agente e 

do objeto de sua cooperação (art. 7°, caput, Lei 12950/13).  

Merece destaque a discussão na doutrina sobre a possibilidade de o colaborador 

ser ouvido como testemunha anônima ou não. Para Renato Brasileiro, o ideal é, 

primeiramente, que não seja necessário o colaborador ser ouvido em juízo, mas, se sua 

presença for imprescindível, sua verdadeira identidade deve ser mantida em sigilo, 

devendo ser ouvido como testemunha anônima. Afinal, “não faria sentido guardar o 

sigilo da operação durante o curso de sua execução para, após sua conclusão, revelar 

aos acusados a verdadeira identidade civil e física do colaborador”173.  

Guilherme Nucci, por outro lado, entende que a preservação da integridade física 

e a vida do agente colaborador através do sigilo das suas informações pessoais não podem 

ser utilizadas como justificativa para admitir nos autos a figura da testemunha anônima, 

sob pena de desrespeitar o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório dos 

demais corréus.174  

A despeito de tal discussão, é entendimento consolidado no Supremo Tribunal 

Federal (STF)175 que não se pode negar ao defensor do corréu o conhecimento acerca da 

identidade do colaborador.  

                                                           
173 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014, p. 537. 

Na mesma linha: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado – comentários à 

nova lei sobre o Crime Organizado – lei 12.850/13. Salvador: Juspodivm. 2013. p. 82. 
174 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 69.  

Na mesma linha, Andrey Borges de Mendonça: “o legislador não disciplinou aqui hipótese de ‘testemunho 

anônimo’ […]. Conforme visto, os atingidos pelo acordo possuem direito de ter acesso ao acordo e, 

portanto, saberão quem foi o colaborador, pois esse assina o termo e terá seu nome identificado neste. Aqui 

não se deve negar aos atingidos o conhecimento da identidade do colaborador. O que a lei visa proteger é 

a intimidade do colaborador contra o público em geral, sobretudo para resguardá-lo da ‘pecha’ de delator 

ou dedo duro.” (grifo nosso) em: MENDONÇA, Andrey Borges de. A colaboração premiada e a nova Lei 

do Crime Organizado (Lei 12.850/13). Revista Custos Legis. Vol. 4, 2013, p. 34 
175 HC n° 124.614 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j.: 10/03/2015 – “testemunha sem rosto. 

Preservação da identidade, da imagem e dos demais dados pessoais referentes à testemunha protegida – 

possibilidade, contudo, de pleno e integral acesso do advogado do réu à pasta que contém os dados 

reservados pertinentes à mencionada testemunha. Alegada ofensa ao direito do réu à autodefesa, embora 

assegurado o respeito à sua defesa técnica – caráter global e abrangente da função defensiva: defesa técnica 

https://jus.com.br/tudo/crime-organizado
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O inciso III não nos traz divergências, porquanto sua lógica é inconteste. O 

legislador, mais uma vez buscando preservar a integridade física do colaborador, 

estabeleceu que o mesmo tem direito a ser conduzido, quando em juízo, separadamente 

dos demais coautores e partícipes, justamente para protegê-lo de qualquer represália, 

pressão ou constrangimento. 176  

O inciso IV, ao prever a possibilidade de o colaborador participar das audiências 

sem contato visual com demais acusados, mitiga seu direito de presença – desdobramento 

da autodefesa – para preservar bens jurídicos mais relevantes, como seu direito à vida, à 

integridade física, à segurança e à liberdade de declarar, os quais se revestem de 

inequívoco interesse público e cuja proteção é inconteste dever do Estado. Por este 

motivo, inclusive, sua retirada da sala de audiência dispensa fundamentação, baseando-

se apenas no que consta da lei.  

Ressalta-se que tal medida não inviabiliza o direito de defesa a ser exercido pelos 

defensores dos corréus, os quais são autorizados a formular perguntas, inclusive quando 

da inquirição do colaborador.177  

É oportuno destacar que este dispositivo guarda certa semelhança com o art. 217 

do CPP178, o qual dispõe que, se o juiz perceber que a presença do réu poderá causar 

humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ofendido, de modo que 

prejudique a verdade do depoimento, procederá a inquirição por videoconferência e, na 

impossibilidade desta, determinará a retirada do réu da sala de audiência.  

O inciso V traduz a impossibilidade de se relevar a identidade do colaborador 

pelos meios de comunicação, bem como de ser fotografado ou filmado sem sua prévia 

autorização por escrito, buscando, assim, preservar mais uma vez sua vida e integridade 

física.  

                                                           
e autodefesa – pretendida trasnsgressão à prerrogativa constitucional da plenitude de defesa (...) (grifo 

nosso) 
176 Em sentido semelhante, temos o art. 295, §4°, CPP, que prevê que o preso especial não será transportado 

juntamente com o preso comum.  
177 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 165 
178 Art. 217. “Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério 

constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a 

inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, 

prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor”. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
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Trata-se, a nosso ver, de uma das hipóteses em que a lei pode restringir a 

publicidade dos atos processuais, à luz do disposto no art. 5°, LX da CF/88179, porquanto 

não há dúvidas de que a defesa da intimidade do colaborador prevalece sobre o direito de 

o público em geral conhecer os pormenores da persecução penal, incluindo, entre eles, a 

identidade e imagem do réu, informações que interessam apenas às partes.  

Não por outro motivo que o art. 18 do mesmo diploma legal define como crime a 

conduta de “revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia 

autorização por escrito”, cominando pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.  

O inciso VI, por fim, assegura ao colaborador o direito de cumprir a pena em 

estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados, justamente porque 

mantê-lo no mesmo lugar que os demais integrantes da organização criminosa seria o 

mesmo que instituir uma pena de morte.  

Importa destacar que o inciso VI, apesar de utilizar as expressões “pena” e 

“condenados”, sugerindo que somente os réus com sentença penal transitada em julgado 

teriam direito de permanecer em estabelecimento prisional distinto, certo é que tal 

“privilégio” se estende também aos que estão em prisão cautelar, haja vista que a Lei n° 

9.807/99, cujas medidas de proteção são extensivas ao colaborador por força do art. 5°, I 

da Lei n° 12.850/13, dispõe que, na hipótese de prisão temporária, preventiva ou 

decorrente de flagrante delito, o colaborador deverá ser custodiado em dependência 

separada dos demais presos.  

Em desfecho, duas considerações são relevantes: i) as especificações quanto às 

medidas de proteção ao colaborador e à sua família devem constar do termo de acordo da 

colaboração premiada (art. 6.º, V, da Lei 12.850/2013); e ii) o ingresso no programa de 

proteção, as restrições de segurança e demais medidas por ele adotadas terão sempre a 

anuência da pessoa protegida ou de seu representante legal (art. 2.º, §3.º, da Lei 

9.807/1999). 

Em face do exposto, não há dúvidas de que a Lei n° 12.850/13, complementando 

a Lei n° 9.807/99, trouxe, de forma eficiente, medidas protetivas importantes ao réu 

colaborador, com vistas a tutelar sua intimidade, integridade física e, principalmente, sua 

                                                           
179 Art. 5°, LX – “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade 

ou o interesse social o exigirem”  
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vida, diminuindo, destarte, os riscos que o mesmo corre por ter “traído” a confiança de 

seus “companheiros de crime” e colaborado com a Justiça.  

 

4.6.Garantias Fundamentais consagradas pela sistematização da colaboração 

premiada  

 

A Lei n° 12.850/13, além de disciplinar o modus operandi da delação premiada, 

trazendo inovações extremamente valiosas para a aplicação do instituto, consagrou 

garantias fundamentais sem as quais o acordo de colaboração seria inviável.  

Portanto, neste tópico, mostraremos como tal sistematização assegurou a 

aplicação de direitos constitucionais como o direito à ampla defesa, do qual decorre a 

defesa técnica, o direito ao silêncio, consectário do direito a não autoincriminação, e o 

direito ao sigilo dos atos processuais, como ressalva ao princípio da publicidade garantido 

constitucionalmente. Não podemos esquecer, ainda, de como a presente lei trouxe maior 

estabilidade na aplicação do instituto, em completa conformidade com o princípio da 

segurança jurídica.   

Mostraremos ainda que eventuais críticas quanto à sua constitucionalidade, 

porquanto pautadas em possíveis violações a preceitos constitucionais, são equivocadas 

e já ultrapassadas em nosso ordenamento jurídico.  

 

4.6.1. Direito à ampla defesa (direito à defesa técnica) 

O art. 5°, LV da CF/88 consagra a garantia fundamental da ampla defesa. No 

processo penal, a concretização desse princípio depende da satisfação de um binômio, 

qual seja, a autodefesa e a defesa técnica. Veremos a seguir que, embora a autodefesa 

possa ser atenuada, a falta da defesa técnica configura cerceamento de defesa traduzindo 

vício insanável segundo o art. 564, III c/c art. 572, ambos do CPP.  

Garantir a autodefesa consiste em garantir ao réu o direito à audiência (direito de 

ser ouvido pelo juiz) e o direito de presença (direito de estar presente nos autos 

processuais). Com efeito, quando analisamos as medidas protetivas ao colaborador (item 
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4.5), pudemos perceber que, muitas vezes, o ideal é mitigar seu direito de presença180 para 

que seu direito à vida, bem como sua integridade física sejam preservados. Seu direito à 

audiência também é mitigado quando opta por permanecer em silêncio, o que será 

esclarecido no item a seguir.  

Entretanto, apesar da possibilidade de se atenuar o direito à autodefesa – em prol 

da segurança do colaborador – o direito à defesa técnica, traduzido no direito de o réu 

possuir um defensor ou advogado apto, é indisponível, de modo que se o réu não estiver 

amparado por um advogado, independentemente da fase processual, haverá nulidade 

absoluta181 por cerceamento de defesa.  

Nesse passo, é certo dizer que a Lei n° 12.850/13 consagra, de forma expressa, a 

imprescindibilidade da defesa técnica ao prever, em seu art. 4°, §15, que “,  

Há ainda outros dispositivos da lei também estabelecem a necessidade inconteste 

da defesa técnica, são eles os §§ 7° e 9° do art. 4°, os quais dispõem que o colaborador 

pode ser ouvido sigilosamente pelo juiz (§7°) ou pelo membro do Ministério Público ou 

delegado de polícia responsável pela investigação (§9°), porém sempre acompanhado por 

seu advogado; e o inciso III do art. 6°, o qual impõe a necessidade da aceitação do 

colaborador e de seu defensor no termo de acordo da colaboração, demonstrando, mais 

uma vez, que o colaborador deve estar sempre assistido por seu defensor.  

Tem-se, portanto, que a intervenção da defesa técnica é imprescindível em todos 

os atos que envolvem a colaboração premiada, desde as tratativas, a fim de assegurar que 

a colaboração do acusado seja fruto de uma manifestação de vontade livre e consciente - 

de todas as consequências jurídicas decorrentes da mesma - como também nas fases 

posteriores, nas quais irá garantir a homologação judicial do acordo e os interesses de seu 

cliente ao recebimento da benesse.  

Marcos Paulo Dutra Santos assevera que a colaboração premiada deve ser 

encarada como uma benesse a mais à disposição dos acusados. Em suas palavras:  

A opção pela colaboração premiada, sem meias palavras, é um dos 

caminhos que o acusado pode eleger, logo, enquanto tal, é manifestação 

da ampla defesa (art. 5°, LV, da Constituição da República) – a 

                                                           
180 Mitiga-se o direito à autodefesa ao oferecer ao colaborador o direito de participar das audiências sem 

contato visual com os demais acusados (art. 5°, IV, Lei 12.850/13) em prol da preservação de seu direito à 

vida e à integridade física.  
181 Importante destacar a Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade 

absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. (grifo nosso) 
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depender das provas carreadas pelo Estado contra o acusado, a tornar a 

condenação mais do que visível no horizonte (...). Eliminar do 

ordenamento essa alternativa reduziria o cardápio de “linhas de 

defesa” à disposição do acusado e do seu defensor, importando 

involução no exercício da ampla defesa, em descompasso com um 

dos critérios de hermenêutica constitucional – vedação ao 

retrocesso.182 (grifo nosso) 

 

Ressalta-se que nenhuma outra lei que dispunha sobre colaboração premiada havia 

previsto a necessidade do acompanhamento, a todo tempo, pelo defensor, o que nos 

indica, mais uma vez, que a nova lei de organizações criminosas inovou positivamente na 

ordem jurídica. Ademais, vale dizer que tal garantia encontra-se em completa 

consonância com o art. 7°, XXI do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, alterado 

pela Lei n° 13.245/16, que anuncia a prerrogativa dos advogados de “assistir seus clientes 

investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do 

respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos 

investigatórios e probatórios dele derivados, direta ou indiretamente”183. 

 

4.6.2. Direito a não autoincriminação (direito ao silêncio) 

O direito a não autoincriminação (princípio do nemo tenetur se detegere), 

consagrado no art. 8°, 2, alínea “g” da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

consiste em dizer que o réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, de modo 

que, para tanto, lhe é facultado exercer o direito ao silêncio.  

A Constituição Federal, por sua vez, não dispõe expressamente sobre o direito ao 

silêncio, mas estabelece, em seu art. 5°, LXIII, que o preso deve ser informado de seus 

direitos, dentre os quais, o de ficar calado.  

O art. 4°, §16 da Lei n° 12.850/13 estabelece que, ao colaborar, o delator 

renunciará seu direito ao silêncio e é obrigado legalmente a dizer a verdade. Vejamos o 

teor do dispositivo:  

§14.  Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na 

presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao 

compromisso legal de dizer a verdade.184 

                                                           
182 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 100 
183 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm>  
184 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm
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 Muitas críticas pairam sobre a redação do referido artigo, inclusive quanto a sua 

constitucionalidade185, porquanto afirmam que, sendo o direito ao silêncio um direito 

indisponível, seria vedado ao agente renunciá-lo quando firmasse o acordo de 

colaboração premiada.  

 No entanto, a nosso entender, houve um equívoco por parte do legislador ao 

utilizar o verbo “renunciar”, tendo em vista que, na realidade, o colaborador não estaria 

propriamente renunciando seu direito ao silêncio, inclusive porque se trata de um direito 

inalienável, mas sim optando por deixar de exercê-lo naquele ato. Opção esta exercida 

voluntária e conscientemente pelo investigado/acusado que, para tanto, estará sendo o 

tempo todo auxiliado por seu defensor, em obediência à imprescindibilidade da defesa 

técnica prevista no §15 do art. 4° da Lei n° 12.850/13.  

 Tanto não há renúncia ao direito ao silêncio – mas sim o não exercício dessa 

prerrogativa diante da expectativa de receber determinado prêmio legal - que, na hipótese 

de uma das partes retratar-se do acordo, frustrando a concessão da benesse, as provas 

autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas 

exclusivamente em seu desfavor (art. 4°, §10), embora possam ser úteis contra os corréus, 

os quais, por sua vez, não são beneficiados pelo direito ao silêncio do colaborador.  

 Nesse diapasão, esclarecem Cleber Masson e Vinícius Marçal:   

“Na nota do Prof. Pedro Lenza, em temas de direitos fundamentais “o 

que pode ocorrer é o seu não exercício, mas nunca a sua 

renunciabilidade”. Sendo assim, com a celebração do acordo de 

colaboração premiada, o colaborador faz, em verdade, uma opção 

pelo não exercício do direito constitucional ao silêncio, tudo 

mediante a supervisão e orientação de seu defensor. (...) 

Ou seja, espontaneamente, e sob a orientação de seu defensor, o sujeito 

compromete-se com a eficácia da colaboração em troca da obtenção de 

um prêmio. Por outro lado, se quiser manter hígido o seu direito 

constitucional ao silêncio, basta não celebrar o acordo de 

colaboração premiada e/ou, uma vez entabulado, exercer o seu 

poder de retratação. 186(grifo nosso) 

                                                           
185 Para Gabriel Habib, “trata-se de dispositivo flagrantemente inconstitucional por violação do princípio 

do direito ao silêncio [...]. O agente colaborador tem a posição de investigado ou réu, e não de testemunha. 

Se ele é investigado ou réu, tem constitucionalmente assegurado a si o direito ao silêncio, não podendo o 

legislador ordinário impor a sua renúncia”. HABIB, Gabriel. Leis penais especiais – tomo II. 6. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2015. p. 45. No mesmo sentido: DELMANTO, Roberto; JUNIOR DELMANTO, 

Roberto & DELMANTO, Fabio M. de Almeida. Leis penais especiais comentadas. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva: 2014. p. 1.036. Apud MASSON, Cleber & MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 2ª Edição. 

Ed. Método. 2015, p.190 
186 Idem, p. 189, 190, 191 
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 Com efeito, não há dúvidas de que estamos diante de uma infeliz redação 

escolhida pelo legislador, de modo que não há que se falar em renúncia ao direito ao 

silêncio – que traduz uma hipótese berrante diante da indisponibilidade dos direitos 

fundamentais – mas sim em uma mera opção pelo seu não exercício, porquanto o 

acusado/investigado, assistido por seu defensor, escolhe prestar informações em troca de 

um benefício legal, o que afasta qualquer pecha de inconstitucionalidade que possam 

querer aduzir.  

 Cumpre salientar, ainda, que o dispositivo em análise impõe ao colaborador o 

compromisso legal de dizer a verdade. Assim sendo, caso o agente minta, ele corre o risco 

de se enquadrar no crime previsto pelo art. 19 do mesmo diploma, o qual prevê pena de 

reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos para o colaborador que imputar falsamente a prática 

de infração penal à pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura 

da organização criminosa que sabe ser inverídicas.  

 A importância do referido dispositivo se traduz na medida em que filtra as 

informações prestadas, evitando que o colaborador apresente versões falsas capazes de 

desvirtuar as investigações e conduzi-las a um rumo que não leve a nenhum 

esclarecimento. Ademais, busca-se reforçar o senso de responsabilidade do colaborador, 

que irá sofrer consequências em caso de faltar com a verdade, obstando o recebimento do 

prêmio legal.   

 Cleber Masson e Vinícius Marçal afirmam que o dever de falar a verdade é uma 

decorrência lógica da colaboração premiada, visto que, se não for aferida a eficácia 

objetiva das declarações, o colaborador não fará jus ao prêmio. Em nosso entendimento, 

trata-se de uma afirmação acertada dos autores. Em suas palavras:  

Nesse caminho, o §14 alude também à sujeição do colaborador ao 

compromisso legal de dizer a verdade. Para nós, esse compromisso 

decorre da própria celebração do acordo de colaboração premiada. 

Se o colaborador quer o prêmio pelas informações prestadas, deve 

dizer a verdade até para garantir a eficácia da colaboração. Com 

mentira não se pode cogitar de colaboração eficaz.187 (grifo nosso) 

 

 Registra-se que não há o que se falar no crime de falso testemunho, previsto no 

art. 342 do CPP, tendo em vista que tal dispositivo refere-se expressamente à 

                                                           
187 Ibidem, p. 191 
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“testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete”, posições nas quais o corréu não 

pode ser incluído, sob pena de evidente violação ao princípio da legalidade. Na realidade, 

segundo Renato Brasileiro, o colaborador só pode ser enquadrado neste crime quando o 

benefício recebido for o não oferecimento da denúncia contra ele (art. 4°, §4°, Lei 

12.850/13), hipótese em que atuará como testemunha prestando declarações sobre a 

responsabilidade criminal alheia.188 

 

4.6.3. Direito ao sigilo no acordo de colaboração premiada (art. 7°)  

Apesar de o direito ao sigilo não se traduzir em uma garantia fundamental 

consagrada pela Constituição Federal, mesmo porque a regra é a publicidade dos atos 

processuais, à luz do art. 5°, LX da CF/88, optamos por inserir o assunto neste tópico 

porquanto se trata de um direito importante consagrado pela Lei n° 12.850/13 e que traduz 

uma ressalva ao referido princípio.  

Cumpre transcrever, inicialmente, o art. 7° da Lei n° 12.850/13, o qual sobre o 

sigilo no acordo de colaboração premiada. Vejamos:  

 

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

distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar 

o colaborador e o seu objeto. 
 

§ 1o  As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas 

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

48 (quarenta e oito) horas. 
 

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

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

investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do 

representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam 

respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de 

autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em 

andamento. 
 

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

que recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5o.189 (grifo 

nosso) 

 

 

                                                           
188 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. P. 517 
189 CURY, Rogério. Vade Mecum Penal Legislação Específica. Ed.: Rideel. 14ª edição. 2016. 
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 O art. 7º, caput, preconiza que o pedido de homologação do acordo de colaboração 

premiada deve ser distribuído190 sigilosamente, de modo que é imprescindível que do 

pedido não conste qualquer remissão à identidade do colaborador ou ao seu respectivo 

objeto, sendo certo que as informações relevantes pormenorizadas devem ser dirigidas 

direta e pessoalmente ao juiz cuja competência fora fixada.  

 Além disso, com vistas a assegurar o êxito das investigações, o §2° do mesmo 

artigo estatui que o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao 

Delegado de Polícia, o que configura uma decorrência lógica da distribuição sigilosa 

prevista no caput. Lembrando que não se pode cercear a defesa do investigado, de modo 

que seu defensor191 também tem acesso aos elementos de prova, desde que munido de 

autorização judicial e ressalvadas, logicamente, as diligências em andamento.  

Tendo isso em vista, vamos à algumas considerações:  

 Em primeiro lugar, o sigilo da colaboração premiada se justifica para que o 

Estado, portando as informações fornecidas pelo delator, possa empreender as diligências 

necessárias à obtenção das provas que as ratifiquem, o que não seria possível se a delação 

fosse pública, posto que os delatados certamente destruiriam as evidências que os 

incriminassem, pondo em risco toda a efetividade da persecução penal.  

 Nesse contexto, não há que se falar em eventual violação da Súmula Vinculante 

14192, porquanto o contraditório e a ampla defesa, apesar de diferidos, estão devidamente 

assegurados. O fato de precisar da prévia autorização judicial para ter acesso aos autos do 

processo decorre do sigilo da própria colaboração premiada (da mesma forma como 

funciona com os outros procedimentos sigilosos, a exemplo da interceptação telefônica), 

de modo que esse direito não é, de forma alguma, inviabilizado, estando em completa 

consonância com o disposto no art. 5°, LV da CF/88.    

                                                           
190 É válido destacar que, muitas vezes o juízo tem sua competência firmada pela prevenção, nos termos do 

art. 83 do CPP, de modo que não há a necessidade de distribuição. 
191 Com efeito, a redação do dispositivo trouxe dúvidas se estaria se referindo ao defensor do próprio 

colaborador ou aos advogados dos demais integrantes da organização criminosa. Renato Brasileiro, Cleber 

Masson e Vinícius Marçal entendem que se refere à defesa técnica dos demais criminosos, tendo em vista 

que o defensor do colaborador já teria participado de todas as tratativas inerentes ao acordo de delação que 

será homologado, de modo que seria um tanto estranho que a lei passe a exigir autorização judicial para 

que ele tenha acesso aos elementos de prova dos quais já tem conhecimento. LIMA, Renato Brasileiro. 

Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. P 550 e MASSON, Cleber & 

MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 2ª Edição. Ed. Método. 2015, p.202 
192 S.V 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova 

que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia 

judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. ” 
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 Ademais, limitar o acesso do advogado aos elementos já documentados, 

excluindo-o das diligências em andamento, é medida assecuratória da eficácia do próprio 

procedimento investigatório, que poderia ser seriamente prejudicada se os demais 

investigados tivessem ciência da perquirição em andamento.  

  O sigilo da colaboração premiada configura, portanto, uma das ressalvas ao 

princípio da publicidade previsto no art. 5°, LX da CF/88, que é mitigado em razão da 

intimidade e da privacidade do colaborador. Trata-se de uma medida de precaução a fim 

de evitar, não só violações aos elementos da prova, mas principalmente a proteção de 

quem está delatando.  

 Destaca-se que o caráter sigiloso do acordo de colaboração premiada já era 

adotado na jurisprudência mesmo antes de ser chancelado pelo legislador, quando a 1ª 

Turma do STF afastou a pretensão de se conferir publicidade ao acordo, por lhe ser 

inerente o sigilo193.  

 Há de se ressaltar que o acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso a 

partir do recebimento da denúncia (art. 7°, §3°), momento em que se abre lugar ao 

contraditório e ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes. Destarte, quando 

iniciada a fase judicial da persecução penal, dar-se-á ampla publicidade ao acordo, sendo 

resguardada apenas a proteção dos direitos do colaborador listados no art. 5° do mesmo 

diploma legal. A despeito de tal publicidade, Nucci assevera que o juiz pode manter o 

sigilo do processo por razões de interesse público, a exemplo de se tratar de uma 

organização criminosa de grande ramificação, perigosa à sociedade. Nesse caso, o acordo 

somente será acessível aos defensores dos demais réus, mas não à coletividade.194  

 Em razão do exposto, é evidente que estamos diante de mais uma “garantia” 

trazida pela Lei n° 12.850/13, que, apesar de não ser considerada uma garantia 

fundamental consagrada no rol dos direitos fundamentais previsto no art. 5° da CF/88, 

certamente é um direito altamente relevante e expressivo, tanto para o colaborador, como 

para o aparato investigatório, uma vez que influencia no êxito e na eficácia da persecução 

penal.  

                                                           
193 STF, 1ª Turma, HC n° 90.688/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.: 04/04/2008 
194 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 65 
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4.7. Conflito aparente de normas  

 

Considerando que o presente trabalho buscou analisar a delação premiada na 

legislação brasileira, bem como detalhar as mudanças trazidas pela Lei n° 12.850/13, que 

disciplinou de forma mais aprofundada o referido instituto, pertinente é abrir um tópico 

sobre a solução a ser dada em caso de eventual conflito aparente de normas.  

Isso porque, apesar de nova lei de organizações criminosas (lei n° 12.850/13) 

delinear o modus operandi do acordo de colaboração premiada e trazer inovações valiosas 

para sua aplicação, podendo, inclusive, ser aplicada por analogia aos demais crimes (não 

restringindo apenas àqueles praticados por organizações criminosas), fato é que as demais 

legislações que versam sobre o instituto subsistem em nosso ordenamento em apreço ao 

princípio da especialidade, motivo pelo qual devemos encontrar uma forma de 

compatibilizar os diferentes casos de delação.  

Ressalta-se, em primeiro lugar, que a lei n° 9.807/99 é a lei geral no tocante à 

delação premiada, porquanto não restringe sua aplicação a um delito específico, podendo 

ser utilizada, portanto, em todos os crimes, desde que preenchidos os requisitos legais. 

Excluída a lei n° 9.807/99, a lei n° 8.072/90 é a que possui aplicabilidade mais geral, haja 

vista que versa sobre gênero de crimes, e não espécie.  

Marcos Paulo Dutra Santos afirma que, em eventual confronto entre esses dois 

diplomas legais, prevalece a lei n° 8.702/90, em razão da maior especificidade, exceto 

quando se tratar de crime hediondo com hipótese própria de delação premiada regida por 

lei especial, como é o caso da extorsão mediante sequestro (art. 159, §4°, do CP) ou do 

tráfico de drogas (art. 41 da Lei n° 11.343/06)195.  

Ocorro que muitas vezes o apreço ao princípio da especialidade é excessivo, 

quando não cego, de modo que entendemos ser mais razoável aplicar a lei mais benéfica 

ao réu, consoante interpretação in bonam partem, em vez de aplicar necessariamente 

aquela que prevê hipótese específica de delação no crime em comento.  

Não é outro o entendimento da Suprema Corte, quando do julgamento do HC n° 

108/716/SP196, em que o Relator Ministro Teori Zavascki postulou a delação premiada 

                                                           
195 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 105-106 
196 STF, HC n° 108.716/SP, 2ª Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, j. em: 05/11/2013 
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atinente a um tráfico internacional de drogas com lastro nos artigos 13 e 14 da Lei n° 

9.807/99, apesar de a Lei de Drogas (lei n° 11.343/06) conter, em seu art. 41, hipótese 

específica de colaboração premiada. In casu, a ordem foi negada, mas não por 

inadequação normativa, e sim porque o perdão judicial (art. 13) não havia sido discutido 

nas instâncias inferiores e os requisitos referentes à diminuição de pena não foram 

satisfeitos pelo acusado. 

Na mesma linha é o precedente da 1ª Turma do STF, quando do julgamento do AI 

n° 820.480 AgR/RJ197, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que, não obstante a 

imputação versar sobre tráfico internacional de drogas, reconheceu a colaboração 

premiada, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.807/99, e não nos moldes do art. 41 da Lei de 

Drogas (Lei n° 11.343/06).  

Percebe-se, portanto, que, mesmo se tratando de crime de tráfico de drogas em 

ambos os casos, em nenhum dele foi asseverado que a delação premiada deveria 

necessariamente ser baseada no art. 41 da Lei 11.343/06, sendo certo que é perfeitamente 

viável a aplicação de outro dispositivo legal em benefício do réu.  

É neste cenário, de eleger a situação mais benéfica ao réu, que Renato Brasileiro 

defende a aplicação da Lei n° 12.850/13 mesmo para crimes que contam com hipótese 

específica sobre a delação premiada. Em suas palavras:  

 A nosso ver, mesmo para os crimes anteriormente estudados que 

contam com regramento específico acerca do assunto (v.g. extorsão 

mediante sequestro, tráfico de drogas), não há fundamento 

razoável para se lhes negar a concessão dos benefícios previstos 

pela Lei n.º 12.850/13, sob pena de esvaziamento da eficácia da 

colaboração premiada. Ora, se o agente souber que eventual prêmio 

legal ficará restrito ao crime de organização criminosa, dificilmente terá 

interesse em celebrar o acordo de colaboração premiada. Essa mesma 

discussão já havia se instalado com o advento da Lei n.º 9.807/99. Por 

não ter seu âmbito de aplicação restrito a determinado(s) delito(s), 

muito se discutiu quanto à incidência dos benefícios constantes dos arts. 

13 e 14. Acabou prevalecendo a orientação de que referida Lei seria 

aplicável inclusive para crimes que contassem com um regramento 

específico sobre colaboração premiada (v.g., tráfico de drogas)”198. 

(grifo nosso) 

 

                                                           
197 STF, AI n° 820.480 AgR/RJ, 1 Turma. Rel. Min Luiz Fuz, j. em: 03/04/2012 
198 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014, p. 530-

531. Compartilhando do mesmo raciocínio: MASSON, Cleber & MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 

2ª Edição. Ed. Método. 2015, p. 158-159 



95 

 

 Nesse diapasão, é de se verificar, considerando o que fora estudado no item 3.1, 

que a Lei Lavagem de Capitais (Lei n° 9.613/98) é a mais benéfica dentre todas as 

legislações apresentadas - porquanto apresenta como benesse, além da redução de pena, 

da substituição pela pena restritiva de direito e do perdão judicial, a possibilidade de o 

cumprimento da pena ser iniciado em regime aberto ou semi-aberto. Em razão disso, 

Marcos Paulo Dutra Santos ensina que, em havendo conflito de normas entre ela e 

qualquer outra norma, inclusive a Lei n° 12.850/13, tida como a “2ª mais benéfica dentro 

do ordenamento”, prevalecerá a primeira199. Seguindo este raciocínio, em havendo 

conflito entre a Lei n° 12.850/13 e qualquer outro diploma legal, com exceção da lei n° 

9.613/98, prevalecerá a nova lei de organizações criminosas.  

Destarte, não há dúvidas de que a lei a ser aplicada nos casos de colaboração 

premiada deve ser a que mais beneficia juridicamente o réu, pouco importando se o crime 

por ele cometido possui dispositivo específico para o assunto ou não. Faz-se 

imprescindível, contudo, que o agente cumpra os requisitos elencados no diploma 

normativo utilizado, não podendo, assim, conceder o benefício se ausentes os requisitos 

legais.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

A finalidade principal do presente trabalho foi ampliar o conhecimento acerca do 

instituto da colaboração premiada, o qual está cada vez mais em evidência no cenário 

político brasileiro.  

Inicialmente, pudemos compreender que a colaboração premiada consiste em uma 

espécie de acordo entabulado entre o investigado/acusado e o Estado, no qual aquele, 

além de confessar sua participação no delito, presta informações relevantes sobre o 

mesmo. Se tais informações realmente forem eficazes para a persecução penal, 

culminando, por exemplo, na revelação da identidade dos demais coautores do crime, ou, 

ainda na localização do seu produto/proveito, o agente receberá um benefício legal em 

razão de sua cooperação.  

                                                           
199 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada, Ed. Juspodvm, 2016, p. 119 
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Os prêmios legais ofertados pelo Estado dependem de uma série de requisitos 

constantes da lei – voluntariedade, eficácia objetiva e circunstâncias subjetivas, conforme 

estudado no item 4.1, de modo que o réu somente receberá a benesse se efetivamente 

cumpri-los. Ressalta-se que o cumprimento dos mesmos traduz um direito público 

subjetivo para o colaborador, não cabendo ao juiz deixar de concedê-lo arbitrariamente. 

Fazê-lo seria agir de má-fé com agente, conduta que o Estado não pode incentivar, 

independentemente das circunstâncias.  

Nesse deslinde, considerando que a colaboração premiada se traduz em uma 

negociação entre o agente do crime e o órgão estatal, é possível concluir que sua natureza 

jurídica não é se não um meio de obtenção de prova, porquanto é a partir da colaboração 

prestada que serão deflagradas novas investigações que possam ratificá-la. 

Há quem duvide da legitimidade da colaboração premiada, afirmando que se trata 

de um verdadeiro atestado da ruptura do aparato investigativo estatal. Tal afirmação nos 

soa um tanto exagerada, sendo certo que não se trata de falta de competência do Poder 

Público, mas sim da indispensável participação social no aprimoramento da persecução 

penal. Ao lançar mão da delação premiada o Estado não atesta sua insuficiência, apenas 

aperfeiçoa os instrumentos que possui para alcançar, mais rápido e da melhor maneira 

possível, a verdade real.  

Com efeito, a sofisticação do crime organizado, cada vez mais aprimorado e bem 

estruturado, que vem deteriorando a segurança pública no Brasil, tornou os instrumentos 

de investigação tradicionais obsoletos e insuficientes, obrigando o surgimento de 

estratégias diferenciadas para a obtenção da prova necessária, em apreço à eficiência 

penal e à busca pela verdade real. Justamente por isto, a colaboração premiada surge como 

instrumento que permite o enfrentamento eficaz destas novas formas de criminalidade, 

visando permitir uma persecução penal eficiente e, sobretudo, melhorar a qualidade do 

material probatório produzido. 

Ao longo do trabalho foi ainda esclarecido que a colaboração premiada, ao 

contrário do que muitos pensavam, já está presente há bastante tempo em nosso 

ordenamento jurídico, embora que de maneira confusa e assistemática. Após a revogação 

das Ordenações Filipinas, em 1830, a primeira legislação que trouxe de forma expressa o 

presente instituto foi a Lei de Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90) e, posteriormente, 

outras leis também começaram a incluí-lo em seus textos, sendo certo que, atualmente, 



97 

 

contamos com 8 (oito) legislações que tratam, cada uma à sua maneira, da delação 

premiada, a saber: i) lei de crimes hediondos (lei n° 8.072/90); ii) lei de crimes contra a 

ordem tributária (lei n° 8.137/90); iii) lei de crimes contra o sistema financeiro nacional 

(lei n° 7.492/86); iv) lei de lavagem de capitais (lei n° 9613/98); v) crime de extorsão 

mediante sequestro (art. 159, CP); vi) lei de proteção às vítimas e testemunhas (lei n° 

9.807/99); vii) lei de drogas (lei n° 11.343/06); e, por fim, viii) lei de organização 

criminosa (lei n° 12.850/13).  

Ocorre que se, por um lado, diversos diplomas legais passaram a dispor sobre a 

colaboração premiada, por outro, nenhum deles foi capaz de regulamentar de forma 

detalhada o instituto, de modo que a grande dificuldade para sua aplicação advinha, 

sobretudo, da evidente insuficiência legislativa.  

Foi nesse cenário caótico repleto de contradições, que a nova lei de organizações 

criminosas (lei n° 12.850/13) surgiu disciplinando o assunto de forma completa e 

aprofundada. Esta lei possui uma seção intitulada “da colaboração premiada” (arts. 4° 

ao 7°), na qual disciplina o procedimento a ser observado na celebração do acordo, os 

requisitos exigidos, os prêmios ofertados e traz, ainda, uma série de direitos do 

colaborador, que funcionam como uma forma de proteção para ele contra eventuais 

represálias de seus comparsas.  

Não há dúvidas de que a mencionada lei, ao delinear os contornos da colaboração 

premiada, dispensou ao tema atenção fundamental que até então não havia sido 

verificada, trazendo maior segurança para a sua aplicação, independentemente da fase 

que incidir, seja na fase investigatória ou pré-processual (art. 4°, §§ 2° e 4°), na fase 

judicial (art. 4°, caput) ou, ainda, na fase de execução penal (art. 4°, §5°).  

É importante ressaltar que a lei n° 12.850/13 ainda reforçou as balizas do sistema 

acusatório no processo penal, porquanto previu de forma expressa (art. 4°, §6°) a não 

interferência do magistrado no momento das tratativas, buscando, justamente preservar 

sua imparcialidade. Ao juiz cabe apenas a homologação do acordo de colaboração 

premiada, para que verifique apenas sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos 

termos do §7° do mesmo artigo. É oportuno lembrar que não se trata de um pré-

julgamento, mas apenas de uma verificação dos requisitos legais exigidos; o julgamento 

dar-se-á no momento da sentença, quando o juiz apreciará a eficácia objetiva do acordo 

homologado e concederá os prêmios aos quais o réu fizer jus (art. 4°, §11). 
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Pode-se dizer, portanto, que a sistematização do instituto consagrou garantias 

fundamentais como o direito à defesa técnica, o direito a não autoincriminação, e o 

direito ao sigilo da colaboração – mesmo que em ressalva ao princípio da publicidade 

previsto constitucionalmente - trazendo, dessa forma, a segurança jurídica que faltava 

para sua efetiva aplicação.  

Nesse contexto, apesar da insistência de alguns autores200, não há qualquer 

espaço para debate sobre a ética ou a inconstitucionalidade da colaboração premiada, 

porquanto a conduta de confessar a prática do crime e delatar seus comparsas, 

colaborando com a justiça, é perfeitamente legal e está em completo compasso com 

nosso ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive, já teve 

oportunidade de reconhecer sua constitucionalidade quando do julgamento do HC n° 

99736/DF201, de relatoria do Ministro Ayres Britto, o que fulmina qualquer tentativa de 

se doutrinar em sentido contrário.  

Em face ao exposto, é possível concluir que a colaboração premiada, agora bem 

regulamentada pela Lei n° 12.850/13, surgiu como um valioso instrumento de confronto 

à criminalidade organizada, motivo pelo qual apresenta importância ímpar na 

elucidação da persecução penal. Com efeito, há ainda muito a ser discutido sobre o 

presente instituto, sobretudo em nossos tribunais superiores, mas sua eficácia já vem se 

mostrando inconteste no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo nos últimos anos 

de investigação da operação “Lava Jato”. O que se espera é que nossa Corte preze pela 

evolução da colaboração premiada, seguindo sua regulamentação e aplicando-a 

conforme os objetivos esperados por um Estado Democrático de Direito.  
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