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RESUMO 

 

A colaboração premiada, na forma que se conhece atualmente, é instituto relativamente novo 
no direito nacional. Dessa forma, o presente estudo, objetiva apresentar seus principais 
aspectos, com foco especial no disposto na Lei n.º 12.850/2013, que versa sobre o combate às 
organizações criminosas no país. Serão apresentados os principais pontos de controvérsia, 
juntamente com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, resultado de pesquisas 
realizadas durante a elaboração desse trabalho, a fim de se verificar a real eficácia do instituto 
na realidade penal brasileira. 
 

Palavras-chave: Colaboração premiada. Real eficácia. Organização criminosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The awardee delation, the way it is known nowadays, is a relatively new institute in national 
law. Therefore, the present study, intends to present its main aspects, with special focus on the 
contents of Law n.º 12.850/2013, that rules the combat to criminal organizations in the country. 
It will be presented the most important points of view of doctrine and courts judgments, result 
of the research made during the writing of this study, in order to verify the actual effectiveness 
of the institute in Brazilian’s legal reality.  
 

Keywords: Awardee delation. Actual effectiveness. Criminal organization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  O presente trabalho visa apresentar um estudo do instituto da colaboração premiada, 

com enfoque especial no disposto na Lei n.º 12.850/2013. Para tanto será apresentado o 

histórico de surgimento do instituto no país, incluindo uma breve análise de institutos idênticos 

ou similares existentes na legislação estrangeira.  

  Serão expostos os pontos principais de análise da Lei n.º 12.850/2013, assim como, 

serão apresentados os demais diplomas legais que contemplam o instituto. Durante a exposição 

dos aspectos mais relevantes sobre o tema de estudo, serão apresentados também, diversos 

pontos de controvérsia na aplicação do mecanismo de colaboração premiada, sendo trazidos à 

colação, os entendimentos doutrinários pertinentes, assim como, exemplos dos entendimentos 

de jurisprudência majoritários nos tribunais nacionais. Da mesma forma, se buscará responder 

os problemas formulados no projeto de pesquisa desse estudo. 

  Para elaboração desse trabalho, foi escolhida a metodologia qualitativa, com o método 

de análise empírica, dos dados coletados durante a realização da pesquisa. 

 É certo que se trata de breve exposição de complexa matéria de estudo. Todavia, 

acredita-se que tenha sido alcançado o objetivo, de se expor os aspectos mais relevantes desse 

instituto, relativamente novo no direito moderno, e que a cada dia ganha mais visibilidade no 

processo penal.   
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2. AS ORIGENS DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

2.1 A Origem do Instituto no Direito Internacional 

 

 Na doutrina, é possível encontrar remissão às origens históricas do instituto jurídico da 

colaboração premiada, também chamada de delação premiada, que passam por citações a 

famosos "traidores" como Judas Iscariotes1 e Joaquim Silvério dos Reis2 (LIMA, R. B., 2016, 

p.519), que como outros, serviram de exemplo para que os operadores do direito viessem a 

aperfeiçoar o instituto da colaboração premiada, uma espécie de "perdão/retribuição pelo 

serviço prestado".  

  Contudo, segundo González (2010, p.15), o instituto remonta ao direito romano, eis que 

havia a previsão de delação para coibir os crimes de lesa majestade3 na Lex Cornelia de sicariis 

et veneficiis4, do governo de Lúcio Cornélio Sula5. Da mesma forma, estava presente no Código 

Napoleônico, no qual havia previsão da concessão de benefícios aos denunciantes de complôs 

contra o Estado (LIMA, J. V. N. A., 2016, p.14). No direito canônico, constituía instrumento 

utilizado no período da Idade Média, pela Inquisição do Santo Ofício, conforme explica 

Malacarne (2016, p.219): 

 

A denunciação vista também como uma acusação pública aparece ainda em 
outras leis. Em Cód. 9.2.14 (lei de 385), no título sobre as acusações (“Sobre 
as acusações e inscrições”) se determina aos juízes que se tratando de 
crimes públicos se investigue (“requirere”, que a nota sobre a palavra na 
edição utilizada indica ser “inquirere” em certos manuscritos) a verdade do 
caso. Em Dig. 48.16.6 § 3 (retirado das Sententiae, lib. I, VI, de Paulo, século 
III) se estipula que os denunciantes (“nuntiatores”) que denunciassem crimes 
notórios deveriam provar. A lei do Cód. 9.11.1. (326, do primeiro imperador 
“cristão”, Constantino, já nessa época) previa a pena capital às mulheres que 
se tiver descoberto terem tido relações sexuais com os escravos, 
determinando que esses fossem lançados ao fogo, e os filhos seriam 
despojados da herança. Para isso, qualquer um tinha liberdade para acusar 
(“arguere”), por ser um crime público, e os oficiais tinham licença para 

                                                           
1 Que traiu Jesus Cristo por 30 (trinta) moedas. 
2 Que traiu Tiradentes, denunciando-o e levando-o à forca. 
3 Crime praticado contra a pessoa do rei, membro da família real ou (p. ext) contra o poder supremo da nação. 
4 Lei Cornélia sobre apunhaladores e envenenadores, promulgada no ano 81 a.C., na reforma jurídica proposta 
por Lúcio Cornélio Sula. A lei estabeleceu a pena de morte como sanção para quem praticasse envenenamento 
ou apunhalamento com a perda da vida de quem as recebia. A lei também sentenciava à morte quem desse, 
preparasse, vendesse ou confeccionasse os venenos ou providenciasse meios para consumar o atentado, ou 
mesmo instigasse a quem o fizesse. 
5 Também conhecido como Sila. General e político que foi eleito ditador de Roma no ano de 82 a.C., deixando o 
cargo no final de 80 a.C., quando se tornou Consul, função que exerceu até 79 a.C.  
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denunciar (“nuntiare”), incluindo o próprio escravo que poderia delatar 
(“deferre”), sendo lhe concedida a liberdade se fosse provado o delito, numa 
espécie do que talvez chamaríamos hoje “delação premiada”, mas que incluía 
também a manumissão. 

 

2.2 O Instituto no Direito Norte-Americano 

  

  Na doutrina encontra-se recorrente citação ao direito anglo-saxão, da common law, 

como fonte de criação do instituto tal qual é atualmente conhecido, em razão da marcante 

presença do aspecto “negocial” dos acordos firmados entre as partes, com o estímulo à 

colaboração processual do imputado com a justiça penal (PEREIRA, 2013, p.41). Já Lima (R. 

B., 2016, p.519), destaca a utilização do mecanismo de colaboração premiada no direito norte-

americano, nas investidas contra a máfia. De fato, o instituto da colaboração premiada parece 

muito mais “natural” ao direito norte-americano, que permite ao acusado “escolher” se declarar 

inocente ou culpado, e nesse último caso, autoriza ao réu escolher um julgamento por júri ou 

por juiz singular.  

  Ainda no caso da declaração de culpa, o acusado, pelo instituto da plea bargaining, pode 

negociar com a acusação as penas a serem aplicadas ou mesmo o crime ou delito a ser imputado 

(GONZÁLEZ, 2010, p.16). Um procedimento que, realmente, parece totalmente estranho ao 

direito nacional brasileiro, mas que aparentemente, produz uma significativa economia 

processual para aquele sistema judiciário, já que, dados atuais revelam que cerca de 90% de 

todos os casos criminais não chegam a ir a julgamento (CAMPOS, 2012, p.4), o que, pelo 

menos teoricamente, resultaria na redução de gastos com julgamentos pelo Tribunal do Júri e 

na redução do tempo de tramitação dos processos criminais.  

 

2.3 O Instituto no Direito Italiano 

 

 Outro caso de destaque na aplicação do instituto da colaboração premiada, é a Itália. A 

partir da década de 70 do século passado, ocorreu a intensificação do combate às organizações 

criminosas naquele país, com foco na luta contra o terrorismo, especialmente ao grupo 

denominado Brigadas Vermelhas6 (GONZÁLEZ, 2010, p.18). Posteriormente, o instituto 

                                                           
6 As Brigadas Vermelhas (Brigate Rosse, em italiano) foram um dos grupos extremistas mais ativos durante os 
chamados "anos de chumbo" na Itália. Formado em 1970 sob orientação marxista-leninista, o grupo tinha o 
objetivo de criar um Estado revolucionário por meio da luta armada e tirar a Itália da Otan. O grupo se distinguiu 
de outras importantes forças extremistas, como a Lotta Continua e o Potere Operaio, pela rígida organização e 
pela violência. 
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passou a ser utilizado como ferramenta na apuração dos crimes relacionados à máfia e no 

combate à corrupção de empresários e políticos. Através do instituto chamado de 

patteggiamento, é possível efetuar o acordo entre defesa e acusação, com a redução de penas 

para o pentiti ou pentito7, devendo o acordo ser homologado pelo juiz. 

 A regulação do instituto figura nos artigos 289bis e 630, do Código Penal Italiano8 e 

pelas Leis nº 30/1982, 34/1987 e 82/1991, assim como, pelo Decreto-Lei nº 678/1994, o qual 

disciplinou que os requisitos para a admissão de uma pessoa como colaboradora, devem ser 

interpretados de forma restritiva, prevendo inclusive um procedimento instrutório para a 

avaliação das declarações preliminares do interessado (COSTA, 2008, p. 22).  

 É possível afirmar que o instituto italiano se tornou mais conhecido e popular 

juntamente com a execução da operação denominada "Mãos Limpas"9, que teve início com o 

caso Tangentopoli, uma expressão utilizada pelo jornalista Piero Colaprico, do jornal italiano 

La Repubblica, significando "cidade do suborno" ou "cidade da propina", e que se referia à 

ocorrência da corrupção generalizada na cidade de Milão. A operação em questão, que serviu 

de inspiração para o juiz federal Sérgio Fernando Moro (2004, p.57), em sua atuação na 

operação “Lava Jato”, foi coordenada pelo Procurador da República Antonio Di Pietro, com 

início no ano de 1992 e visava investigar denúncias de corrupção, a partir do escândalo do 

Banco Ambrosiano, revelado em 1982, e que implicava a Máfia, o Banco do Vaticano e a 

Maçonaria10. Sobre os efeitos e outros aspectos da operação "Mãos Limpas" e da operação 

“Lava Jato” falaremos mais à diante. 

 A grande mestre do Direito Processual, Ada Pellegrini Grinover (Apud COSTA, 2008. 

p.24), explica detalhadamente a evolução e diferenciação da aplicação desse instituto no Direito 

italiano: 

 

Regime jurídico do “arrependido”, ou seja, do concorrente que, antes da 
sentença condenatória, dissolve ou determina a dissolução da organização 
criminosa; retira-se da organização, se entrega sem opor resistência ou 
abandona as armas, fornecendo, em qualquer caso, todas as informações 
sobre a estrutura e organização da societas celeris11; impede a execução dos 
crimes para os quais a organização se formou; 
[...] 

                                                           
7 Ambas as palavras se referem à expressão de arrependimento do delator, e deram origem ao termo pentitismo, 
que se refere ao colaboracionismo dos acusados, popularizado pela imprensa italiana na época dos depoimentos 
de colaboração de mafiosos, que sempre se declaravam "arrependidos" de seus crimes.  
8 Para leitura integral dos artigos citados vide o Anexo I do presente trabalho. 
9Mani pulite. 
10 Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_M%C3%A3os_Limpas> Acesso em 02 
nov. 2017. 
11 Bando de criminosos ou de malfeitores; quadrilha. 
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Regime jurídico do “dissociado”, ou seja, do concorrente que, antes da 
sentença condenatória, se empenha com eficácia para elidir ou diminuir as 
consequências danosas ou perigosas do crime ou para impedir a prática de 
crimes conexos e confessa todos os crimes cometidos: 
[...] 
Regime jurídico do “colaborador”, ou seja, do concorrente que, antes da 
sentença condenatória, além dos comportamentos acima previstos, ajuda as 
autoridades policiais e judiciárias na colheita de provas decisivas para a 
individualização e captura de um ou mais autores ou fornece elementos de 
prova relevantes para a exata reconstituição dos fatos e a descoberta dos 
autores.   

 

 Pode-se dizer que, de acordo com Eduardo Araújo Silva (Apud COSTA, 2008. p.25), a 

diferença principal entre o “arrependido” e o “dissociado”, é que no caso do último, exigia-se 

sua ruptura com a ideologia política que motivava seu comportamento criminoso, o que 

demonstra coerência da norma, tendo em vista que esse dispositivo foi destinado especialmente 

aos acusados do crime de terrorismo ou que defendessem a ruína do ordenamento constitucional 

do país, ou seja, esse instituto está relacionado a crimes praticados em função das crenças 

pessoais de seus autores, diferentemente dos crimes comuns praticados por outros tipos de 

organizações criminosas, motivadas basicamente pelo lucro material. Já a figura do 

“colaborador da Justiça”, é mais recente que as outras duas, ampliando o rol de “premiados”, 

para incluir qualquer um que tenha colaborado com a Justiça ou tenha apresentado informações 

úteis ao processo investigativo, independente de ser coautor, testemunha, ou pessoa que tenha 

participado do crime ou que tenha auxiliado as autoridades de alguma forma.   

 

2.4 O Instituto no Direito Espanhol 

 

 A exemplo do que ocorreu na Itália, na Espanha, a utilização do instituto da delação 

premiada teve seu foco inicial no combate ao terrorismo, muito presente no começo dos anos 

70, em razão da atuação de organizações como o ETA (Euskadi Ta Askatasuna12), grupo 

separatista basco, e outros como o GRAPO (Grupo de Resistência Antifascista Primeiro de 

Outubro). 

 Os benefícios que podem ser alcançados pelo colaborador, por meio do arrepentimiento, 

estão previstos no Código Penal Espanhol, em especial nos artigos 376 e 579bis13, não havendo 

previsão de remissão total da punição, consistindo os "prêmios", basicamente, na redução das 

penas em um ou dois "graus", ficando sua aceitação condicionada à aceitação pelo juiz dos 

                                                           
12 Expressão basca para "Pátria Basca e Liberdade". 
13 Para leitura integral dos artigos citados vide o Anexo II do presente trabalho. 
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termos propostos pelas partes. 

 

2.5 O Instituto no Direito Alemão 

 

 Pode-se destacar ainda a existência de ferramenta similar no direito alemão, no qual se 

encontra o instituto da Kronzeugenregelung14, que são as “Regras” para aplicação do 

“Testemunho Principal” ou “Testemunho da Coroa”, Kronzeug, (NASCIMENTO, 2012, p.7), 

que permite ao juiz da causa decidir pela redução da pena, ou mesmo por sua não aplicação, na 

hipótese de comprovar uma motivação voluntária do acusado de cessar a atividade criminosa 

ou impedir sua prática por terceiros. Assim, de acordo com os resultados alcançados com as 

informações prestadas pelo denunciante, os benefícios alcançados irão variar, podendo chegar 

até mesmo a concessão da imunidade plena (COSTA, 2008, p.30). 

 

2.6 A Origem do Instituto no Direito Brasileiro 

 

 De acordo com o mestre Damásio de Jesus (Apud PEREIRA, RODRIGUES, 2017, p.4), 

no Brasil, a delação premiada teria tido sua origem já nas Ordenações Filipinas15, onde no Livro 

V, Título CXVI, havia mecanismo similar sob o título “Como se perdoará aos malfeitores, que 

derem outros à prisão”, através do qual se concedia o perdão aos criminosos delatores, 

podendo, inclusive, premiar com o perdão, criminosos delatores de delitos alheios. Esse 

instituto veio a desaparecer do ordenamento jurídico com a entrada em vigor, em 16 de 

dezembro de 1830, do Código Criminal do Império do Brasil (GONZÁLEZ, 2010, p.24). 

 

Qualquer pessôa, que der á prisão cada hum dos culpados, e participantes 
em fazer moeda falsa, ou em cercear, ou per qualquer artifício mingoar, ou 
corromper a verdadeira, quem falsar nosso sinal, ou sello, ou da Rainha, ou 
do Príncipe meu filho, ou em falsar sinal de algum Védor de nossa fazenda, 
ou Dezembargador, ou de outro nosso Official Mór, ou de outros Officiaes de 
nossa Caza, em cousas, que toquem a seus Offícios, ou em matar, ou ferir 
com bésta, ou espingarda, matar com peçonha ou em a dar, ainda que morte 
della se não siga, em matar atraiçoadamente, quebrantar prisões e Cadêas 
de fóra per força, fazer furto, que qualquer sorte e maneira que seja, pôr fogo 
acinte para queimar fazenda, ou pêssoa, forçar mulher, fazer feitiços, 
testemunhar falso, em soltar presos por sua vontade, sendo Carcereiro, em 

                                                           
14 Mecanismo inserido na norma positiva alemã durante o governo do Chanceler Helmut Kohl (CDU), em junho 
de 1989, por meio da criação de um programa de clemência para delitos terroristas. 
15 Lei que vigorou a partir de 1595, na Espanha e Portugal, assim como em suas colônias, por força da união das 
coroas ibéricas 
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entrar em Mosteiro de Freiras com proposito desonesto, em fazer falsidade 
em seu Offício, sendo Tabellião, Scrivão; tanto que assi der á prisão os ditos 
malfeitores, ou cada hum delles, e lhes provar ou forem provados cada hum 
dos ditos delictos, se esse, que o assi deu á prisão, que que he culpado 
aquelle, que he preso, havemos por bem que, sendo igual na culpa, seja 
perdoado livremente, postoque não tenha perdão da parte. 
E se não fôr participante no mesmo malefício, queremos que haja perdão 
para si (tendo perdão das partes) de qualquer malefício, que tenha, postoque 
grave seja, e isto não sendo maior aquelle, em que he culpado o que assi deu 
á prisão. 
E se não tiver perdão das partes, havemos por bem de lhe perdoar qualquer 
culpa, ou malefício, que tiver cometido, porque mereça degredo até os ditos 
quatro annos. 
Porém, isto se entenderá, que o que dér á prisão o malfeitor, não haja perdão 
de mais pena, nem degredo, que de outro tanto, quanto o malfeitor merecer. 
E além do sobredito perdão, que assi outorgamos, nos praz, que sendo o 
malfeitor, que assi foi dado á prisão, salteador de caminhos, que aquelle, que 
o descobrir, e dér á prisão, e lhe provar, haja de Nós trinta cruzados de 
mercê16. (grifos nossos) 

 

 No direito moderno, o benefício de redução de pena por denunciação de coautor de 

crime, foi introduzido por meio da publicação da Lei n.º 8.072/1990, a chamada Lei dos Crimes 

Hediondos, que acrescentou o § 4º ao art. 159, que trata do crime de extorsão mediante 

sequestro, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940, o Código Penal Brasileiro. Posteriormente, a Lei n.º 

9.269/1996, alterou a redação do referido parágrafo, mantendo, porém, a disposição relativa à 

redução da punição do denunciante.  

 

Lei n.º 8.072/1990. 
Art. 7º Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo: 
Art. 159. .............................................................. 
........................................................................ 
§ 4º Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-
lo à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena 
reduzida de um a dois terços. (grifos nossos) 
 

 
 Texto modificado pela Lei n.º 9.269/1996: 

 

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. (grifos nossos) 
 
 

 Contudo, foi a Lei n.º 12.850/2013, em seus artigos 3º e 4º, a Lei das Organizações 

Criminosas, que dispôs sobre o instituto da colaboração premiada, ou delação premiada, como 

popularizado pelos meios de comunicação, na forma que se discute atualmente. 

                                                           
16 PORTUGAL, 1833. 
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  Como se verifica pela análise da legislação supracitada, no Brasil, o terrorismo não foi 

o ponto de propulsão para criação de novas regras penais que incluíssem a colaboração 

premiada, mas sim o reconhecimento de que nosso sistema penal não estava apto a lidar com o 

crime organizado, praticado de forma sistemática e coletivamente. Também é certo observar 

que o aumento dos índices de criminalidade no país, forçaram o Poder Público implementar 

normas jurídicas mais “duras”, que supostamente coibiriam de forma mais eficaz essas práticas 

criminosas, como forma de resposta às demandas sociais (LIMA, R. B., 2016, p.524). 

 Observe-se ainda, que outros dispositivos legais também versaram sobre o instituto da 

delação premiada, como a Lei n.º 9.034/1995, chamada de Lei do Crime Organizado, que 

tratava anteriormente do tema em seu art. 6º, e foi revogada pela Lei n.º 12.850/2013.  

 Também a Lei n.º 9.080/1995, que alterou a Lei n.º 8.137/1990, que versava sobre 

crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, serviu para 

introduzir a hipótese de redução de pena para delatores espontâneos. A Lei n.º 8.137/1990, 

sofreu nova modificação pela Lei n.º 12.529/2011, que também modificou a Lei n.º 8.884/1994, 

alterando os dispositivos relativos a acordos de leniência. Além disso, a Lei n.º 9.080/1995, 

modificou a Lei n.º 7.492/1986, sobre os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, para 

incluir o mesmo benefício aos delatores, que da mesma forma, foi incluído na Lei n.º 

9.613/1998, relativa aos crimes de lavagem de dinheiro, posteriormente modificada pela Lei n.º 

12.683/2012. O mesmo ocorreu com a Lei n.º 9.807/1999, de proteção às testemunhas. Essa 

última, merece ser destacada em razão do avanço na sistematização e detalhamento da aplicação 

do instituto, até então: 

 

Lei n.º 9.807/1999. 
(...) 
Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o 
perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, 
sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 
investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha 
resultado: 
I - a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; 
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. 

 

 Dessa forma, verifica-se que, embora apenas recentemente, a sociedade brasileira, de 

modo geral, tenha passado a conhecer melhor o instituto da colaboração ou delação premiada, 

discutindo seus efeitos jurídicos, esse dispositivo já estava inserido na norma positiva desde a 
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década de 90 do século passado. Todavia, é correto afirmar que apenas há pouco tempo a 

aplicação do instituto ganhou destaque, e não por acaso, tal fato ocorreu paralelamente a 

grandes modificações no cenário político e empresarial nacional, como se verá de forma mais 

detida a seguir. 

 

3 DEFINIÇÕES E ASPECTOS LEGAIS DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

3.1 Definições 

 

  O primeiro ponto que chama a atenção no tocante ao instituto da colaboração premiada 

ou delação premiada, é justamente a definição do nome do mecanismo. Pode-se encontrar na 

doutrina pátria, autores que utilizam as duas expressões alternadamente, de forma equivalente, 

assim como, há autores que fazem questão de diferenciá-las. 

 No entendimento de Lima (R. B., 2016, p.521), por exemplo, as expressões não são 

equivalentes:  

 

A nosso ver, delação e colaboração premiada não são expressões sinônimas, 
sendo esta última dotada de mais larga abrangência. O imputado, no curso 
da persecutio criminis, pode assumir a culpa sem incriminar terceiros, 
fornecendo, por exemplo, informações acerca da localização do produto do 
crime, caso em que é tido como mero colaborador. Pode, de outro lado, 
assumir culpa (confessar) e delatar outras pessoas - nessa hipótese é que se 
fala em delação premiada (ou chamamento de corréu). Só há falar em 
delação se o investigado ou acusado também confessa a autoria da infração 
penal. Do contrário, se a nega, imputando-a a terceiro, tem-se simples 
testemunho. A colaboração premiada funciona, portanto, como o gênero do 
qual a delação premiada seria espécie. 

 

  Assim, aquele autor prefere utilizar o termo colaboração premiada para denominar o 

instituto, por entender ser mais abrangente. Note-se que a letra fria da Lei n.º 12.850/2013, 

principal norma a utilizar o instituto atualmente, faz menção à "colaboração premiada":    

 

Lei 12.850/2013. 
(...) 
Art. 3o  Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem 
prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da 
prova: 
I - colaboração premiada; 
(...) 
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 
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dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 
e das infrações penais por eles praticadas; 
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 
criminosa; 
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 
organização criminosa; 
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa; 
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

 

  Nessa linha de pensamento, Lima cita Vladimir Aras (LIMA, R. B., 2016, p.521), que, 

por sua vez, entende ser possível subdividir o instituto em quatro subtipos: 

 

1. Delação premiada (chamamento de corréu): além de confessar seu envolvimento na prática 

delituosa, o colaborador expõe as outras pessoas implicadas na infração penal, razão pela qual 

é denominado de agente revelador. 

2. Colaboração para libertação: o colaborador indica o lugar onde está mantida a vítima 

sequestrada, facilitando sua libertação. 

3. Colaboração para localização e recuperação de ativos: o colaborador fornece dados para a 

localização do produto ou proveito do delito e de bens eventualmente submetidos a esquemas 

de lavagem de capitais. 

4. Colaboração preventiva: o colaborador presta informações relevantes aos órgãos estatais 

responsáveis pela persecução penal de modo a evitar um crime, ou impedir a continuidade ou 

permanência de uma conduta ilícita. 

  

  Todavia, há autores, como Nucci (2015, p.51), que expressam entendimento diverso, 

defendendo que, na verdade, a nomenclatura correta para o instituto é a de delação premiada: 

 

Colaborar significa prestar auxílio, cooperar, contribuir; associando-se ao 
termo premiada, que representa vantagem ou recompensa, extrai-se o 
significado processual penal para o investigado ou acusado que dela se vale: 
admitindo a prática criminosa, como autor ou partícipe, revela a concorrência 
de outro(s), permitindo ao Estado ampliar o conhecimento acerca da infração 
penal, no tocante à materialidade ou à autoria. 
Embora a lei utilize a expressão colaboração premiada, cuida-se, na verdade, 
da delação premiada. O instituo, tal como disposto em lei, não se destina a 
qualquer espécie de cooperação de investigado ou acusado, mas àquela na 
qual se descobrem dados desconhecidos quanto à autoria ou materialidade 
da infração penal. Por isso, trata-se de autêntica delação, no perfeito sentido 
de acusar ou denunciar alguém - vulgarmente, o dedurismo. 

 

  Embora pareça-nos pertinente o pensamento de Nucci acima exposto, tendo em vista a 
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falta de consenso da doutrina, e mesmo da jurisprudência, uma vez que é possível encontrar 

decisões judiciais indexadas por ambos os termos17, utilizaremos tanto o termo colaboração 

premiada, em razão da expressão estar positivada na Lei n.º 12.850/2013, quanto a expressão 

delação premiada, para tratar do instituto em análise. 

  Ultrapassado esse ponto, cabe observar a definição de Lima (R. B., 2016, p.520) para o 

instituto: 

Espécie do direito premial, a colaboração premiada poder 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. 

 

 Ainda na doutrina, é possível encontrar apoiadores e críticos ao próprio instituto da 

colaboração premiada. Natália Oliveira de Carvalho (Apud LIMA, R. B., 2016, p.522), critica 

o mecanismo por entender tratar-se de violação ética, uma vez que se estaria premiando a falta 

de caráter do codelinquente, convertendo-se [o Estado] em autêntico incentivador de 

antivalores ínsitos à ordem social.    

  Em sentido contrário, Lima (R. B., 2016, p.522), defende a utilização do instituto por 

considerá-lo de capital importância no combate à criminalidade, porquanto se presta ao 

rompimento do silêncio mafioso (omertà18), além de beneficiar o acusado colaborador.  

  Parece-nos, de fato, um pouco incoerente, e talvez mesmo ingênua, a crítica referente 

à postura de traição do colaborador/delator, eis que, justamente por se tratar de criminosos, não 

parece verossímil crer que os mesmos sigam os mesmos padrões éticos, sociais e religiosos que 

o restante da sociedade. 

  Outro ponto de controvérsia, está no disposto no art. 4º, § 14, da Lei n.º 12.850/2013, 

ao falar em "renúncia" do direito ao silêncio pelo acusado, uma vez que, por se tratar de um 

                                                           
17 Em pesquisa de jurisprudência realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo como 
referência o ano de 2017, foram encontradas 13 decisões judiciais indexadas pelo termo “colaboração 
premiada”, e 24 pelo termo “delação premiada”. No site do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram encontradas 
2.165 decisões monocráticas e 154 acórdãos indexados com o termo delação premiada, enquanto que, com o 
termo colaboração premiada, foram encontrados 57 acórdãos e 648 decisões monocráticas. No endereço 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal (STF), foram encontrados 42 acórdãos indexados pelo termo delação 
premiada e 48 pela expressão colaboração premiada. Pela análise desses dados, é justo dizer que na 
jurisprudência o uso das expressões é equivalente, estando o termo delação premiada levemente mais 
popularizado. 
18 Omertà é um código de honra da máfia italiana que, na verdade, se relaciona ao sentido de família – a 
cumplicidade do grupo criminoso e o voto de silêncio de seus integrantes, sempre contrários à cooperação com 
a polícia e com a Justiça, especialmente no que diz respeito a informações sobre esquemas criminosos e os 
envolvidos nos negócios. O comprometimento com o silêncio é considerado uma qualidade fundamental para a 
entrada na máfia italiana (LEITÃO, 2016). 
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direito fundamental, o mesmo tem caráter indisponível. Como bem assinala Lima (R. B., 2016, 

p.523), o melhor entendimento sobre esse ponto, seria tratar-se do não exercício do direito ao 

silêncio, e não de sua renúncia, como um ato voluntário do acusado, realizado na presença de 

seu defensor. 

  Esse item merece destaque porque tem sido observada na jurisprudência pátria, o 

entendimento de que na hipótese de retratação de uma das partes, mesmo que seja o 

colaborador, ainda que as provas autoincriminatórias não possam mais ser utilizadas contra o 

mesmo, elas manterão seu valor em face dos demais participantes do crime. 

 

Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 
317 DO CÓDIGO PENAL E 1°, V, VI, VII, DA LEI 9.613/1998. FORO POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: HIPÓTESE EM QUE NÃO É 
RECOMENDÁVEL CISÃO DO PROCESSO. PRESIDENTE DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS: NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 
ART. 86, § 4º DA CONSTITUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E 
ILICITUDE DE PROVA: INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. 
COLABORAÇÃO PREMIADA: REGIME DE SIGILO E EFICÁCIA PERANTE 
TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP: INDÍCIOS DE AUTORIA 
E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À SEGUNDA PARTE 
DA DENÚNCIA. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. 1. Segundo 
entendimento afirmado por seu Plenário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, 
ao exercer sua prerrogativa exclusiva de decidir sobre a cisão de processos 
envolvendo agentes com prerrogativa de foro, promover, em regra, o seu 
desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdição apenas o que envolva 
especificamente essas autoridades, segundo as circunstâncias de cada caso 
(Inq 3515 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado 
em 13/02/2014, DJe de 14/3/2014). Ressalvam-se, todavia, situações em que 
os fatos se revelem “de tal forma imbricados que a cisão por si só implique 
prejuízo a seu esclarecimento” (AP 853, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 
de 22/5/2014), como ocorre no caso. 2. À luz dos precedentes do Supremo 
Tribunal, a garantia contra a autoincriminação se estende às testemunhas, 
no tocante às indagações cujas respostas possam, de alguma forma, causar-
lhes prejuízo (cf. HC 79812, Tribunal Pleno, DJ de 16-02-2001). 3. A previsão 
constitucional do art. 86, § 4º, da Constituição da República se destina 
expressamente ao Chefe do Poder Executivo da União, não autorizando, por 
sua natureza restritiva, qualquer interpretação que amplie sua incidência a 
outras autoridades, nomeadamente do Poder Legislativo. Precedentes. 4. 
Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, 
envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações 
criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de 
declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos 
investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um 
determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos 
prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração 
premiada que lhe digam respeito. 5. Eventual desconstituição de acordo 
de colaboração premiada tem âmbito de eficácia restrito às partes que 
o firmaram, não beneficiando e nem prejudicando terceiros (HC 127483, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2016). Até 
mesmo em caso de revogação do acordo, o material probatório colhido 
em decorrência dele pode ainda assim ser utilizado em face de terceiros, 
razão pela qual não ostentam eles, em princípio, interesse jurídico em 
pleitear sua desconstituição, sem prejuízo, obviamente, de formular, no 
momento próprio, as contestações que entenderem cabíveis quanto ao 
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seu conteúdo. 6. Preservado o conteúdo das informações prestadas pelo 
colaborador, eventuais divergências de literalidade entre o documento escrito 
e a gravação dos depoimentos, quando realizada, não importa, 
automaticamente, a nulidade do ato, reservando-se ao interessado, se for o 
caso, no âmbito da ação penal, insurgir-se contra eventuais inconsistências 
existentes na versão escrita, podendo demandar do colaborador os 
esclarecimentos que forem necessários. 7. Não há nulidade na realização de 
busca e apreensão deferida após o oferecimento da denúncia, quando a 
medida cautelar visa especificamente coletar elementos referentes a fatos 
circunscritos a outra investigação e os elementos probatórios colhidos não 
foram utilizados ou considerados para o específico juízo de recebimento da 
denúncia. 8. Não se fazem presentes elementos mínimos de autoria, exigidos 
para o recebimento da denúncia, em relação à efetiva participação dos 
denunciados nos supostos crimes ocorridos nos anos de 2006 e 2007, ou 
mesmo que tenham eles, no período imediato, recebido vantagem indevida 
em razão do mandato parlamentar. 9. Todavia, em sua segunda parte, a 
denúncia, reforçada pelo aditamento, contém adequada indicação da conduta 
delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação 
e permitir o pleno exercício do direito de defesa, o que autoriza, nesse ponto, 
o recebimento da denúncia. 10. É incabível a causa de aumento do art. 327, 
§ 2º, do Código Penal pelo mero exercício do mandato parlamentar, sem 
prejuízo da causa de aumento contemplada no art. 317, § 1º. A jurisprudência 
desta Corte, conquanto revolvida nos últimos anos (Inq. 2606, Relator(a): Min. 
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2014, DJe-236 DIVULG 01-12-
2014 PUBLIC 02-12-2014), exige uma imposição hierárquica ou de direção 
(Inq. 2191, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 
08/05/2008, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 07-05-2009 
PUBLIC 08-05-2009) que não se acha nem demonstrada nem descrita nos 
presentes autos. 11. Denúncia parcialmente recebida, prejudicados os 
agravos regimentais. 
(STF, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavascki, Inq. 3983, DF - Distrito 
Federal, Acórdão Eletrônico. DJe-095, Divulg .11-05-2016, Public. 12-05-
2016) (grifos nossos) 
 
 
 
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 
317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, V, VII e § 4º, 
DA LEI 9.613/1998. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA 
FASE INVESTIGATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INDÍCIOS DE 
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO 
PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS 
DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. É cabível, também no 
âmbito da Lei 8.038/1990, assegurar ao órgão acusador a faculdade de 
réplica às respostas dos denunciados, especialmente quando suscitadas 
questões que, se acolhidas, poderão impedir a deflagração da ação penal. 
Só assim se estará prestigiando o princípio constitucional do contraditório (art. 
5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva 
participação na decisão judicial. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal 
possui clara orientação no sentido de que a regra da indivisibilidade da ação 
penal tem campo de incidência específico à ação penal privada (art. 48 do 
Código de Processo Penal). Precedentes. 3. As diligências questionadas 
foram promovidas e realizadas pela autoridade policial de maneira 
complementar, acompanhadas pelo Ministério Público e, principalmente, por 
delegação do Relator no Supremo Tribunal Federal, na forma prevista no art. 
230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 4. A eventual 
desconstituição de acordo de colaboração premiada tem âmbito de 
eficácia restrito às partes que o firmaram, não beneficiando nem 
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prejudicando terceiros (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 
Pleno, DJe de 4.2.2016). Até mesmo em caso de revogação do acordo, o 
material probatório colhido em decorrência dele pode ainda assim ser 
utilizado em face de terceiros, razão pela qual não ostentam eles, em 
princípio, interesse jurídico em pleitear sua desconstituição, sem 
prejuízo, obviamente, de formular, no momento próprio, as 
contestações que entenderem cabíveis quanto ao seu conteúdo. 
Precedentes. 5. À luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o 
conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é 
prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada 
exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. 6. 
A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais 
de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para 
o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo 
Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. Precedentes. 7. 
Denúncia que contém a adequada indicação das condutas delituosas 
imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que 
permite o pleno exercício do direito de defesa. 8. Presença de substrato 
probatório mínimo em relação à materialidade e autoria. A existência de 
outros indícios reforça as declarações prestadas por colaboradores, tais 
como registros telefônicos, depoimentos, informações policiais e documentos 
apreendidos, o que basta neste momento de cognição sumária, em que não 
se exige juízo de certeza acerca de culpa. 9. Denúncia recebida. 
(STF, Segunda Turma, Min. Teori Zavascki, Inq. 3979, Acórdão Eletrônico. 
DJe-267, Divulg. 15-12-2016, Public. 16-12-2016) (grifos nossos) 
 

 

  Assim, como assinala Lima (R. B., 2016, p.520), o investigado ou acusado colaborador, 

deixando de exercer seu direito constitucional ao silêncio, confessa a prática delituosa e assume 

o compromisso de ser fonte de prova para a acusação, devendo fornecer meios de se verificar 

as informações fornecidas, eis que não pode haver condenação com base apenas na colaboração 

premiada. É a regra da corroboração, segundo a qual o colaborador deve obrigatoriamente 

fornecer elementos que confirmem suas declarações, tais como a indicação de dados como 

contas bancárias, localização do produto da infração penal, ou a realização de gravação 

ambiental. 

  Dessa forma, se o colaborador decidir por exercer seu direito ao silêncio ou se o 

resultado da colaboração não possibilitar o alcance do resultado esperado, a mesma perderá sua 

eficácia, como se verifica dos exemplos jurisprudenciais abaixo: 

 
CONFISSÃO. DELAÇÃO PREMIADA. COLABORAÇÃO EFICAZ. 
O instituto da delação premiada consiste em um benefício concedido ao 
acusado que, admitindo a participação no delito, fornece às autoridades 
informações eficazes, capazes de contribuir para a resolução do 
crime. In casu, embora o paciente tenha admitido a prática do crime a ele 
imputado, segundo as instâncias ordinárias, não houve 
efetiva colaboração com a investigação policial e com o processo 
criminal, tampouco o fornecimento de informações eficazes para a 
descoberta da trama delituosa. Sendo assim, visto que a mera confissão 
parcial do paciente não representou auxílio efetivo na investigação e 
elucidação do evento delituoso, inaplicável à espécie a benesse da 
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delação premiada. Precedente citado: REsp 1.111.719-SP, DJe 
13/10/2009.  
(STJ. 6ª Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Processo HC 174.286-DF, 
J. 10/4/2012) (grifos nossos) 
 
 
 
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO 
DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA 
VÍTIMA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO FEITO. AFASTAMENTO. 
COMPROVAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. 1) O disposto no art. 226 do 
CPP não estabelece uma obrigação capaz de macular a prova acaso as 
providências elencadas deixarem de ser adotadas. Não sendo a prova 
tarifada, sua valoração há de ser realizada em confronto com os demais 
elementos probatórios produzidos nos autos; outrossim, o dispositivo não se 
estende ao reconhecimento em juízo, porquanto já formalizado sob as 
garantias do contraditório (precedentes). 2) O interrogatório dos réus ocorreu 
muito antes da entrada em vigor da Lei 11.719/2008, incidindo o princípio 
tempus regit actum (art. 2º, CPP). 3) A colidência de defesa somente se 
caracteriza, verbis, "quando um réu atribui ao outro a prática criminosa que, 
por sua natureza, só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a 
condenação de um ensejará, obrigatoriamente, a absolvição do outro, ou 
quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua 
a do outro" (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, 5ª T., j. em 13/12/2016). Não foi o que se deu no caso, pois o 
primeiro corréu apontou seus comparsas, igualmente assumindo a autoria 
delitiva. Ademais, os corréus (primeiro e quarta ré) foram assistidos por 
defensores públicos distintos tanto durante seus interrogatórios - ocasião em 
que apresentaram versões diversas - quanto em alegações finais, não 
decorrendo, pois, qualquer prejuízo às respectivas defesas. A rigor, as 
versões não trazem incompatibilidades a gerar prejuízo concreto, que restou 
indemonstrado. O próprio defensor que ora alega a perquirida nulidade 
subscreveu ambos os apelos, o que revela não só haver atuado com plena 
autonomia intelectual como, sob outro prisma, indica óbice ao 
reconhecimento do vício, nos termos do art. 565 do CPP. 4) Analisados os 
depoimentos em conjunto, e em cotejo com os elementos informativos 
colhidos no inquérito, torna-se evidente que a menor infratora e a quarta 
corré, a pretexto de pedir-lhe carona, levaram a vítima ao encontro dos 
executores do delito, cooptados pelo terceiro réu, companheiro da quarta 
corré - não constituindo, pois, a chamada de corréu prova isolada a embasar 
a tese acusatória. 5) A FAC demonstra que os três apelantes eram menores 
de 21 anos de idade na data do delito, cumprindo reconhecer-se a respectiva 
atenuante. Por outro lado, embora tenha confessado integralmente o crime 
tanto em sede policial quanto em juízo, impossível a redução da pena do 
primeiro réu aquém do patamar mínimo (Súmula nº 231 do STJ; RE 597270 
QO-RG). Ainda quanto a este, inviável o reconhecimento da 
delação premiada, reservando-se a aplicação do instituto para crimes 
graves e de elucidação mais dificultosa, nos quais imprescindível 
a colaboração do réu - daí a necessidade de prévio acordo com os 
órgãos de persecução penal. No caso, entretanto, descabido pressupor 
que, abstraída a confissão, feita por ocasião da captura, a investigação 
não lograria êxito em identificar e encontrar o terceiro réu, o único 
comparsa a escusar-se do flagrante. 6) Os criminosos mantiveram a vítima 
em seu poder por relevante lapso de tempo, valendo-se da privação de sua 
liberdade como meio para a realização do roubo e assegurar eventual fuga, 
atraindo a aplicação da causa de aumento do art. 156, §2º, inciso V, do CP. 
7) Não há que se falar em tentativa, seja porque, conforme relato da vítima, 
a res não foi integramente recuperada, seja porque os criminosos praticaram 
todos os atos de execução, invertendo a posse da coisa subtraída; sua 
captura ocorreu apenas por conta da pronta atuação da Polícia Militar que, 
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acionada, partiu com oito viaturas em busca da veículo da vítima (Súm. 582 
do STJ). Parcial provimento dos recursos. 
(TJ RJ. 3ª Câmara Criminal. Des(a). Suimei Meira Cavalieri. Processo 
0014588-58.2006.8.19.0014 – APELAÇÃO. J. 03/10/2017) (grifos nossos)   
 
 
 
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, NA 
FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. ANULAÇÃO 
DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NO 
INÍCIO DA ACUSAÇÃO, BEM COMO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
AUDIOVISUAL DE GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA, EM RAZÃO DA NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 212 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM AS PERGUNTAS TENDO SIDO 
FORMULADAS INICIALMENTE PELO MAGISTRADO. MÉRITO. 
ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS. ARTIGO 386, 
INCISOS II OU V OU VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
SUBSIDIARIAMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO 
PARA AQUELE COM PREVISÃO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. 
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 
APLICAÇÃO DA COLABORAÇÃO PREMIADA UNILATERAL, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 41 DA LEI Nº11.343/06, COM A INCIDÊNCIA DO 
BENEFÍCIO NA FRAÇÃO MÁXIMA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO 
NO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11.343/06, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA; 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 
DE DIREITOS; FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E, REDUÇÃO 
PROPORCIONAL DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. PREQUESTIONA 
MATÉRIA HOSTILIZADA, COM VISTAS A FUTURA INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO ESPECIAL O/OU EXTRAORDINÁRIO. APELO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. Os réus, ora apelantes foram condenados pelo Juízo de Direito 
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, como incurso 
nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do 
artigo 69, do Código Penal, sendo arbitrada à pena privativa de liberdade para 
os Apelantes, em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem 
como ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, no valor 
unitário mínimo legal. [...] 2. DAS PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DO 
RECONHECIMENTO DA NULIDADE NO QUE TANGE À NÃO UTILIZAÇÃO 
DO SISTEMA AUDIOVISUAL DE GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. Não 
merece acolhimento a preliminar de ausência de gravação audiovisual dos 
depoimentos das testemunhas e do interrogatório do acusado arguida pela 
Defesa. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. [...] DA 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA 
COLABORAÇÃO PREMIADA UNILATERAL. A pretensão de aplicação 
do benefício da chamada delação premiada, inserido no artigo 41 da Lei 
nº 11.343/06, não merece acolhida, uma vez que para concessão de tal 
benefício se faz necessário o cumprimento de alguns requisitos. A 
delação premiada se aplica quando a confissão do acusado venha 
fornecer dados imprescindíveis para o desenrolar da investigação 
policial ou do processo criminal. Verifica-se dos autos que as 
declarações prestadas em fase extrajudicial não foram confirmadas em 
juízo pelo acusado, uma vez que, em sede de autodefesa, permaneceu 
em silêncio. Portanto, não é possível aplicar tal benefício. DO 
PREQUESTIONAMENTO. Não merece conhecimento e tampouco 
provimento eis que não se vislumbra nenhuma contrariedade/negativa de 
vigência, ou interpretação de norma violadora nem a demonstração de 
violação de artigos constitucionais, infraconstitucionais, de caráter abstrato e 
geral. 5. Apelo Defensivo parcialmente provido para absolver os acusados, 
Gustavo Pedro Tinoco, Damião Claudio Freitas Costa das imputações 
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contidas no artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no 
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, absolver o acusado 
Carlos Francisco Santos Brazil da Rocha, da imputação contida no artigo 35 
da Lei nº11.343/06 e, no que pertine à condenação como incurso nas penas 
descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, redimensionar as penas, com base 
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assentando-a 
definitivamente, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento 
de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que arbitro em 1/30 (um 
trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, fixando 
o regime aberto para o cumprimento inicial da pena e, substituindo a pena 
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas 
pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais. Cumpre consignar que 
foi determinada em sede de sentença proferida em 30/01/2017, a expedição 
de Mandado de Prisão em desfavor dos três acusados. Contudo, deixa-se de 
determinar a expedição dos respectivos Alvarás de Soltura em favor dos três 
acusados, eis que os mesmos já foram devidamente expedidos por ocasião 
do Habeas Corpus, tombados pelo nº 0020514-76.2017.8.19.0000, na 
sessão de julgamento do dia em 16/05/2017, em que, por unanimidade de 
votos foi concedida a ordem para que eles recorressem em liberdade.  
(TJ RJ. 7ª Câmara Criminal. Des(a). Sidney Rosa Da Silva. Processo 
0004246-36.2016.8.19.0014 – APELAÇÃO. J. 19/09/2017) (grifos nossos)  
 
 
 
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO 
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO 
FORMAL. CRIME CONTINUADO. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II (3X) 
C/C 70 E 157, § 2º, INCISOS I E II, NA FORMA DO 71, TODOS DO CP. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENAS DE 07 
(SETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO 
E 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. 
REGIME INICIAL FECHADO. PAGAMENTO DAS DESPESAS DO 
PROCESSO. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE INVALIDADE 
DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. INADIMISSIBILIDADE DA 
PROVA EMPRESTADA E DA DELAÇÃO PREMIADA (MARIO SÉRGIO 
ROMITO MARTINS). NO MÉRITO, POSTULAÇÕES DE ABSOLVIÇÃO, SOB 
O ARGUMENTO DE SER FRÁGIL A PROVA PRODUZIDA. 
SUBSIDIARIAMENTE, BUSCA A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO 
PARA O DELITO DE FURTO E O AFASTAMENTO DA CAUSA DE 
AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA (PEDRO PAULO). 
PRELIMINAR DESCOLHIDA. PROVA EMPRESTADA CONSISTENTE NO 
DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO COLHIDO EM OUTRO PROCESSO 
E EM MOMENTO POSTERIOR AO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES 
FINAIS DAS DEFESAS NÃO UTILIZADO PARA CONVENCIMENTO DO 
MAGISTRADO. SENTENÇA LASTREADA EM OUTROS ELMENTOS DE 
PROVA, SOBRETUDO A ORAL. A COLABORAÇÃO PREMIADA SERVIU 
PARA A DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E FORA VALORADA NO 
CONTEXTO DOS AUTOS. NO MÉRITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO É 
SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE 
DEMONSTRADA. PROVA ORAL FIRME QUANTO A AUTORIA. 
DELAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS. DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE 
DELITIVA ENTRE OS CRIMES. PENAS REDIMENSIONADAS PARA 06 
(SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-
MULTA, NO COEFICIENTE MÍNIMO, PARA CADA APENADO. FIXAÇÃO 
DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PREQUESTIONAMENTO. USO 
INADEQUADO DO INSTITUTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 
(TJ RJ. 5ª Câmara Criminal. Des(a). LUCIANO SILVA BARRETO. Processo 
0000190-54.2016.8.19.0015 – APELAÇÃO. J. 25/05/2017) (grifos nossos)  
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Apelação. Condenação por roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 
157, §2º, II, do Código Penal). Recurso ministerial requerendo o 
recrudescimento do regime para o fechado. Recurso da defesa em que 
requer a absolvição pela falta de provas e, subsidiariamente, o 
reconhecimento da tentativa, o reconhecimento da confissão 
espontânea, a não aplicação da qualificadora do inciso II, do § 2º, do 
art.157, do Código Penal e aplicação do benefício da delação premiada. 
Não prospera a pretensão acusatória em razão da Súmula 440 do STJ, eis 
que quando a pena-base é fixada no mínimo legal, fica vedado o 
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que aquele cabível em 
razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 
De igual modo, não deve ser provido o recurso da defesa, pois há prova 
suficiente da autoria e materialidade. Laudo Pericial que atesta ter ocorrido a 
violência. Provas testemunhais e depoimento da vítima que confirmam ter o 
acusado praticado o roubo junto com outro agente. A violência empregada 
pelo comparsa Diego contra a vítima ocorreu diante dos olhos do acusado, o 
qual anuiu com o emprego da força, de modo que esta elementar se estende 
à conduta do acusado, embora não tenha sido ele que pessoalmente a 
empregou. A defesa envidou esforços inúteis para tentar transparecer que o 
cenário do roubo teria sido, na verdade, um desentendimento entre a vítima 
e o comparsa do réu Diego. Contudo, a hipótese não é efetivamente uma 
briga entre os dois, mas sim um roubo em concurso de agentes, tendo como 
personagens o ora acusado e o comparsa Diego que rumou em fuga e não 
foi preso. O acusado foi preso em flagrante logo após o fato quando já estava 
na posse mansa e pacífica do bem, o que afasta a hipótese de tentativa. Não 
houve confissão espontânea, haja vista que o acusado não admitiu o 
cometimento do roubo, tendo apenas confirmado que estava presente no 
momento do fato, mas deu outra versão do ocorrido. Não é cabível o 
reconhecimento da delação premiada, pois as informações por ele 
prestadas não foram eficazes para localizar o outro agente. 
Desprovimento dos recursos ministerial e defensivo.  
(TJ RJ. 3ª Câmara Criminal. Des(a). Mônica Tolledo de Oliveira. Processo 
0045684-61.2015.8.19.0213 – APELAÇÃO. J. 16/05/2017) (grifos nossos)  
 

   

  Deve-se ressaltar que, conforme se apura da Lei n.º 12.850/2013, a colaboração 

premiada, é tão somente um meio de obtenção de provas permitido na persecução penal. Ou 

seja, embora os veículos de comunicação, de forma geral, tenham, por vezes, repercutido de 

forma definitiva, as informações apuradas em virtude da divulgação do conteúdo de 

depoimentos de colaboradores premiados, como se verdade absoluta fossem, o fato é que, as 

informações ali prestadas, constituem apenas indícios e meios de obtenção de provas no 

processo investigativo.  

  Como se pode verificar de análise jurisprudencial de entendimentos do Supremo 

Tribunal Federal – STF, as informações fornecidas pelos colaboradores deverão ser 

corroboradas por provas idôneas, obtidas a partir de investigações realizadas com base na 

denúncia acolhida. Como exemplo, trazemos à colação, o julgamento de pedido do Senador 

José Sarney, em agravo regimental, para impedir o desmembramento de ações contra si, em 
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decorrência de quatro acordos de colaboração premiada nos quais figuram acusações contra o 

mesmo, e garantir a permanência de foro sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, 

evitando assim, a apuração das referidas acusações por juízo de primeiro grau: 

 

EMENTA Agravo regimental. Petição. Colaboração premiada. Fatos que 
envolvem senadores da República e investigado sem prerrogativa de foro 
junto à Suprema Corte. Compartilhamento de termos de depoimento do 
colaborador premiado com juízo de primeiro grau. Medida que importou em 
cisão das investigações relativamente ao agravante. Inadmissibilidade. 
Imbricação de condutas. Indícios da existência de um liame probatório entre 
os fatos, ou mesmo de continência (art. 77, I. CPP). Necessidade de se 
preservarem a racionalidade e a higidez das investigações. Recurso provido 
para se determinar que o agravante permaneça sob a jurisdição direta do 
Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de posterior reanálise pelo Relator 
da possibilidade de desmembramento. 1. Como já decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal, o desmembramento do feito em relação a imputados que 
não possuam prerrogativa de foro “deve ser a regra, diante da manifesta 
excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as 
hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante” (Inq nº 
2.903/AC-AgR, Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 1º/7/14). 2. 
O agravante foi mencionado pelo colaborador premiado, em quatro termos 
de colaboração, por fatos supostamente ilícitos que também envolvem 
titulares de prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal. 3. Como 
assentado no voto condutor do HC nº 127.483/PR, Pleno, de relatoria do 
Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/2/16, “[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”. 4. A colaboração premiada, como meio de obtenção 
de prova, destina-se à “aquisição de entes (coisas materiais, traços [no 
sentido de vestígios ou indícios] ou declarações) dotados de 
capacidade probatória”, razão por que não constitui meio de prova 
propriamente dito. 5. Enquanto o acordo de colaboração é meio de 
obtenção de prova, os depoimentos propriamente ditos do colaborador 
constituem meios de prova, os quais somente se mostrarão hábeis à 
formação do convencimento judicial se vierem a ser corroborados por 
outros meios idôneos de prova. 6. Logo, uma investigação deflagrada 
por um acordo de colaboração tem por escopo a obtenção de meios 
idôneos de prova que possam corroborá-lo. 7. Na espécie, presente a 
imbricação de condutas, diante da existência de indícios de um liame 
probatório entre os fatos, ou mesmo de continência (art. 77, I, CPP), não há 
como se cindir, por ora, uma investigação em fase embrionária, inclusive pelo 
risco de o juízo de primeiro grau, ainda que de forma indireta, promover a 
investigação de detentores de prerrogativa de foro, em usurpação da 
competência do Supremo Tribunal Federal. 8. Recurso provido para se 
determinar que o agravante permaneça sob a jurisdição do Supremo Tribunal 
Federal, sem prejuízo de posterior reanálise pelo Relator da possibilidade de 
desmembramento, vedando-se ao juízo de primeiro grau a deflagração, em 
desfavor do agravante, de investigações lastreadas nos termos de 
colaboração em questão. 
(STF. Segunda Turma. Ministro Dias Toffoli. Pet. 6138 agr-segundo / DF - 
Distrito Federal segundo ag.reg. na petição, J. 21/02/2017, Acórdão 
Eletrônico. DJe-200.Divulg. 04-09-2017. Public. 05-09-2017) (grifos nossos) 
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   Outro exemplo, é a decisão exarada no inquérito n.º 3982, no qual figuram diversos 

investigados, entre eles o Senador Valdir Raupp de Matos, acusado dos crimes de corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro, por, supostamente, ter recebido cerca de quinhentos mil reais de 

propina da construtora Queiroz Galvão, na forma de doação para sua campanha eleitoral: 

 
 
Ementa: INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM 
DE CAPITAIS (ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E 
ART. 1º, CAPUT E § 4º, DA LEI 9.613/1998). INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE 
DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. 
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA 
RECEBIDA EM PARTE. 1. Não contém mácula a impedir a deflagração de 
ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação 
no contexto em que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e 
exercer seu direito de defesa (Ap 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 
Turma, DJe de 11.06.2015; Inq 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, DJe de 03.08.2015). 2. O juízo de recebimento da denúncia é de mera 
delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os 
requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 
do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação 
criminal. 3. Conforme já anunciado pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração 
premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação 
lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 
12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de autoria para fins 
de recebimento da denúncia (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 
Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016). No caso, vislumbra-se substrato 
probatório mínimo de materialidade e autoria. 4. É inviável a incidência da 
causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal, pelo mero exercício do 
mandato parlamentar (Inq 3.983 Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Tribunal Pleno, 
DJe de 12.05.2016; e Inq 3.997 Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Tribunal Pleno, 
DJe de 26.09.2016), porquanto a jurisprudência desta Corte determina a 
existência de uma imposição hierárquica (Inq 2.191, Rel. Min. CARLOS 
BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 08.05.2009), sequer descrita nos presentes 
autos. 5. Denúncia recebida, em parte, com relação ao art. 317, § 1º, do 
Código Penal e art. 1º, V e § 4º, da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 
12.683/2012. 
(STF. Segunda Turma, Min. Edson Fachin, Inq. 3982 - DF - Distrito Federal, 
Acórdão Eletrônico, DJe-117, Divulg. 02-06-2017, Public. 05-06-2017) (grifos 
nossos) 
 

   

  Apesar de ser um instituto que ainda suscita algumas críticas, seus defensores apontam 

algumas razões de ordem prática para sua implementação (LIMA, R. B., 2016, 522), tais como: 

 

a) A impossibilidade de se obter outras provas, em virtude da “lei do silêncio” que vige no 

seio das organizações criminosas. 

b) A oportunidade de se romper o caráter coeso das organizações criminosas (quebra da 
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affectio societatis19), criando uma desagregação da solidariedade interna em face da 

possibilidade da colaboração premiada. 

 

  De fato, parece lógico que a implementação de mecanismos benéficos ao delator, possa 

incentivar sua cooperação, e o consequente desmantelamento de grupos criminosos, que, de 

fato, se mostram mais organizados e eficientes na prática de seus delitos. Também deve-se notar 

que o perfil desses criminosos, no tocante à prática de crimes contra a ordem financeira do 

Estado ou de corrupção, por exemplo, envolve agentes com atuação em altos escalões de poder, 

seja dentro de organizações privadas ou públicas. Como exemplo, pode-se citar caso do 

empresário Marcelo Bahia Odebrecht20, presidente do Grupo Odebrecht, denunciado pela 

participação em grandes esquemas de corrupção no país, e que afirma que "Eu não conheço 

nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem caixa dois. O cara 

pode até dizer que não sabia, mas recebeu dinheiro do partido que era caixa 2. O político que 

disser que não recebeu caixa 2 está mentindo"21, ao lado de grandes nomes da política nacional, 

como o do Senador Aécio Neves da Cunha22.  

  É razoável afirmar que, acusados com esse tipo de perfil, têm maior propensão a esgotar 

todos os tipos de meios e recursos processuais oferecidos pelo sistema legal, a fim de garantir 

sua liberdade. Portanto, o endurecimento de penas, com a oferta de benefícios concedidos por 

meio da colaboração premiada, pode, finalmente, acabar tornando esse instituto atrativo para 

esses investigados.        

 

3.2 Dos Benefícios ao Colaborador 

 

  O art. 4º, da Lei n.º 12.850/2013, prevê a possibilidade de concessão de diversos 

benefícios ao colaborador, tais como:  

   

a) Diminuição da pena: o art. 4º, caput, fixa o quantum máximo de diminuição da pena em 2/3 

(dois terços).  

b) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: hipótese prevista no art. 

                                                           
19 Intenção de constituição de uma “sociedade”. 
20 Odebrecht está preso desde junho de 2015, alvo da Operação Erga Omnes, 7.ª etapa da Lava Jato (VASSALO, 
2017). 
21 RICHTER, 2017. 
22 FERNANDES, 2017. 
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4º, caput. 

c) Perdão judicial e consequente extinção da punibilidade: o art. 4º, § 2º, prevê a possibilidade de 

concessão de perdão judicial, desde que relevante a colaboração do delator. 

d) Sobrestamento do prazo para oferecimento da denúncia ou suspensão do processo, com a 

consequente suspensão da prescrição: o art. 4º, § 3º, proporciona tempo ao delator para que o 

mesmo possa cumprir as medidas de delação. 

e) Não oferecimento de denúncia: o art. 4º, § 4º, prevê a possibilidade do Ministério Público deixar 

de oferecer a denúncia contra o delator, se o mesmo não for o líder da organização criminosa e 

for o primeiro a prestar efetiva colaboração. 

f) Causa de progressão de regimes: o art. 4º. § 5º, prevê a possibilidade de progressão para o 

delator que já esteja cumprindo sentença condenatória.   

 

  Como se verifica, as hipóteses de concessão de benefícios aos colaboradores, podem, 

de fato, constituir verdadeiros “prêmios”, como a possibilidade do Ministério Público deixar de 

oferecer denúncia contra os mesmos. Sobre esse ponto, pode-se citar como exemplo, o 

controverso caso dos irmãos Joesley e Wesley Batista, controladores do grupo JBS-Friboi23, 

que ao firmarem acordo de colaboração premiada para denunciar o envolvimento do Presidente 

da República, Michel Temer, em atos de corrupção24, conseguiram, a princípio, escapar da 

prisão. Quando, porém, veio a público um áudio, no qual Joesley Batista se vangloriava da 

conquista, no qual dizia inclusive que Nós não vai ser preso” (sic), a situação mudou e os 

irmãos acabaram encarcerados (LIMA, S., 2017), por terem lucrado com a venda antecipada de 

ações da empresa e compra de dólares, procedimento que os favoreceu, porque sabiam que com 

a divulgação de sua delação, as ações da empresa iriam cair na bolsa de valores e a cotação do 

dólar iria aumentar. E tudo aconteceu exatamente como previsto. A notícia de que os irmãos 

Batista haviam feito um acordo com o Ministério Público foi divulgada na noite de 17 de maio 

do corrente ano, no dia seguinte, o dólar teve sua maior alta em 18 anos e o índice Bovespa caiu 

tanto que o pregão precisou ser suspenso (CASTRO, 2017).   

 

  Ainda de acordo com o disposto na Lei n.º 12.850/2013, são direitos do colaborador: 

                                                           
23 Segundo seu próprio site “A maior empresa do mundo em produtos de origem animal”. Disponível em 
http://jbs.com.br/ Acesso em 15 nov. 2017. 
24 Joesley Batista realizou gravação de conversa com o Presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, 
na qual fala sobre o pagamento de propina ao Deputado Eduardo Consentino da Cunha e ao operador financeiro 
Lúcio Bolonha Funaro, ambos presos no âmbito da operação Lava Jato. 
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Art. 5o São direitos do colaborador: 
I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais 
preservados; 
III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e 
partícipes; 
IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; 
V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; 
VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou 
condenados. 

 

  A legislação específica citada no inciso I do Art. 5º supra, refere-se à Lei n.º 9.807/1999, 

que trata da assistência às vítimas e testemunhas ameaçadas. As principais medidas de proteção 

oferecidas ao delator estão relacionadas nos artigos 7º, 9º e 15 da referida lei:  

 

Art. 7o 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. 
Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo conselho 
deliberativo no início de cada exercício financeiro. 
[...] 
Art. 9o Em casos excepcionais e considerando as características e gravidade 
da coação ou ameaça, poderá o conselho deliberativo encaminhar 
requerimento da pessoa protegida ao juiz competente para registros públicos 
objetivando a alteração de nome completo. 
§ 1o A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas 
mencionadas no § 1o do art. 2o desta Lei, inclusive aos filhos menores, e será 
precedida das providências necessárias ao resguardo de direitos de terceiros. 
§ 2o O requerimento será sempre fundamentado e o juiz ouvirá previamente 
o Ministério Público, determinando, em seguida, que o procedimento tenha 
rito sumaríssimo e corra em segredo de justiça. 
§ 3o Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, 
observando o sigilo indispensável à proteção do interessado: 
[...] 
Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, 
medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade física, 
considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva. 
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§ 1o Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de 
flagrante delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos 
demais presos. 
§ 2o Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em 
favor do colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8o desta Lei. 
§ 3o No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz 
criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do 
colaborador em relação aos demais apenados. 
 
 

 Como se verifica, as medidas em questão não apenas visam preservar a incolumidade 

física do colaborar e sua família, com garantir que não haja qualquer constrangimento ou 

empecilho durante seu depoimento, que possa afetá-lo ou prejudicá-lo. 

 Deve-se ressaltar ainda que, conforme destaca Lima (R. B., 2016, p.549), a 

jurisprudência pátria firmou entendimento de que não é possível ao coautor ou ao partícipe 

delatado impugnar o acordo de delação, uma vez que este é considerado ato personalíssimo, 

que não vincula o delatado e não atinge diretamente sua esfera jurídica, porque não é o acordo 

em si que tem o poder de afetar o delatado, mas as constatações que forem feitas a partir das 

informações prestadas pelo colaborador. Sobre o tema cabe trazer à colação o seguinte exemplo:   

 

EMENTA Agravo regimental na reclamação. Acordo de colaboração 
premiada (art. 4º da Lei nº 12.850/13). Negócio jurídico processual 
personalíssimo. Impugnação por coautores ou partícipes do colaborador. 
Inadmissibilidade. Possibilidade de, em juízo, confrontarem as declarações 
do colaborador e de impugnarem, a qualquer tempo, medidas restritivas de 
direitos fundamentais adotadas em seu desfavor. Precedente. Acesso, pelo 
delatado, a todos os elementos de prova documentados nos autos dos 
acordos de colaboração, incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de 
colaboração de corréus (Súmula vinculante nº 14). Direito que, segundo o 
juízo reclamado, foi assegurado. Impossibilidade de, na via estreita da 
reclamação, questionar-se a veracidade das informações prestadas pelo 
juízo reclamado. Possibilidade de o agravante, invocando a decisão recorrida, 
postular esse acesso ao juízo reclamado. Agravo regimental não provido. 1. 
Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de 
colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou 
partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações 
penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente 
nominados no respectivo instrumento no relato da colaboração e em 
seus possíveis resultados (HC nº 127.483/PR, Pleno, de minha relatoria, 
DJe de 4/2/16). 2. A homologação do acordo de colaboração, por si só, 
não produz nenhum efeito na esfera jurídica do delatado, uma vez que 
não é o acordo propriamente dito que poderá atingi-la, mas sim as 
imputações constantes dos depoimentos do colaborador ou as medidas 
restritivas de direitos fundamentais que vierem a ser adotadas com base 
nesses depoimentos e nas provas por ele indicadas ou apresentadas 3. 
As cláusulas do acordo de colaboração, contra as quais se insurge o 
agravante, não repercutem, nem sequer remotamente, em sua esfera 
jurídica, razão por que não tem interesse jurídico nem legitimidade para 
impugná-las. 4. O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 
do Supremo Tribunal Federal, poderá ter acesso a todos os elementos de 
prova documentados nos autos dos acordos de colaboração - incluindo-se as 
gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-
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los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos. 5. 
Considerando-se que, segundo o juízo reclamado, o acesso a tais elementos 
foi assegurado ao agravante, descabe, na via estreita da reclamação, 
questionar-se a veracidade dessas informações. 6. Se, como alega o 
agravante, o juízo reclamado limitou-se a garantir o acesso das gravações 
audiovisuais a outros acusados, nada obsta que, invocando os fundamentos 
da decisão recorrida, postule esse acesso diretamente ao juízo reclamado. 7. 
Agravo regimental não provido. 
(STF. 2ª Turma. Min. Dia Toffoli. Processo Rcl 21258. AgR / PR - PARANÁ  
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. DJe-076.  
DIVULG. 19-04-2016. PUBLIC. 20-04-2016) (grifos nossos) 
 

 

  Verifica-se assim, que a sistematização introduzida pela Lei n.º 12.850/2013, veio à 

auxiliar na implementação do instituto da colaboração premiada, deixando mais claro para os 

possíveis colaboradores as consequências de sua delação, impulsionando seu uso pela 

autoridade policial e pelo Ministério Público. 

 

3.3 Do Papel do Ministério Público 

 

  Conforme se verá no próximo tópico, a legitimidade para propositura do acordo de 

colaboração premiada, tem gerado certa controvérsia no tocante a hipótese de apresentação pela 

autoridade policial, por motivos que serão apresentados a seguir. 

  Com relação à legitimidade do Ministério Público, a doutrina pátria é pacífica quanto a 

sua exclusividade para propositura da ação penal. Porém, a questão da hipótese do Parquet 

deixar de apresentar a denúncia contra o delator ou atenuar substancialmente as acusações, em 

benefício do mesmo, levantou críticas sobre a possibilidade do Ministério Público poder dispor 

de sua obrigação de propor a ação, como bem destaca González (2010, p.42):   

 

É sabido que a ação penal de iniciativa pública é regida pelo princípio da 
obrigatoriedade, daí extraindo-se que o Ministério Público tem o dever de 
oferecer a denúncia sempre que estiverem presentes as condições da ação, 
as quais consistem na presença do fumus commissi delicti (prática de fato 
aparentemente criminoso), a concreta possibilidade de punibilidade e a justa 
causa. Embora não esteja prevista expressamente, a obrigatoriedade se 
extrai do art. 24 do Código de Processo Penal, quando este dispõe que a 
ação será promovida por denúncia do Ministério Público (ou seja, o legislador 
ao empregar o imperativo pretendia não deixar margem à discricionariedade). 

 

 No direito norte-americano, por exemplo, ao contrário do modelo romano-germânico, 

adotado no Brasil, a ação penal segue os princípios da discricionariedade, da oportunidade e da 

conveniência, exatamente o oposto do sistema pátrio que se guia pelo princípio da 
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obrigatoriedade. Tal característica confere maior autonomia aos órgãos de acusação 

americanos, que podem avaliar a conveniência da apresentação da denúncia, ou mesmo, como 

melhor enquadrar legalmente a conduta do acusado, o que não ocorre no direito pátrio. 

  Todavia, tais questionamentos foram superados em sua maioria, pela aceitação de uma 

relativização da aplicação do princípio da obrigatoriedade, desde que respeitados os limites 

legais. De acordo com Azeredo (Apud Saddy et al., 2016, p.291) é possível ao Ministério 

Público, com base em sua independência funcional, exercer a decisão de apresentar ou não a 

denúncia:   

 

A independência funcional, assegurada na Constituição Federal, garante ao 
membro do Ministério Público atuar conforme seu entendimento pessoal. 
Esse entendimento, por sua vez, não vincula outros membros da instituição, 
que, baseados também em sua independência, poderão chegar a conclusão 
diversa. 
[...] 
Disso se depreende que o Parquet exerce uma análise apreciativa para 
formar sua opinio delicti. Estando convicto da existência dos elementos 
necessários a propositura da ação, o Ministério Público oferece a denúncia, 
caso contrário, opina pelo arquivamento.  

   

  Assim, entende-se pela legalidade da atuação do Ministério Público, na proposta de 

acordos de delação premiada, desde que respeitados os estritos limites fixados em lei.   

 

 

3.4 Da Celebração do Acordo de Colaboração Premiada 

 

  O aspecto formal do pacto de colaboração premiada, só foi devidamente regulamentado 

na Lei n.º 12.850/2013, que dispõe sobre o tema em seu art. 6º: 

 

Art. 6o O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por 
escrito e conter: 
I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados; 
II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia; 
III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; 
IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de 
polícia, do colaborador e de seu defensor; 
V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, 
quando necessário. 

   

  Antes dessa sistematização, para aplicação do instituto era necessário se fazer uma série 

de combinações de dispositivos legais variados (LIMA, R. B., 2016. p.547). Como fundamento 

jurídico se poderia conjugar o disposto no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, os artigos 
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13 a 15 da Lei n.º 9.807/1999 e os dispositivos específicos das leis já mencionadas 

anteriormente, a serem escolhidas de acordo com o crime praticado. 

  Logo de início pode-se encontrar um ponto de controvérsia sobre a questão de 

legitimidade para propor o acordo de colaboração premiada, porque embora a Lei n.º 

12.850/2013, faça expressa menção sobre a possibilidade do Delegado de Polícia propor o 

acordo de colaboração, e não apenas o Ministério Público, parte da doutrina entende em sentido 

diverso. Note-se que autores como Nucci (2015), Brito, (2017) ou Pereira (2014), tratam do 

tema sem apontar qualquer inconstitucionalidade na legitimação da autoridade policial como 

proponente do acordo de colaboração premiada. Porém, para LIMA (R. B., 2016, pp.550-551), 

a legitimidade deve ser exclusiva do Promotor de Justiça ou do Procurador de República, 

porque segundo aquele autor, uma simples manifestação do Ministério Público, como previsto 

no texto do art. 4º, § 6º da Lei n.º 12.850/2013, não tem o condão de validar o acordo celebrado 

exclusivamente pela autoridade policial.  

 

Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 
por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 
[...] 
§ 2o  Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério 
Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito 
policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou 
representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda 
que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, 
no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal). 
[...] 
§ 6o O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a 
formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de 
polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, 
ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e 
seu defensor. 

 

  Ainda segundo esse autor, ao conferir ao Ministério Público a exclusividade na 

titularidade da ação penal, a Constituição Federal, art. 129, inciso I, também confere ao Parquet 

a exclusividade do juízo de viabilidade da persecução penal através da valoração jurídico-

penal dos fatos, inclusive porque esse acordo poderá influir, posteriormente, na pretensão 

punitiva do Estado. Da mesma forma, falta à autoridade policial a capacidade postulatória e a 

legitimação ativa, o que impede que um acordo firmado pela mesma, possa comprometer a 

propositura da ação penal. 

 O próprio Ministério Público Federal, entende pela impossibilidade de celebração de 
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pacto pela autoridade policial, tanto é que, em 28/04/2016, o ex-Procurador-Geral da República, 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros, propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com 

pedido de medida cautelar, em face do art. 4º, §§ 2º e 6º, da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, 

que tramita perante o Supremo Tribunal Federal sob o n.º 5508, tendo como relator o Ministro 

Marco Aurélio Mello25. De acordo com essa ADI, os trechos impugnados da lei, ao atribuírem 

a delegados de polícia a iniciativa de acordos de colaboração premiada, contrariam o devido 

processo legal (Constituição da República, art. 5º, LIV), o princípio da moralidade (art. 37, 

caput), o princípio acusatório, a titularidade da ação penal pública conferida ao Ministério 

Público pela Constituição (art. 129, I), a exclusividade do exercício de funções do Ministério 

Público por membros legalmente investidos na carreira (art. 129, § 2º, primeira parte) e a função 

constitucional da polícia, como órgão de segurança pública (art. 144, especialmente os §§ 1º e 

4º). Figuram como terceiros interessados na ação, a Associação Nacional dos Delegados de 

Polícia Federal – ADPF, a Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – 

FENADEPOL e a Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF. Por se tratar de ação 

relativamente recente, não houve ainda julgamento ou decisão significativa na mesma, nem 

manifestação das partes requeridas, que possa ser abordada nesse trabalho. 

 Assim, até o momento, a legitimidade do delegado de polícia para propor o acordo de 

colaboração premiada permanece em vigor. Todavia, há que se acompanhar o andamento da 

ADI 5508, para se conhecer a posição final do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 

  Após a apresentação da proposta do acordo ao Poder Judiciário, que não participará da 

elaboração do acordo, assim como não poderá conceder o perdão de ofício, deverá o magistrado 

homologar o mesmo, desde que atendidos todos os requisitos legais (NUCCI, 2015, p.63). O 

termo deverá ser autuado em apartado, recebendo o tratamento de incidente processual, sendo 

sigilosamente distribuído, na hipótese de ainda não haver juiz certo no processo. Se já houver 

juiz da causa, deve-se observar a prevenção, endereçando ao mesmo o pedido de homologação. 

Em todos os casos se deverá respeitar o disposto no art. 7º da Lei n.º 12.850/2013, com relação 

ao sigilo do processo. Sobre esse tema, Nucci (2015, p.64) bem explica: 

Quer-se garantir ampla defesa tanto ao delator quanto aos delatados, exceto 
no tocante às diligências em andamento, o que é natural. Não se concede 
vista à defesa de quem quer que seja enquanto se desenvolve, por exemplo, 
uma interceptação telefônica. O mesmo se dará no percurso da ação 
controlada ou da infiltração de agentes. 

 

                                                           
25 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5508& 
processo=5508> Acesso em 01 nov. 2017. 
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  Antes da homologação do acordo, em conformidade com o disposto no art. 4º, § 10, da 

Lei n.º 12.850/2013, as partes podem se retratar do acordo, cancelando-o. Nesse caso as provas 

autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente 

contra o mesmo, mas poderão ser usadas contra outros acusados. 

 Recebida a denúncia, o acordo de colaboração deixa de ser sigiloso (art. 7º, § 3º, da Lei 

n.º 12.850/2013), como regra, respeitados os direitos do delator, como bem destaca Lima (R. 

B., 2016, p.557): 

 

Recebida a denúncia e instaurado o processo criminal, abre-se lugar ao 
contraditório e à ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes 
(impugnações e direito à prova). Em outras palavras, o contraditório será 
exercido posteriormente (contraditório diferido), ou seja, quando concluídas 
as diligências decorrentes da colaboração premiada, ao investigado e a seu 
defensor deve ser franqueado o acesso ao conteúdo do acordo, resguardada 
a proteção dos direitos do colaborador listados no art. 5º da Lei n.º 
12.850/2013, a fim de que possam impugnar a prova produzida, exercendo o 
direito à ampla defesa. 
Destarte, por força do art. 7º, § 3º, da Lei n.º 12.850/2013, a partir do momento 
em que a fase judicial da persecução penal tiver início, dar-se-á ampla 
publicidade ao acordo de colaboração premiada, desde que preservado o 
sigilo das informações constantes do art. 5º, que constituem direitos do 
colaborador. 

 

  Refletindo sobre esse ponto, conclui-se que faz sentido que somente após o início da 

fase processual haja a publicidade dos termos do acordo, tendo em vista que, é natural de se 

esperar que os acusados possam interferir no processo investigativo se tiverem acesso 

antecipado às informações prestadas, que poderão levar às provas dos crimes praticados.  

 

4 A EFICÁCIA DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

4.1 Dos Entendimentos Favoráveis 

 

  Como se pode verificar da leitura desse trabalho, o instituto da colaboração premiada, 

levantou algumas controvérsias na doutrina pátria. Assim, não se pode dizer que o mesmo seja 

uma unanimidade absoluta.    

  Alguns argumentos favoráveis e contrários foram apresentados por Nucci (2015, pp.52-

54), e são trazidos para ilustrar a questão: 
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Pontos Favoráveis  Pontos Negativos 

a. no universo criminoso, não se pode 

falar em ética ou em valores moralmente 

elevados, dada a própria natureza da 

prática de condutas que rompem as 

normas vigentes, ferindo bens jurídicos 

protegidos pelo Estado; 

 
a. oficializa-se por lei, a traição, forma 

antiética de comportamento social; 

b. não há lesão à proporcionalidade na 

aplicação da pena, pois esta é regida, 

basicamente, pela culpabilidade (juízo de 

reprovação social), que é flexível. Réus 

mais culpáveis devem receber penas 

mais severas. O delator, ao colaborar 

com o Estado, demonstra menor 

culpabilidade, portanto, pode receber 

sanção menos grave; 

 

b. pode ferir a proporcionalidade na 

aplicação da pena, pois o delator recebe 

pena menor que os delatados, autores de 

condutas tão graves quanto a dele – ou até 

mais brandas;  

c. o crime praticado por traição é grave, 

justamente porque o objetivo almejado é 

a lesão a um bem jurídico protegido; a 

delação seria a traição com bons 

propósitos, agindo contra o delito e em 

favor do Estado Democrático de Direito; 

 

c. a traição, como regra, serve para agravar 

ou qualificar a prática de crimes, motivo 

pelo qual não deveria ser útil para reduzir 

a pena; 

d. os fins podem ser justificados pelos 

meios, quando estes forem legalizados e 

inseridos, portanto, no universo jurídico; 

 

d. não se pode trabalhar com a ideia de que 

os fins justificam os meios, na medida em 

que estes podem ser imorais ou antiéticos; 

e. a ineficiência atual da delação 

premiada condiz com o elevado índice de 

impunidade reinante no mundo do crime, 

bem como ocorre em face da falta de 

agilidade do Estado em dar efetiva 

proteção ao réu colaborador; 

 

e. a existente delação premiada não serviu 

até o momento para incentivar a 

criminalidade organizada a quebrar a lei 

do silêncio, regra a falar mais alto no 

universo do delito; 

f. o Estado já está barganhando com o 

autor de infração penal, como se pode 
 

f. o Estado não pode aquiescer em 

barganhar com a criminalidade; 
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constatar pela transação, prevista na Lei 

n.º 9.099/1995. A delação premiada é, 

apenas, um outro nível de transação;  

g. o benefício instituído por lei para que 

um criminoso delate o esquema no qual 

está inserido, bem como os cúmplices, 

pode servir de incentivo ao 

arrependimento sincero, com forte 

tendência à regeneração interior, um dos 

fundamentos da própria aplicação da 

pena; 

 
g. há um estímulo delações falsas e um 

incremento a vinganças pessoais; 

h. a falsa delação, embora possa existir, 

deve ser severamente punida;  
  

i. a ética é juízo de valor variável, 

conforme a época e os bens em conflito, 

razão pela qual não pode ser empecilho 

para a delação premiada, cujo fim é 

combater, em primeiro plano, a 

criminalidade organizada. 

  

 

  A se considerar válidos tais argumentos, pode-se concluir que a delação premiada é 

verdadeiro mal necessário (NUCCI, 2015, p.54), na defesa do Estado Democrático de Direito, 

devendo-se ressaltar a hipótese de regeneração do sujeito, talvez mais factível em razão do 

prêmio do que da punição. 

 Um grande entusiasta do instituto é o juiz federal Sérgio Fernando Moro, condutor 

principal da operação Lava Jato, que já em 2004 (pp.58-59), falava sobre os benefícios do uso 

da delação premiada no combate à corrupção, ao escrever sobre a operação Mani Pulite: 

 

Sobre a delação premiada, não se está traindo a pátria ou alguma espécie de 
“resistência francesa”. Um criminoso que confessa um crime e revela a 
participação de outros, embora movido por interesses próprios, colabora com 
a Justiça e com a aplicação das leis de um país. Se as leis forem justas e 
democráticas, não há como condenar moralmente a delação; é condenável 
nesse caso o silêncio.  
Registre-se que crimes contra a Administração Pública são cometidos às 
ocultas e, na maioria das vezes, com artifícios complexos, sendo difícil 
desvelá-los sem a colaboração de um dos participantes. Conforme 
Piercamillo Davigo, um dos membros da equipe milanesa da operação mani 



41 
 

pulite: A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Se eles se calarem, 
não vamos descobrir, jamais. Usualmente é ainda levantado outro óbice à 
delação premiada, qual seja, a sua reduzida confiabilidade. Um investigado 
ou acusado submetido a uma situação de pressão poderia, para livrar-se 
dela, mentir a respeito do envolvimento de terceiros em crime. Entretanto, 
cabível aqui não é a condenação do uso da delação premiada, mas sim 
tomar-se o devido cuidado para se obter a confirmação dos fatos por ela 
revelados por meio de fontes independentes de prova. 

 

  Note-se que um dos pontos destacados pelo juiz, é justamente a dificuldade de obtenção 

de provas nos crimes contra a Administração Pública, justificando o emprego do mecanismo de 

delação premiada. 

 Conforme destacado por seus defensores, o instituto pode ser uma importante 

ferramenta no combate ao crime organizado, ao garantir a obtenção de provas que assegurem a 

condenação de pelo menos partes dos criminosos. Assim, diante da impossibilidade de se ter 

um processo policial e judicial, efetivos em sua plenitude, a opção pelo menor mal tem 

aparência razoável. Assim, encontra-se respondido um dos problemas formulados no projeto 

de pesquisa desse trabalho, que dizia respeito às hipóteses de vantagens e desvantagens do 

emprego do instituto.    

  

4.2 Dos Entendimentos Negativos 

 

  Outro problema apresentado no projeto de pesquisa do presente trabalho, versava sobre 

o que se busca com a implementação efetiva do instituto. Acredita-se que tal questão também 

já foi respondida ao longo do desenvolvimento dessa monografia. Contudo, no tocante à 

hipótese levantada sobre esse ponto, deve-se tecer algumas considerações. 

 Inicialmente, acreditava-se que o uso do instituto da delação premiada, poderia 

contribuir, ainda que de forma sútil, para a diminuição da população carcerária, em razão da 

concessão dos benefícios previstos na Lei n.º 12.850/2013. Todavia, durante o processo de 

pesquisa para elaboração desse trabalho, verificou-se que o resultado mais provável é 

justamente o oposto.  

  No sistema penal americano, por exemplo, de forte característica negocial, os impactos 

de políticas de endurecimento de penas e a imposição disfarçada de acordos de declaração de 

culpa, provocaram um aumento significativo na população carcerária. O jornal americano The 

New York Times, em edição de 10 de março de 2012 (ALEXANDER, 2012), sob o título Go 
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to Trial: Crash the Justice System26, traz uma matéria que destaca a atuação de diversos grupos 

organizados da sociedade civil americana, como o New Way of Life, o All of Us or None e o 

Cato Institute, que buscam combater a prática de se pressionar o acusado para que ele faça 

acordo, ou plea bargain, atuando junto a pessoas encarceradas e encorajando-as a requerer a 

restauração de seus direitos civis básicos e seus direitos humanos.  

 A Constituição Americana garante que o acusado tenha resguardado seus direitos 

básicos, incluindo o direito de ser informado sobre as acusações contra si, o direito a um 

julgamento rápido, justo e imparcial, o direito de inquirir as testemunhas da acusação e de ter 

um advogado. Porém, de acordo com Alexander (2012), vem ocorrendo nos Estados Unidos 

um processo de encarceramento em massa, com o aumento significativo da população 

carcerária nas últimas décadas, principalmente por causa do incremento no combate ao tráfico 

de drogas e à política do “get tough” movement.27 A maioria das pessoas acusadas de crimes 

perdeu seus direitos constitucionais alegando culpa (plead guilty). De acordo com Timothy 

Lynch, diretor do projeto de justiça criminal do libertário Instituto Cato, o sistema penal 

americano vem sendo construído de tal forma, que raramente o Tribunal do Júri é utilizado 

(Apud ALEXANDER, 2012). Com o endurecimento de sentenças para quase todos os crimes, 

com sentenças mandatórias mínimas severas, a lei dos “three-strikes”28, acabou-se tendo uma 

inversão de poder dos juízes para os promotores. 

 É interessante destacar que a Suprema Corte Americana, em 1978 (ALEXANDER, 

2012), decidiu que ameaçar alguém com a pena perpétua por um crime de menor potencial 

ofensivo, com o intuito de induzir a pessoa a abrir mão de seu direito a um julgamento pelo 

Tribunal do Júri, não constitui uma violação ao direito a julgamento previsto na Sexta Emenda. 

Cerca de treze anos depois, a Suprema Corte, no caso Harmelin vs. Michigan29, decidiu que 

uma sentença de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, como condenação pelo 

                                                           
26 “Vá a julgamento: quebre o sistema de Justiça”, em tradução livre da autora. 
27 Movimento surgido nos Estados Unidos da América, na década de 1970, e que representou o endurecimento 
do processo penal contra acusados, com a finalidade de se prevenir o crime. Dados disponíveis em 
<http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/fedpro49&div=26&id=&page=> Acesso 15 nov. 
2017. 
28 Sob o Ato de Controle de Crimes Violentos e Reforço da Lei de 1994, o instituto dos “três strikes” [uma 
referência ao beisebol, no qual, durante uma partida, o rebatedor é eliminado quando, depois de três arremessos 
válidos, não consegue uma rebatida] surgiu, prevendo a aplicação da pena de prisão perpétua obrigatória se o 
réu (1) já tiver sido condenado em uma corte federal por crime de grave violência e (2) tiver duas ou mais 
condenações prévias em cortes federais ou estaduais, sendo pelo menos uma delas por crime de grave violência 
(a outra pode ser por crime grave de tráfico de drogas).     
29 Caso n.º 89-7272, Allen Harmelin vs. Michigan. Juízes Kennedy, O’Connor e Souter. Julgamento em 27 jun. 
1991. Íntegra da decisão disponível em https://www.law.cornell.edu/supct/html/89-7272.ZC.html Acesso em 02 
nov. 2017. 
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primeiro crime de tráfico de drogas cometido pelo réu, não constituía uma violação à Oitava 

Emenda, que proíbe a punição cruel ou não usual. Trata-se de sentença por demais extensa para 

que seja aqui reproduzida em sua íntegra, contudo, entende-se relevante trazer à colação sua 

parte final. 

 

A penalty as severe and unforgiving as the one imposed here would make this 
a most difficult and troubling case for any judicial officer. Reasonable minds 
may differ about the efficacy of Michigan's sentencing scheme, and it is far 
from certain that Michigan's bold experiment will succeed. The accounts of 
pickpockets at Tyburn hangings are a reminder of the limits of the law's 
deterrent force, but we cannot say the law before us has no chance of success 
and is on that account so disproportionate as to be cruel and unusual 
punishment. The dangers flowing from drug offenses and the circumstances 
of the crime committed here demonstrate that the Michigan penalty scheme 
does not surpass constitutional bounds. Michigan may use its criminal law to 
address the issue of drug possession in whole sale amounts in the manner 
that it has in this sentencing scheme. See New State Ice Co. v. Liebmann, 285 
U.S. 262, 311 (1932) (Brandeis, J., dissenting). For the foregoing reasons, I 
conclude that petitioner's sentence of life imprisonment without parole for his 
crime of possession of more than 650 grams of cocaine does not violate 
the Eighth Amendment. 

 

  Cabe observar que no sistema norte-americano, a American Bar Association, órgão 

equivalente a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece padrões mínimos de aplicação 

do instituto da plea bargaining, assim como, recomenda que o Juízo não intervenha no processo 

de formação do acordo (GONZÁLEZ, 2010, p.17). 

 É imperativo destacar que, o endurecimento no tratamento ao acusado, com a 

implementação de mecanismos que possam “assustar” o indivíduo, a fim de forçá-lo a efetuar 

a delação premiada, é prática defendida pelo juiz federal Sérgio Fernando Moro (2004, p.59):  

 

Por certo, a confissão ou delação premiada torna-se uma boa alternativa 
para o investigado apenas quando este se encontrar em uma situação 
difícil. De nada adianta esperar ato da espécie se não existem boas provas 
contra o acusado ou se este não tem motivos para acreditar na eficácia da 
persecução penal. A prisão pré-julgamento é uma forma de se destacar a 
seriedade do crime e evidenciar a eficácia da ação judicial, 
especialmente em sistemas judiciais morosos. Desde que presentes os 
seus pressupostos, não há óbice moral em submeter o investigado a 
ela.  
[...] 
Aliás, a reduzida incidência de delações premiadas na prática judicial 
brasileira talvez tenha como uma de suas causas a relativa ineficiência da 
Justiça criminal. Não há motivo para o investigado confessar e tentar obter 
algum prêmio em decorrência disso se há poucas perspectivas de que será 
submetido no presente ou no futuro próximo, caso não confesse, a uma ação 
judicial eficaz. (grifos nossos) 
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   Esse tipo de entendimento, levanta dúvidas sobre a forma como o instituto vem sendo 

utilizado no judiciário brasileiro. A prudência e o bom senso, devem ser imperativos nos 

acordos de delação premiada, para se evitar o abuso de poder e a violação de direitos do 

acusado, como na questão da “renúncia” ao direito ao silêncio. Embora, do ponto de vista 

jurídico, não haja violação aos direitos constitucionais do acusado, desde que seja previamente 

informado sobre seu direito ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição 

Federal, é de se pensar na hipótese do uso do instituto como mecanismo de coerção do réu. 

Como bem destaca González (2010, p.15), no século XX, o instituto, combinado muitas vezes 

com atos de tortura, era ferramenta frequentemente utilizada por regimes autoritários, como 

forma de identificação e perseguição de opositores aos governos centrais. O acordo de 

colaboração premiada não pode servir de meio para que se cometam arbitrariedades no uso do 

instituto. Conforme assinala Lima (R. B., 2016, p.541), o magistrado deve utilizar extrema 

cautela ao valor a colaboração premiada, devendo levar em consideração fatores como a 

personalidade do colaborador, as relações entre ele e o delatado, a verossimilhança das 

alegações e o seu contexto circunstancial. Essas medidas devem ser adotadas para se evitar o 

que a doutrina estrangeira denomina de móveis turvos ou inconfessáveis da delação, e prevenir 

para que a delação não seja utilizada, por exemplo, como instrumento de controle dentro das 

organizações criminosas, culminando na deturpação da realidade.  

 É preciso ter cautela no emprego de mecanismos jurídicos que possam flexibilizar, para 

o bem ou para o mal, a situação de acusados. O direito não pode servir de meio de satisfação à 

mídia e à população em geral, através da violação de direitos legalmente constituídos. A euforia 

pública causada pela revelação de informações constantes de acordos de delação premiada, no 

âmbito da operação Lava Jato, por exemplo, revelou-se por vezes precipitada. O uso da mídia 

na divulgação de informações contra investigados, foi prática corrente na operação italiana 

Mani Pulite, utilizada como modelo para a nacional Lava Jato, como se apura de Moro (2004, 

p.59): 

  

A publicidade conferida às investigações teve o efeito salutar de alertar os 
investigados em potencial sobre o aumento da massa de informações nas 
mãos dos magistrados, favorecendo novas confissões e colaborações. 
Mais importante: garantiu o apoio da opinião pública às ações judiciais, 
impedindo que as figuras públicas investigadas obstruíssem o trabalho dos 
magistrados, o que, como visto, foi de fato tentado. 
Há sempre o risco de lesão indevida à honra do investigado ou acusado. 
Cabe aqui, porém, o cuidado na desvelação de fatos relativos à investigação, 
e não a proibição abstrata de divulgação, pois a publicidade tem objetivos 
legítimos e que não podem ser alcançados por outros meios. As prisões, 
confissões e a publicidade conferida às informações obtidas geraram um 
círculo virtuoso, consistindo na única explicação possível para a magnitude 
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dos resultados obtidos pela operação mani pulite. (grifos nossos) 
 

  Observe-se que apesar do grande apreço do magistrado em questão pela operação Mani 

Pulite, em breve visita ao Brasil, o ex-magistrado italiano Gherardo Colombo, que conduziu a 

Operação Mãos Limpas, afirmou que a referida operação não resultou na redução da corrupção 

naquele país (MACEDO, 2017). De fato, o desencanto do juiz foi tamanho que em 2007, ele 

renunciou à magistratura porque entendeu que não era possível combater a corrupção por meio 

da Justiça.  Ainda segundo o juiz “Olhando retrospectivamente hoje, podemos entender que a 

corrupção na Itália não diminuiu absolutamente” (MACEDO, 2017). 
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CONCLUSÃO 

 

  Ao término desse estudo acredita-se que logramos êxito em apresentar os principais 

aspectos do instituto da colaboração ou delação premiada, que como se demonstrou possui 

diversos pontos de controvérsia. Assim como, foram respondidos os problemas apresentados 

no projeto de pesquisa para elaboração dessa monografia.  

 É certo que o instituto da delação premiada não é novo no mundo jurídico, como se 

verificou na pesquisa referente às origens do instituto, apresentadas no capítulo 2. Inclusive, já 

esteve em vigor em nosso território, no período em que as Ordenações Filipinas tiveram 

vigência aqui. 

 Contudo, é certo que, foi a partir da edição da Lei n.º 12.850/2013, que reformulou o 

combate às organizações criminosas no país, que o instituto ganhou sua melhor sistematização 

no ordenamento nacional, com a definição dos benefícios que podem ser concedidos ao delator, 

incluindo os mecanismos de proteção ao mesmo e sua família, além dos requisitos para sua 

implementação, e, a forma de celebração do pacto. 

  Note-se, porém, que apesar disso, alguns pontos polêmicos ainda persistem na norma, 

como por exemplo, a hipótese de legitimidade da autoridade policial para propor a celebração 

do acordo de delação premiada, que se encontra atualmente, em análise no Supremo Tribunal 

Federal, em decorrência da propositura da ADI 5508, pelo Ministério Público Federal. 

 Da mesma forma, verificou-se que há pontos de preocupação quanto aos excessos que 

podem decorrer da aplicação do instituto, devendo haver constante vigia dos operadores do 

direito, para se garantir o respeito aos direitos individuais dos acusados. Também se concluiu 

que, apesar desses pontos de dúvida, o instituto parece trazer mais benefícios do que malefícios 

à sociedade brasileira, embora não seja uma unanimidade entre os estudiosos.  

  Sobre sua real eficácia, talvez seja cedo para se chegar a uma conclusão definitiva. Pela 

dedução lógica, o endurecimento no tratamento dispensado aos acusados, com a apresentação 

da oportunidade de se celebrar o acordo de delação, auferindo os benefícios previstos em lei, 

terá resultado positivo a longo prazo para o processo penal. Todavia, deve-se, repise-se mais 

uma vez, ter cuidado na aplicação do instituto, a fim de não prejudicar os acusados. Ressalte-

se ainda que o instituto constitui tão somente meio de obtenção de prova, não podendo haver 

condenação, com base exclusivamente no uso do mesmo.  

  Pelo exposto, pode-se dizer que, até o presente momento, o instituto da colaboração 

premiada, embora de uso recente, tem-se apresentado como uma ferramenta útil e eficiente, no 
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combate ao crime organizado, especialmente, no tocante aos crimes contra a administração 

pública. Contudo, sua aplicação parece ser ainda tímida no sistema penal nacional, o que se 

conclui pela análise quantitativa de julgamentos encontrados, sob o índice do mesmo. 

 Há que se acompanhar de perto sua evolução nos próximos anos, para que possamos ter 

uma convicção definitiva sobre o tema.  
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ANEXO I 

 

 Artigos 289bis e 630 do Código Penal Italiano: 

 
Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopodi terrorismo o dieversione - 
Chiunque per finalitàdi terrorismo o dieversionedell'ordinedemocratico 
sequestra una persona èpunitoconlareclusione da venticinque a trentaanni. 
Se dal sequestro deriva comunquela morte, qualeconseguenza non voluta dal 
reo, della persona sequestrata, 
ilcolpevoleèpunitoconlareclusionediannitrenta. Se ilcolpevolecagionala morte 
delsequestrato si applicala pena dell'ergastolo. Il concorrente che, 
dissociandosidaglialtri, si adopera in modo cheilsoggetto passivo 
riacquistilalibertàèpunitoconlareclusione da due a ottoanni; se ilsoggetto 
passivo muore, in conseguenzadel sequestro, dopo laliberazione, la pena 
èdellareclusione da otto a diciottoanni. Quando ricorre una 
circostanzaattenuante, alla pena prevista 
dalsecondocommaèsostituitalareclusione da venti a ventiquattroanni; 
alla pena prevista dalterzocommaèsostituitalareclusione da ventiquattro 
a trentaanni. Se concorronopiùcircostanzeattenuanti, la pena da 
applicare per effettodellediminuzioni non puòessereinferiore a 
diecianni, nell'ipotesi prevista dalsecondocomma, ed a quindici, 
nell'ipotesi prevista dalterzocomma. Articoloaggiuntodal D.L. 21 marzo 
1978, n. 59. (grifos nossos) 
 
 
Art. 630 - Sequestro di persona a scopodi rapina o diestorsione - Chiunque 
sequestra una persona alloscopodiconseguire, per sè o per altri, 
uningiustoprofitto come prezzodellaliberazione, èpunitoconlareclusione da 
venticinque a trentaanni. Se dal sequestro deriva comunquela morte, 
qualeconseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, 
ilcolpevoleèpunitoconlareclusionediannitrenta. Se ilcolpevolecagionala morte 
delsequestrato si applicala pena dell'ergastolo. Al concorrente che, 
dissociandosidaglialtri, si adopera in modo cheilsoggetto passivo 
riacquistilalibertà, senzache tale risultato sia 
conseguenzadelprezzodellaliberazione, si applicanole pene previste 
dall'art. 605. Se tuttaviailsoggetto passivo muore, in conseguenzadel 
sequestro, dopo laliberazione, la pena èdellareclusione da sei a quindicianni. 
Nei confrontidel concorrente che, dissociandosidaglialtri, si adopera, al 
difuoridel caso previsto dalcomma precedente, per 
evitarechel'attivitàdelittuosa sia portata a 
conseguenzeulterioriovveroaiuta concretamente l'autoritàdipolizia o 
l'autoritàgiudiziarianellaraccoltadi prove decisive per l'individuazione o 
lacattura dei concorrenti, la pena dell'ergastoloèsostituita da 
quelladellareclusione da dodici a ventianni e lealtre pene sono diminuite 
da unterzo a dueterzi. Quando ricorre una circostanzaattenuante, alla 
pena prevista dalsecondocommaèsostituitalareclusione da venti a 
ventiquattroanni; alla pena prevista 
dalterzocommaèsostituitalareclusione da ventiquattro a trentaanni. Se 
concorronopiùcircostanzeattenuanti, la pena da applicare per 
effettodellediminuzioni non puòessereinferiore a diecianni, nell'ipotesi 
prevista dalsecondocomma, ed a quindicianni, nell'ipotesi prevista 
dalterzocomma. I limitidi pena prevedutinelcomma precedente 
possonoesseresuperatiallorchèricorronolecircostanzeattenuantidicui al quinto 
commadel presente articolo (1). (1) Articologiàsostituitodal D.L. 21 marzo 
1978, n. 59 e successivamentecosìsostituitodalla L. 30 dicembre 1980, n. 894. 
(grifos nossos) 
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ANEXO II 
 
 

 Artigos 376 e 579bis do Código Penal Espanhol: 

 
 
Artículo 376. Enlos casos previstos enlos artículos 361 a 372, losjueces 
o tribunales, razonándoloenla sentencia, podránimponerla pena inferior 
en uno o dos grados a laseñalada por laley para el delito de que se trate, 
siempre que elsujetohaya abandonado voluntariamente sus 
actividadesdelictivas y haya colaborado activamenteconlas autoridades 
o sus agentes bien para impedir laproduccióndel delito, bien para 
obtenerpruebas decisivas para laidentificación o captura de 
otrosresponsables o para impedir laactuación o eldesarrollo de 
lasorganizaciones o asociaciones a las que hayapertenecido o conlas 
que haya colaborado. Igualmente, enlos casos previstos enlos artículos 368 
a 372, losjueces o tribunalespodránimponerla pena inferior en uno o dos 
grados al reo que, siendodrogodependienteenel momento de comisión de 
loshechos, acredite suficientemente que ha finalizado conéxitountratamiento 
de deshabituación, siempre que lacantidad de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese de notoriaimportancia o 
de extrema gravedad. (grifos nossos) 
 
 
 
Artículo 579 bis. 1. El responsable de los delitos previstos en este Capítulo, 
sinperjuicio de las penas que correspondancon arreglo a los artículos 
precedentes, será también castigado, atendiendo proporcionalmente 
alagravedaddel delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que 
concurraneneldelincuente, conlas penas de inhabilitación absoluta, 
inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, enlosámbitos 
docente, deportivo y de tiempo libre, por untiempo superior entre seis y 
veinteaños al de laduración de la pena de privación de libertadimpuestaensu 
caso enla sentencia. 2. Al condenado a pena grave privativa de libertad por 
uno o más delitos comprendidosen este Capítulo se leimpondráademásla 
medida de libertad vigilada de cinco a diezaños, y de uno a cinco años si la 
pena privativa de libertadfuera menos grave. No obstante lo anterior, cuando 
se trate de un solo delito que no sea grave, y su autor hubiere delinquido por 
primera vez, el tribunal podráimponer o no la medida de libertad vigilada, 
enatención a su menor peligrosidad. 3. Enlos delitos previstos en este 
Capítulo, losjueces y tribunales, razonándoloen sentencia, 
podránimponerla pena inferior en uno o dos grados a laseñalada para el 
delito de que se trate, cuandoelsujetohaya abandonado voluntariamente 
sus actividadesdelictivas, se presente a las autoridades 
confesandoloshechosen que haya participado y colabore 
activamenteconéstas para impedir laproduccióndel delito, o coadyuve 
eficazmente a laobtención de pruebas decisivas para laidentificación o 
captura de otrosresponsables o para impedir laactuación o eldesarrollo 
de organizaciones, grupos u otros elementos terroristas a los que 
hayapertenecido o conlos que haya colaborado. 4. Los jueces y 
tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, 
podránimponertambiénla pena inferior en uno o dos grados a laseñaladaen 
este Capítulo para el delito de que se trate, cuandoelhechosea objetivamente 
de menor gravedad, atendidos elmedioempleado o el resultado producido. 
(grifos nossos) 
 
 


