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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o instituto da colaboração premiada 

disciplinado na Lei n° 12.850/2013, precisamente analisado sob a perspectiva de sua eventual 

(in)compatibilidade com o processo penal democrático. Para tanto, primeiramente fez-se um 

estudo em relação à conjuntura do crime organizado, considerando algumas de suas 

dimensões, sobretudo a complexidade da conceituação da expressão organização criminosa, 

bem como a evolução da legislação brasileira no tratamento da matéria. Em um segundo 

momento, além do conceito e natureza jurídica da colaboração premiada, foram examinados 

seus aspectos processuais, regulamentos na Lei 12.850/2013, especialmente os pressupostos, 

requisitos, momentos de celebração e a regra da corroboração. Por fim, discutiu-se a 

(in)compatibilidade do instituto com o processo penal democrático, consubstanciado no 

sistema acusatório, a partir de uma análise dos princípios constitucionais processuais penais 

sob o prisma da justiça criminal negocial. 

 

Palavras-chave: Colaboração premiada. Crime Organizado. Lei 12.850/2013. Justiça 

Criminal Negocial. Processo Penal Democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyse the institute of plea bargaining by the Law 12.850/2013from the 

perspective of its potential (in)compatibility with a democratic criminal procedure. For that 

purpose, a study was conducted on the organized crime structure and background, 

acknowledging some of its dimensions, primarily the complex conceptualization of the very 

“organized crime” expression as well as the evolution of the Brazilians’ Legislation approach 

to the matter. Secondly, besides the legal nature of plea bargaining and its concept, its 

procedural aspects, regulated by the Law 12.850/2013, were warily evaluated, especially its 

assumptions, requirements, moments of conclusion and the rule of corroboration. Finally, this 

paper promotes a discussion about the institute’s (in)compatibility with a democratic criminal 

procedure, embodied by the accusatorial system, given careful consideration of the 

constitutional principles of criminal procedure in the light of the bargained criminal justice. 

 

Key words: Plea Bargaining. Criminal Organization. Law 12.850/2013.Bargained Criminal 

Justice. Democratic Criminal Procedure. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Considerando o fenômeno da crescente espetacularização midiática em torno da 

atuação judiciária no desmantelamento de organizações criminosas e grandes esquemas de 

corrupção, a colaboração premiada cada vez mais ganha espaço nos debates públicos. O 

instituto, inicialmente, se impõe como um eficiente instrumento político-criminal, apto a 

auxiliar as instituições nacionais nas investigações relativas à criminalidade organizada.  

A aparente banalização dos acordos de colaboração premiada no curso dos 

procedimentos investigatórios e judiciais, contudo, propõe a discussão sobre a existência de 

violação a diversas regras e princípios que regem o processo criminal democrático, 

consubstanciado no respeito aos parâmetros impostos pelo sistema acusatório.  

Com efeito, como objeto central do presente trabalho, questiona-se a compatibilidade 

do mencionado instituto com os princípios processuais constitucionais que sustentam a 

própria concepção do sistema acusatório, entre os quais se destacam a presunção de inocência, 

o direito a não autoincriminação, a publicidade, a ampla defesa e o contraditório. 

Diante da ampla divulgação da Operação Lava-Jato, na qual a colaboração premiada 

notadamente possui especial importância, surge a necessidade do estudo das diretrizes 

normativas do instituto como meio investigatório, bem como prova no procedimento judicial, 

de modo que se possa viabilizar o debate acerca da sua aplicabilidade e utilidade para justiça 

criminal. 

Sendo assim, indagando-se sobre qual seria sua real finalidade, também se almeja 

traçar um panorama sobre os limites – ou a aparente ausência deles – no tratamento legal da 

colaboração premiada, sobretudo no que diz respeito ao papel do Ministério Público e do juiz 

no tange à transação de direitos fundamentais do investigado/réu, principal característica da 

colaboração processual.  

Dessarte, na discussão acerca da compatibilização do instituto com o processo penal 

democrático, analisa-se as críticas ao Ministério Público, relacionadas à violação aos 

princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal de iniciativa pública, bem 

como à suposta usurpação da função julgadora e do próprio direito de punir do Estado, tendo 

em vista a multiplicação indiscriminada da propositura e realização dos acordos de 

colaboração premiada, concomitantemente ao exame das opiniões que apontam ser o juiz, 

cada vez mais, um mero homologador desses verdadeiros negócios jurídicos processuais. 

Demais de tudo isso, nota-se que o objeto de pesquisa insere-se em um contexto 

muito mais abrangente: o da justiça criminal negocial. Utilizando como parâmetro a 
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colaboração premiada e considerando a influência da noção de seletividade, por parte do 

Estado, na persecução criminal, procurar-se-á analisar os efeitos da consensualidade e da 

negociabilidade no âmbito do crime organizado. 

Sob este raciocínio é que o presente trabalho foi elaborado e divido em três capítulos. 

O primeiro capítulo pretende expor a conjuntura da criminalidade organizada no 

Brasil, ressaltando-se, especialmente, a complexidade em torno da conceituação da expressão 

organização criminosa, os aspectos relacionados à sua estrutura aparentemente empresarial, a 

evolução da legislação brasileira sobre a matéria, precisamente a partir do estudo da 

Convenção de Palermo e das leis 9.034/1995, 12.694/2012 e 12.850/2013, bem como a 

análise das dimensões político-econômica, cultural e jurídica pertinentes ao fenômeno do 

crime organizado. 

No segundo capítulo, propõe-se o exame dos aspectos processuais da colaboração 

premiada presentes na Lei 12.850/2013, de modo que se apresentou seu conceito e natureza 

jurídica, esclarecendo-se seus pressupostos, requisitos, formas e momentos de celebração, 

além da detida análise sobre o papel do colaborador em juízo, a possibilidade de retratação e a 

regra da obrigatoriedade de corroboração da colaboração por outros meios de prova. 

 Em seguida, no terceiro capítulo, considerando a concepção utilistarista e eficientista 

que serve de premissa ao instituto, confrontou-se a colaboração premiada com os princípios 

constitucionais processuais, com o intuito de investigar e estudar sua eventual 

(in)compatibilidade com o processo penal democrático, o qual se estrutura ao abrigo dos 

dogmas e valores do sistema acusatório, marcado pela rigorosa separação entre as funções de 

acusar, defender e julgar, além de prezar pela presunção de inocência do investigado/réu e seu 

direito a não autoincriminação. Outrossim, objetivou-se traçar um paralelo com a justiça 

criminal negocial e os efeitos para o processo penal acerca da transação dos direitos 

fundamentais do acusado no molde da colaboração processual. 

 Isto posto, a análise da compatibilidade ou incompatibilidade do instituto com o 

processo penal democrático será realizada no confronto entre as regras da política criminal do 

Estado, que impõe cada vez mais a celeridade na resposta penal como medida de combate à 

criminalidade – emergência investigativa -, e sua adequação aos princípios regentes do 

sistema acusatório. 

 Para alcançar o objetivo ora traçado, utilizar-se-á do método de abordagem dedutivo, 

partindo-se da generalização para se atingir premissas particulares como conclusão. 

Acrescente-se, ainda, o emprego do método de procedimento descritivo-argumentativo, bem 
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como a utilização da técnica de pesquisa bibliográfica, consistente na consulta de fontes 

legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais sobre a matéria. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CRIMINALIDADE ORGANIZADA 

 

 

Analisada usualmente a partir da noção de mero resultado da globalização, sendo 

esta consubstanciada no avanço tecnológico e na intensificação do fluxo de informações entre 

diversos mercados e culturas, a criminalidade organizada se impõe como um fenômeno social 

transformador do estudo da política criminal promovida pelas instituições públicas. 

Nota-se que a criminalidade também se adequou às mudanças sociais, políticas e 

econômicas ocorridas nos últimos anos, evoluindo para o estágio atual da espécie organizada, 

entendida como verdadeiro empreendimento, em muito assemelhado com estruturas 

empresariais.  

A modernização da legislação sobre o tema, todavia, não acompanhou o ritmo do 

progresso e renovação das modalidades de deliquência. Construindo a disciplina legal a partir 

da lógica de satisfação imediata da opinião pública, o Estado infla o ordenamento jurídico de 

leis especiais em torno da criminalidade organizada, tais como as leis 9.613/1998, 

12.694/2012 e 12.850/2013, sem alcançar, contudo, resultados práticos eficientes quanto a sua 

prevenção e repressão.  

Desse modo, fortalece-se a temerária política criminal emergencial, cujo objeto não 

se encontra propriamente na repressão à criminalidade, mas sim na imediata satisfação dos 

desejos da opinião pública, que almeja a rápida erradicação desse “mal”. É o que Juarez 

Cirino dos Santos (2002) afirma tratar-se de uma resposta penal construída meramente no 

plano simbólico, a partir da estigmatizarão do crime organizado, afastando-se a discussão de 

suas causas essenciais, que se encontram, sobretudo, no modelo de sistema econômico 

vigente.  

Essa política de emergência está representada não somente na criação de novos tipos 

penais, no aumento das penas e restrição das garantias individuais dos réus, mas também na 

introdução de mecanismos de investigação, como a colaboração premiada, a ação controlada, 

a infiltração de agentes, entre outros, sem uma profunda e detalhada sistematização e 

regulamentação de seus limites, de modo que sejam preservados os fundamentos 

constitucionais do Direito Penal e Processual Penal. 

Certo é que o crescimento e fortalecimento do crime organizado residem, sobretudo, 

na incapacidade e até mesmo desinteresse do Estado em aperfeiçoar a aplicação e eficiência 

desses mecanismos de investigação diante das especificidades da criminalidade organizada, 

superando a lógica empregada no enfrentamento da criminalidade massificada, isto é, aquela 
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relacionada principalmente com prática de crimes patrimoniais do cotidiano, a saber, roubo e 

furto. 

Nesse sentido, destacando a distinção entre os conceitos de criminalidade organizada 

e massificada, válida é a lição de Cezar Roberto Bitencourt e Paulo César Busato (2014, p. 

22): 

 

[...] criminalidade de massa compreende assaltos, invasões de apartamentos, furtos, 

estelionatos, roubos e outros tipos de violência contra os mais fracos e oprimidos. 

Essa criminalidade afeta diretamente toda a coletividade, quer como vítimas reais, 

quer como vítimas potenciais. O medo coletivo difuso, decorrente da criminalidade 

de massa, permite a manipulação e uso de uma política criminal populista (...). 

Criminalidade organizada, por sua vez, genericamente falando, deve apresentar um 

potencial de ameaça e de perigo gigantescos, além de poder produzir consequências 

imprevisíveis e incontroláveis (grifos no original). 

 

 

 

A mencionada ineficácia dos instrumentos estatais pode ser analisada sob a ótica da 

natureza parasitária existente entre o crime organizado e o Estado(CEPIK; BORBA, 2011, p. 

386). Percebe-se que criminalidade organizada não é um elemento exógeno, estranho à 

máquina da Administração Pública, mas, sim, uma parte integrante de seu sistema. 

Não se pretende afirmar que o crime organizado é característica inerente ao conceito 

de Estado. Discute-se, porém, que essa modalidade da criminalidade contemporânea utiliza-se 

das instituições estatais, essencialmente através da corrupção de agentes públicos, para 

expandir seu campo de atuação e garantir seus interesses. Dessa forma, opera como 

verdadeiro parasita, imiscuindo-se na administração estatal, corrompendo as funções e 

serviços públicos para assegurar sua própria existência. 

Considerando as ideias iniciais até aqui expostas, no presente capítulo serão 

abordados os aspectos jurídicos e sociológicos relacionados ao crime organizado. A partir da 

análise da problemática em torno da conceituação desse fenômeno, bem como do estudo de 

seu tratamento legal no ordenamento jurídico pátrio, buscar-se-á compreender a criminalidade 

organizada sob as perspectivas política, econômica, jurídica e cultural. 

 

2.1 A PROBLEMÁTICA DA CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 

 

A dificuldade de compreensão da abrangência dos efeitos do crime organizado se 

inicia a partir da problemática em torno de sua exata definição e, por conseguinte, de sua 

eventual tipificação legal, uma vez que a variedade de estruturas existentes nos mais diversos 
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tipos de organizações criminosas prejudica a tarefa de elaboração de um núcleo de 

características que seja comum a todas elas. 

Assim, verifica-se que elementos constituintes de uma organização criminosa 

dependem do contexto social em que aquela está inserida, modificando-se de acordo com as 

particularidades da conjuntura vivida pelos integrantes da organização, variando, portanto, no 

tempo e no espaço (ZINCANI1apud MENDRONI, 2016, p. 11) para que se viabilize da 

melhor forma a operacionalização do modus operandi dos crimes praticados, a fim de se obter 

a maior rentabilidade possível.  

Sob esse ângulo, diante de um país de dimensões continentais como o Brasil, 

consolidado em uma sociedade de condições socioeconômicas e culturais bastante diversas, 

observa-se a complexidade de instituir uma definição de crime organizado que consiga 

abranger todas as realidades existentes, já que em cada espaço territorial está presente uma 

forma particular de criminalidade.  

Destarte, indispensável o ensinamento de Walter Gropp2(apud Ibid.,p. 20), segundo o 

qual “o conceito da Organização Criminosa deve ser justamente tratado como problema social 

sentido e discutido”, posto que cada organização criminosa se instala em uma localidade 

territorial – ou ambiente institucional – onde as circunstâncias políticas, policiais, 

econômicas, sociais, etc., sejam mais favoráveis para a prática de suas atividades delitivas, 

ressaltando-se que tais condições irão influenciar decisivamente na configuração de suas 

características. 

A despeito da natureza heterogênea do fenômeno da criminalidade organizada, na 

tentativa de selecionar ao menos os aspectos que melhor integrariam a estrutura básica de 

qualquer organização criminosa, Luiz Flávio Gomes (1997, p. 76) cita i) estabilidade e 

permanência da organização; ii) finalidade de cometimento de crimes; iii) intuito de lucros 

indevidos; iv) hierarquia estrutural com forma piramidal organizada em chefia e comando; v) 

uso de meios tecnológicos sofisticados; vi) recrutamento de pessoas e divisão funcional das 

atividades; vii)relação de simbiose com o poder público; viii) ampla oferta de prestações 

sociais; ix)divisão territorial das atividades ilícitas; x) alto poder de intimidação; xi) real 

capacidade para a fraude difusa; xii) conexão em níveis local, regional, nacional e 

internacional com outras organizações criminosas. 

 

                                                           
1 ZINCANI, Vito. La criminalità organizzata: strutture criminale e controllo sociale. Bologna: Editrice Clueb, 

1989, p. 77.  
2 GROPP, Walter. Besondere Ermittlungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Max-

Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, 1994, p.818. 
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2.2 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO BRASIL 

 

Em face da necessidade de um pronunciamento do Estado quanto à problemática do 

crime organizado, considerando o conjunto de questões em torno dos atributos delineadores 

desse fenômeno social, primeiramente foi elaborada a inócua Lei n° 9.034/1995, que em nada 

solucionou a indefinição sobre o conceito legal de organização criminosa, o qual ainda 

persistiu impreciso após a promulgação e ratificação da Convenção de Palermo, que tratou da 

conceituação de organização criminosa transnacional. A solução para o conflito surgiu com a 

recente elaboração Lei n° 12.850/2013, que estabeleceu o conceito de organização criminosa, 

bem como, entre outros aspectos, determinações sobre a investigação e os meios de obtenção 

de prova, entre os quais, a colaboração premiada, objeto do presente trabalho. 

 

2.2.1 A Lei n° 9.034/1995 e a Convenção de Palermo 

 

A edição da Lei n° 9.034, de 03 de maio de 1995, em nada contribui para solucionar 

o dilema do vácuo legislativo quanto ao conceito de organização criminosa. Com a finalidade 

de disciplinar a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações 

praticadas por organizações criminosas, sem trazer em seu texto, todavia, o conceito e a 

tipificação de organização criminosa, precisamente o mais essencial, a referida lei surgiu no 

ordenamento pátrio incapaz de produzir os efeitos desejados. Notadamente, o inescusável 

descuido do legislador em tratar do objeto central do diploma legal inviabilizou a 

aplicabilidade dos meios de prova e procedimentos investigatórios, elencados pelo texto, no 

âmbito do crime organizado. 

Por essa razão, Luiz Flávio Gomes (2002) afirma que restaram sem eficácia todos os 

dispositivos da Lei n° 9.034/95 cuja aplicação dependia da conceituação de organização 

criminosa, a saber: ação controlada (art. 2.º, II), identificação criminal (art. 5.º), delação 

premiada (art. 6.º), proibição de liberdade provisória (art. 7.º) e progressão de regime (art. 10). 

No ponto, dizem, in litteris, os referidos comandos legais: 

 

Art. 2o Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, sem prejuízo dos já 

previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de provas: 

II - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do que se supõe 

ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida 

sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no 

momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de 

informações. 
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Art. 5º A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por 

organizações criminosas será realizada independentemente da identificação civil. 

Art. 6º Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de um 

a dois terços, quando a colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento de 

infrações penais e sua autoria. 

Art. 7º Não será concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes que 

tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa. 

Art. 10 Os condenados por crime decorrentes de organização criminosa iniciarão o 

cumprimento da pena em regime fechado. 

 

 

Tendo em vista sua demasiada imprecisão e falta de técnica, verifica-se que a Lei n° 

9.034/1995 dificultou ainda mais a tarefa de prevenir e reprimir o crime organizado, 

principalmente com a alteração realizada pela Lei n° 10.217/2001, posto que o legislador, 

tendo conhecimento da grave deficiência do diploma legal original, modificou o texto e não 

supriu a aludida necessidade de conceituação. Ao trazer em seu bojo mecanismos de 

investigação que não poderiam ser empregados pelo Estado na repressão às organizações 

criminosas, posto que inexistente o significado dessa expressão, a referida lei terminou por 

obstruir a atuação estatal.  

Na tentativa de suprir a insegurança jurídica provocada pela ausência de uma 

definição eficiente e tratamento satisfatório do tema, expressiva corrente doutrinária sustentou 

a utilização do conceito de organização criminosa elaborado na Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, ocorrida em Palermo, na data de 15 de 

dezembro de 2000, a qual foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através do 

Decreto Legislativo n° 5.015, de 12 de março de 2004. 

A Convenção de Palermo, em artigo 2°, “a”, trouxe o seguinte conceito de 

organização criminosa: 

 

a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, 

existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer 

uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção 

de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício 

material. 

 

Analisada sob a estrita observação dos princípios constitucionais, precisamente 

aqueles estreitamente relacionados ao Direito Penal e Processual Penal, a solução proposta 

restava maculada por graves impropriedades, que logo dificultaram sua aplicação. 

Prosseguindo na linha do posicionamento Gomes (2009), a definição de organização 

criminosa exposta pela Convenção de Palermo apresentava essencialmente três problemas: ser 

sobejamente genérica, o que implicaria em violação ao princípio da taxatividade; referir-se 
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especificamente à conceituação da modalidade transnacional da espécie criminalidade 

organizada; e afrontar o princípio da legalidade e, por conseguinte, o ius puniendi do Estado. 

Nesse aspecto, insta ressaltar a lição do citado doutrinador (Id., 2009): 

 

1º) a definição de crime organizado contida na Convenção de Palermo é muito 

ampla, genérica, e viola a garantia da taxatividade (ou de certeza), que é uma das 

garantias emanadas do princípio da legalidade; 2º) a definição dada, caso seja 

superada a primeira censura acima exposta, vale para nossas relações com o direito 

internacional, não com o direito interno; de outro lado, é da essência dessa definição 

a natureza transnacional do delito (logo, delito interno, ainda que organizado, não se 

encaixa nessa definição). Note-se que a Convenção exige "(...) grupo estruturado de 

três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o 

propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na 

Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 

econômico ou outro benefício material". Todas as infrações enunciadas na 

Convenção versam sobre a criminalidade transnacional. Logo, não é qualquer 

criminalidade organizada que se encaixa nessa definição. Sem a singularidade da 

transnacionalidade não há que se falar em adequação típica, do ponto de vista 

formal; 3º) definições dadas pelas convenções ou tratados internacionais jamais 

valem para reger nossas relações com o Direito penal interno em razão da exigência 

do princípio da democracia (ou garantia da lex populi). 

 

 

Na mesma linha de intelecção, acrescenta Lima (2016, p. 535-536): 

 

Admitir-se, então, que um tratado internacional pudesse definir o conceito de 

“organizações criminosas” importaria, a nosso ver, em evidente violação ao 

princípio da legalidade, notadamente em sua garantia da lex populi. Com efeito, 

admitir que tratados internacionais possam definir crimes ou penas significa tolerar 

que o Presidente da República possa, mesmo que de forma indireta, desempenhar o 

papel de regulador do direito penal incriminador. Fosse isso possível, esvaziar-se-ia 

o princípio da reserva legal, que, em sua garantia da lex populi, exige 

obrigatoriamente a participação dos representantes do povo na elaboração e 

aprovação do texto que cria ou amplia o ius puniendi do Estado brasileiro. 

 

 

 

Os Tribunais Superiores já tiveram oportunidade de se pronunciarem sobre o tema. 

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Habeas Corpusn° 

77.771-SP referente à prática, em tese, do crime de lavagem de dinheiro, no qual o delito 

antecedente havia sido praticado por organização criminosa, conforme antiga previsão do 

inciso VII, do artigo 1° da Lei n° 9.613/1998, posteriormente revogado pela Lei n° 

12.683/2012, julgou válida a utilização do conceito presente na Convenção de Palermo para 

configuração do tipo penal indicado, nos seguintes termos: 

 

HABEAS CORPUS . LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO VII DO ART. 1.º DA 

LEI N.º 9.613/98. APLICABILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

CONVENÇÃO DE PALERMO APROVADA PELO DECRETO LEGISLATIVO 
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N.º 231, DE 29 DE MAIO DE 2003 E PROMULGADA PELO DECRETO N.º 

5.015, DE 12 DE MARÇO DE 2004. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A 

PERSECUÇÃO PENAL. 1. Hipótese em que a denúncia descreve a existência de 

organização criminosa que se valia da estrutura de entidade religiosa e empresas 

vinculadas, para arrecadar vultosos valores, ludibriando fiéis mediante variadas 

fraudes – mormente estelionatos –, desviando os numerários oferecidos para 

determinadas finalidades ligadas à Igreja em proveito próprio e de terceiros, além de 

pretensamente lucrar na condução das diversas empresas citadas, algumas por meio 

de “testas-de-ferro”, desvirtuando suas atividades eminentemente assistenciais, 

aplicando seguidos golpes. 2. Capitulação da conduta no inciso VII do art. 1.º da Lei 

n.º 9.613/98, que não requer nenhum crime antecedente específico para efeito da 

configuração do crime de lavagem de dinheiro, bastando que seja praticado por 

organização criminosa, sendo esta disciplinada no art. 1.º da Lei n.º 9.034/95, com a 

redação dada pela Lei n.º 10.217/2001, c.c. o Decreto Legislativo n.° 231, de 29 de 

maio de 2003, que ratificou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional, promulgada pelo Decreto n.º 5.015, de 12 de março de 

2004. Precedente. 

 

 

Na defesa do posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania, Vladimir Aras 

(2013) assinala que não haveria qualquer invalidade em adotar, no caso em tela, a definição 

firmada pela dita Convenção, posto que fora empregada meramente para complementar a 

norma penal em branco do artigo 1°, inciso VII, da Lei de Lavagem de Dinheiro.  

Assim, não restaria violado o princípio da legalidade, afastando-se a noção de que se 

instituiria um novo tipo penal a partir de convenção internacional, uma vez que se estaria 

utilizando o conceito presente no texto de Palermo tão somente para qualificação do sujeito 

ativo, a saber, organização criminosa, de um crime já previsto em lei, qual seja, o delito de 

lavagem de dinheiro.  

A despeito do esforço argumentativo de parcela da doutrina, outro foi o 

entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Habeas Corpus n° 

96.007 – SP, a Corte Superior concluiu pela impossibilidade do emprego do conceito 

existente na Convenção de Palermo sobre a expressão organização criminosa, para fins de 

configuração do tipo penal que era previsto no artigo 1°, inciso VII, da Lei n° 9.613/1998 (Lei 

de Lavagem de Dinheiro). 

 

TIPO PENAL – NORMATIZAÇÃO. A existência de tipo penal pressupõe lei em 

sentido formal e material. LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/98 – CRIME 

ANTECEDENTE. A teor do disposto na Lei nº 9.613/98, há a necessidade de o 

valor em pecúnia envolvido na lavagem de dinheiro ter decorrido de uma das 

práticas delituosas nela referidas de modo exaustivo. LAVAGEM DE DINHEIRO – 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime de quadrilha não se 

confunde com o de organização criminosa, até hoje sem definição na legislação 

pátria. 
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Em seu voto, o relator, Ministro Marco Aurélio de Mello, sustentou a 

obrigatoriedade da prévia existência de lei em sentido formal e material para a definição de 

uma conduta como crime, em consonância com o artigo 5°, inciso XXXIX, da Carta Magna, 

consignando não ser possível complementar a norma incriminadora do tipo penal mencionado 

a partir de um diploma introduzido no ordenamento jurídico por simples decreto, visto que 

representaria flagrante violação à premissa do princípio da legalidade.  

Logo, a antiga conduta prevista no artigo 1°, inciso VII, da Lei de Lavagem de 

Dinheiro (anterior à revogação do referido inciso pela Lei n° 12.683/2012), permaneceria 

atípica, em razão da falta de conceito válido apto à integração da norma penal em aberto, o 

qual deveria ser estabelecido por lei e não por convenção internacional, posto que, 

“convenções internacionais não se qualificam como fontes formais de direito penal, para o 

qual vigora o princípio da reserva legal” (LIMA, 2016, 539). 

 

2.2.2 A Lei n° 12.694/2012 e a Lei n° 12.850/2013: dois conceitos de organização 

criminosa? 

 

A repercussão dos julgamentos indicados ressaltou a alarmante insegurança jurídica 

ocasionada pela inércia legislativa em delinear o conceito de organização criminosa. Nesse 

contexto, no qual se verificava que a ausência de definição legal do tema corroborava a 

atipicidade de graves condutas lesivas à segurança e paz públicas, intensificando-se, desse 

modo, a atuação da criminalidade organizada, surgiu a Lei n° 12.694, de 24 de julho de 2012, 

cuja finalidade era tratar do processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição 

de crimes praticados por organizações criminosas.  

Em seu artigo 2°, a Lei n° 12.694/2012 finalmente proporcionava um conceito 

suficiente e adequado sobre organização criminosa, seguindo a forma esboçada na Convenção 

de Palermo: 

 

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, 

de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja 

igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.   

 

 

Assim, cumpre apontar dois aspectos que diferenciavam os conceitos existentes nos 

dois diplomas legais. Primeiro, enquanto a definição da Convenção de Palermo, em seu artigo 
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2°, “a”, declarava que organização criminosa, mediante a prática de crimes, visava 

exclusivamente a obtenção de vantagem econômica, - “intenção de obter, direta ou 

indiretamente,um benefício econômico ou outro benefício material” – o texto da lei brasileira 

dispensava tal exigência, propondo que o objetivo da organização criminosa era auferir 

“vantagem de qualquer natureza”, demonstrando uma concepção muito mais inteligente do 

tema, já que evitava restringir quais seriam objetivos das organizações criminosas, tendo em 

vista que cada organização possui uma forma de atuação específica, podendo obter vantagens 

baseadas em influências, favoritismos e clientelismos. 

Segundo, relacionado aos crimes praticados pela organização criminosa, a 

Convenção das Nações Unidas delimitava genericamente sua atuação à prática de crimes 

“graves”, sobretudo aqueles previstos em seu texto, tais como lavagem de dinheiro (artigo 

6°); corrupção (artigo 8°); e obstrução à justiça (artigo 23); enquanto a Lei n° 12.694/2012, 

fugindo da imprecisão técnica que ceifou a eficácia da Lei n° 9.034/1995, previa a prática de 

quaisquer crimes cujas penas máximas fossem igual ou superior a 04 (quatro) anos, ou 

possuíssem caráter transnacional, isto é, que expandisse seu modus operandi para além do 

território nacional. 

Em que pese a Lei n° 12.694/2012 tenha estabelecido no referido artigo 2° que o 

conceito apresentado era pertinente “para os fins desta Lei”, o mesmo seria válido para outras 

hipóteses, sobretudo para aplicação dos procedimentos investigatórios e meios de prova 

disciplinados pela Lei n° 9.034/1995, os quais, a partir do advento dessa nova lei, finalmente 

puderam se torna eficazes para a investigação de crimes praticados por organizações 

criminosas, uma vez que já não mais existia o vazio legislativo sobre o conceito legal 

daquelas.  

Insta analisar o procedimento diferenciado traçado pela Lei n° 12.694/2012 no que 

diz respeito ao julgamento de crimes praticados por organizações criminosas. Em seu artigo 

1°, o diploma legal declara ser possível, por meio de decisão fundamentada do juiz 

competente, a constituição de um juízo colegiado, em primeiro grau de jurisdição, formado 

por mais 02 (dois) magistrados, para a prática de qualquer ato processual durante a persecução 

criminal daqueles crimes, especialmente: decretação de prisão ou de medidas assecuratórias; 

concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão; sentença; progressão de regime de 

cumprimento de pena; concessão de “liberdade condicional”; transferência de preso para 

estabelecimento prisional de segurança máxima e inclusão do preso no regime disciplinar 

diferenciado. 
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Forçoso reconhecer que o intuito da lei é garantir a integridade dos juízes e sua 

independência funcional durante a instrução criminal envolvendo o crime organizado, 

possibilitando impedir e/ou enfraquecer eventuais constrangimentos e ameaças realizadas por 

integrantes de organizações criminosas, o que demonstra que o legislador, ao menos nessa 

ocasião, não permaneceu indiferente à influência e periculosidade que a criminalidade 

organizada detém.  

O intuito do legislador, contudo, não restou imune a diversas críticas. Sucintamente, 

assinala-se que procedimento do julgamento colegiado representa considerável violação ao 

princípio constitucional do juiz natural, assegurado nos incisos XXXVII e LIII, do artigo 5°, 

da Constituição Federal, evidenciando-se a instituição de um julgamento/tribunal ad hoc, 

posto que o juiz não estaria previamente estabelecido, sendo escolhido posteriormente ao 

início da persecução criminal, maculando, do mesmo modo, o princípio da identidade física 

do juiz, previsto artigo 399, §2°, do CPP. Ademais, a lei não teria proporcionado instrumentos 

de proteção aos juízes, mas, sim, permitido que agora as organizações criminosas tivessem a 

opção de ameaçar mais de um magistrado (FILOMENO, 2015, p. 32). 

Embora tenha suprido o vazio legislativo sobre o conceito do termo organizações 

criminosas, a Lei n° 12.964/2012 não solucionou inteiramente o problema, já que ainda 

restava inexistente a tipificação da conduta de associação à organização criminosa. O Código 

Penal, por sua vez, no seu artigo 288, previa o crime de “quadrilha ou bando”, consistente na 

associação de mais de 03 (três) pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de praticas crimes. 

Diante da ausência de tipificação, as organizações criminosas, muitas vezes, terminavam por 

receber o mesmo tratamento legal. 

O panorama da disciplina jurídica sobre o crime organizado, todavia, foi 

significativamente modificado com a Lei n° 12.850, de 02 de agosto de 2013, que define 

organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, 

infrações penais correlatas e o procedimento criminal, bem como revoga a controvertida Lei 

n° 9.034/1995. Em seu artigo 1°, §1°, o novel diploma legal trouxe um novo conceito de 

organização criminosa, in verbis: 

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

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

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

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

sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 
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Novamente, convém salientar as diferenças entre os conceitos de organização 

criminosa, ora estabelecidos pelos dois diplomas normativos mais recentes. As discrepâncias 

consistem precisamente: no número de agentes necessários para a qualificação da organização 

criminosa, visto que a Lei 12.850/2013 exige a participação de pelo menos 04 (quatro) 

pessoas, ao passo que a Lei 12.694/2012 subscreve a necessidade de no mínimo 03 (três) 

indivíduos; na cominação da sanção dos crimes praticados pela organização criminosa, já que 

para a Lei 12.850/2013 as infrações penais devem possuir penas máximas superiores a 04 

(quatro) anos, enquanto a Lei 12.694/2012 admite que os crimes tenham penas máximas 

iguais ou superiores a 04 (quatro) anos; e, por fim, no âmbito das ações praticadas pelas 

organizações criminosas, uma vez que a Lei 12.850/2013 circunscreve a possibilidade da 

prática de infrações penais, isto é, tanto crimes, quanto contravenções penais, à medida que a 

Lei 12.694/2012 restringe o conceito, estabelecendo especificamente a prática de crimes.  

Certo é que o surgimento desse novo conceito contribuiu para o início de uma nova 

discussão em torno do termo organização criminosa. Questionava-se, então, qual definição 

deveria prevalecer? Aquela proposta pela Lei n° 12.694/2012 ou a que estava presente no 

texto da Lei n° 12.850/2013? Nessa acepção, indagava-se também acerca da vigência da Lei 

n° 12.694/2012, vez que muitos entendiam que a Lei n° 12.850/2013, por trazer uma nova 

formulação para o conteúdo da expressão organização criminosa, revogava-a tácita e 

integralmente, já que não existia em seu texto qualquer determinação expressa nesse sentido. 

Parcela minoritária da doutrinária sustentava a existência de dois conceitos de 

organização criminosa, os quais deveriam ser interpretados e aplicados de forma distinta: 

aquele consignado na Lei n° 12.694/2012 destinava-se exclusivamente à formação do 

procedimento de julgamento colegiado em primeira instância dos crimes praticados por 

organizações criminosas, fundamentando-se tal posicionamento na interpretação da expressão 

“para os fins desta Lei”, prevista no seu artigo 2°; enquanto o inscrito no artigo 1°, §1°, da Lei 

12.850/2013 seria empregado na aplicação das técnicas especiais de investigação previstas 

nesse diploma. 

Nessa linha, cumpre destacar o entendimento de Lima (2016, p. 537) sobre a 

controvérsia do aparente conflito intertemporal de normas penais: 

 

[...] Por mais que a Lei n° 12.850/13 não faça qualquer referência à revogação 

parcial da Lei n° 12.694/12, especificamente no tocado ao conceito de organizações 

criminosas, é no mínimo estranho aceitarmos a superposição de conceitos distintos 

para definir tema de tamanha relevância para o Direito Penal e Processual Penal. É 

bem verdade que o artigo 9° da LC 95/98, com redação dada pela LC n° 107/01, 

determina que a cláusula de revogação de lei nova deve enumerar, expressamente, as 
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leis e disposições revogadas, o que não ocorreu na hipótese sob comento, já que o 

art. 26 da Lei n° 12.850/13 revogou expressamente apenas a Lei n° 9.034/95, sem 

fazer qualquer referência ao conceito de organização criminosa constante do art. 2° 

da Lei n° 12.694/12. No entanto, falta de técnica por parte do legislador – que, aliás, 

tem se tornado uma rotina -, não pode justificar a convivência de normas jurídicas 

incompatíveis entre si, tratando do conceito de organizações criminosas de maneira 

conflitante. Por consequência, como se trata de norma posterior que tratou da 

matéria em sentido diverso, parece-nos que o novel conceito de organização 

criminosa constante do art.1°, §1°, da Lei n° 12.850/13, revogou tacitamente o art. 

2° da Lei n° 12.694/12, nos termos do art. 2°, §1°, da Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro. 

 

 

Desse modo, em conformidade com as regras relacionadas à sucessão de leis, nota-se 

que a Lei n° 12.850/2013 revogou, de forma tácita, unicamente o artigo 2° da Lei n° 

12.694/2012, em razão de ter regulado diversa e inteiramente a matéria objeto daquela norma. 

Contudo, tal revogação em nada influenciou na vigência dos demais dispositivos da Lei n° 

12.694/2012, os quais continuam existindo validamente, disciplinando o procedimento do 

julgamento colegiado. Nessa perspectiva, nota-se que coexistência entre os conceitos dos 

dispositivos representaria grave contradição e consequentemente restauraria a prévia 

conjuntura de insegurança jurídica sobre o assunto, não restando dúvida de que a opção 

adotada prestigia a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. 

Outrossim, interessante é a crítica de Cabette e Nahur (2014, p. 122) sobre o 

contrassenso da convivência simultânea das referidas concepções: 

 

Na verdade, não faz sentido que nosso ordenamento contemple simultaneamente 

duas definições de “Organização Criminosa”, uma genérica e outra somente para 

fins de formação do colegiado. A contradição seria terrível, pois poderia haver casos 

em que pessoas estariam sendo julgadas em primeiro grau colegiado, sendo que, na 

verdade, nos termos da lei que define organização criminosa e determina os 

instrumentos para a sua apuração, não estaria incurso nessa modalidade. Então 

haveria processos em andamento em juízo colegiado de primeiro grau, supostamente 

tratando de casos de organização criminosa para os fins específicos da Lei 

12.694/12, mas para os quais não se poderia aplicar qualquer dispositivo da Lei de 

Organização Criminosa (Lei 12.850/13), inclusive e principalmente a própria 

definição do artigo 1°, §1°, do citado diploma. Essa seria uma situação insustentável, 

razão pela qual se impõe reconhecer a revogação tácita do artigo 2°, da Lei n° 

12.694/12.  

 

 

Ante o exposto, percebe-se que a inicial inércia do legislador no trato do crime 

organizado foi aparentemente substituída por uma premente e desorganizada produção 

legislativa, considerando a necessidade cada vez mais acentuada de criar instrumentos 

jurídicos capazes de auxiliar eficazmente na contenção do avanço da criminalidade 

organizada sobre as mais diversas esferas da administração pública.  
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2.2.3 Comentários sobre a Lei n° 12.850/2013 

 

A despeito de representar o estágio normativo mais avançado quanto à 

regulamentação de dispositivos de prevenção e repressão ao crime organizado, a Lei n° 

12.850/2013 não restou isenta de críticas.  

A principal delas está relacionada à exigência de caracterização da organização 

criminosa a partir da “prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 

(quatro) anos”. O critério quantitativo adotado negligenciou a existências de diversas 

infrações penais historicamente praticadas por organizações criminosas, tais como o Jogo do 

Bicho e algumas espécies de fraude em licitação, impossibilitando que essas condutas, 

essencialmente de caráter organizado, permanecessem excluídas do campo de atuação da Lei 

do Crime Organizado.  

De acordo com a lição de Cabette e Nahur (2014, p. 114), a Lei n° 12.850/2013 

poderia ter afastado essa deficiência ao estabelecer que determinadas espécies delitivas, ainda 

que não cumprissem o referido requisito quantitativo previsto para as sanções máximas, 

pudessem ser atribuídas às organizações criminosas em razão do modo de execução dessas 

infrações está essencialmente correlacionado à criminalidade organizada. 

Nessa perspectiva, o legislador também poderia optar por majorar as sanções de 

algumas infrações penais, possibilitando que fossem abrangidas pelo conceito de organização 

criminosa, bem como definir como crime algumas condutas que atualmente ainda são 

tipificadas como contravenções penais, principalmente o Jogo do Bicho, previsto no artigo 50, 

da Lei n° 3.688/1941, sancionado com penas de 03 (três) meses a 01 (um) ano de prisão. 

Alega-se que a prática da contravenção de jogos de azar pode receber o amparo da 

Lei n° 12.850/2013 desde que seja demonstrado o seu caráter transnacional. O 

posicionamento mostra-se completamente desvinculado da realidade prática, posto que a 

mencionada infração é tida como uma particularidade da cultura nacional. Dessa forma, as 

soluções mais viáveis estariam relacionadas ao aumento da pena dessa contravenção ou sua 

conversão em crime, hipótese essa que igualmente demandaria a majoração da pena. 

A abstração – ou descuido - do legislador, acreditando que uma contravenção penal 

possa ter pena máxima superior a 04 (quatro) anos ou caráter transnacional, revela que o 

conceito da Lei n° 12.850/2013 ainda não possui a qualidade técnica esperada. No entanto, o 

discutido requisito quantitativo não é de todo prejudicial, já que manifesta a preocupação de 

não banalizar o conceito de organização criminosa, evitando-se que a prática reiterada de 
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qualquer infração por um grupo de indivíduos, minimamente coordenados, seja suficiente 

para caracterizar uma organização criminosa.  

É compreensível a opção por centralizar os esforços de investigação sobre a prática 

de infrações graves, cujas ações representam um maior desvalor e revelam a complexidade na 

prevenção e repressão ao crime organizado. Entretanto, a crítica é pertinente e válida é a 

sugestão sobre eventualmente estabelecer um rol taxativo de infrações penais que sejam 

exceções à regra. É fundamental, portanto, a necessidade de se continuar analisando e 

trabalhando no conceito de organização criminosa, de modo que se resolva o aparente 

problema da insuficiência protetiva (CABETTE; NAHUR, 2014, p. 115).  

Por fim, no seu artigo 2°, a Lei n° 12.850/2013 tipifica como crime “promover, 

constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 

criminosa”, estabelecendo pena de reclusão de “3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo 

das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas”. 

Sobre sua classificação, observa-se que o crime é de ação múltipla, visto que quatro 

são os verbos/condutas que integram seu núcleo, a saber, promover, constituir, financiar e 

integrar, tendo como bem jurídico tutelado a paz pública. Trata-se de delito formal, posto que 

dispensa resultado naturalístico para sua consumação.  

Da mesma forma, é permanente, isto é, a consumação se protrai no tempo, depende 

da atividade do agente; comissivo – consiste na realização de uma ação positiva; comum – 

podendo qualquer pessoa cometê-lo, não sendo exigível que o sujeito ativo tenha alguma 

qualidade especial.  

Nesse aspecto, cumpre destacar que a participação de agente ou servidor público não 

é inerente ao conceito de organização criminosa, embora a realidade demonstre que na 

maioria dos casos esses indivíduos atuam na organização; plurissubjetivo – imprescindível o 

concurso de pessoas (“associação de 4 (quatro) ou mais pessoais”); unissubsistente – consiste 

em um único ato, sendo impossível a modalidade tentada, caracterizando, por isso, como 

“crime de empreitada” (CABETTE; NAHUR, 2014, p. 133); de forma livre e não vinculada, 

já que não existe qualquer previsão de como deve ocorrer a execução das condutas típicas.  

Evidente que a Lei 12.850/2013 é de estudo obrigatório quando se aborda a temática 

do crime organizado, bem como apresenta vários dispositivos sobre a matéria. A análise 

pormenorizada do referido diploma legal, entretanto, foge aos objetivos do presente trabalho. 

A pretensão foi fornecer uma contextualização pontual dos seus principais aspectos, de modo 

que se possa compreender da melhor forma o novel tratamento legal dispensado à 

criminalidade organizada. 
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2.3 AS DIMENSÕES DO CRIME ORGANIZADO 

  

Sendo um dos fenômenos sociais mais relevantes das últimas décadas, a 

criminalidade organizada apresenta significativos reflexos nas políticas desenvolvidas pelos 

Estados, afetando de forma relevante os rumos da sociedade. Ignorar sua influência na 

condução das questões de caráter público representaria grave negligência no estudo do poder 

de atuação e sobrevivência das organizações criminosas.  

É precisamente nesse aspecto que reside o erro da atual política criminal sobre a 

matéria aqui debatida, uma que vez alicerça seu escopo em um discurso demagógico populista 

de que criminalidade organizada é um inimigo estranho e externo, o qual precisa ser 

combatido e vencido.  

Descuidar do fato de que as organizações criminosas estão enraizadas nas mais 

diversas estruturas da administração pública, em níveis variados, continuará a impedir que 

seja realizada uma reflexão verdadeiramente crítica sobre o assunto, capaz de formular uma 

política criminal racional e consistente, que seja capaz de prevenir e reprimir esse fenômeno 

sem se valer da perigosa e inútil política do inimigo. 

Neste tópico, em consonância com a proposta elaborada na obra de Cabette e Nahur 

(2014, p. 87-101), tratar-se-á de construir uma análise mais detida do fenômeno da 

criminalidade organizada, baseando-se na observação de três de suas dimensões mais 

relevantes: político-econômica, cultural e jurídica.  

 

2.3.1 A dimensão político-econômica 

 

A despeito da existência de alguns dos mais caros princípios constitucionais, tais 

como moralidade, impessoalidade e eficiência, a realidade prática demonstra que a corrupção 

termina por ser um dos principais norteadores da Administração Pública. Não é novidade que 

se fale na corrupção dos agentes públicos. A peculiaridade, entretanto, encontra-se na 

aparente institucionalização dessa prática a partir do crescimento e fortalecimento do crime 

organizado, principalmente no âmbito transnacional. 

Nesse sentido, a corrupção é meio pelo qual o crime organizado se vale para 

estabelecer uma relação parasitáriacom o Estado (CEPIK; BORBA, 2011, p. 386), isto é, ao 

corromper e coagir os agentes e autoridades públicas, a criminalidade organizada adentra na 
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estrutura administrativa estatal, da qual passa a se utilizar para garantir seus interesses e 

expandir seu campo de atuação.  

A corrupção, portanto, é um dos mais sólidos pilares de sustentação dacriminalidade 

organizada, uma vez que, ao criar fortes relações de clientismo e favoritismo com os setores 

públicos, utilizando-se, por exemplo, do financiamento ilegal de campanhas políticas, 

influencia na condução das questões públicas e, por conseguinte, enfraquece a política do 

Estado voltada à repressão dessa espécie delitiva. 

Diante desse quadro de deturpação do poder político, no qual os interesses da 

coletividade são subjugados à manutenção de interesses privados, pode-se afirmar que o crime 

organizado é uma força conservadora, isto é, preocupa-se em manter os poderes constituídos e 

a ordem existente (ibid.), já que lhe é conveniente apoiar aqueles que possibilitam sustentar 

sua infraestrutura operacional. À vista disso, evidente que essa “conexão estrutural ou 

funcional com o poder público ou com agentes do poder” (CABETTE; NAHUR, 2014, p.72) 

é elemento determinante no enfraquecimento do Estado Democrático de Direito. 

Quanto ao aspecto econômico, intrinsecamente entrelaçado ao político, verifica-se 

que esse vínculo de corrupção com o Estado fornece as condições favoráveis para exorbitante 

lucratividade das organizações criminosas, uma vez que proporciona a consolidação de sua 

estrutura como empreendimento, ou seja, funciona como empresa. Sobre essa concepção, 

cumpre destacar a lição de Marcelo Mendroni (2016, p. 11): 

 

É “Empresa” que atualmente gera e gira, não mais somente riqueza obtida através de 

atividades criminosas decorrentes do controle territorial, mas uma riqueza móvel 

com incrível dinamismo e capacidade de multiplicação, por mais condutas 

criminosas e outras aparentemente legalizadas, mas de origem também criminosas; 

formando uma espécie de “capitalismo criminal”.  

 

 

 

É nesse ponto que se percebe outro pilar essencial para a sustentação da 

criminalidade organizada: o crime de lavagem de dinheiro. Dessa forma, estabelece-se uma 

linha tênue entre legalidade e ilegalidade, já que as organizações criminosas introduzem no 

mercado financeiro o produto dos crimes e a partir de inúmeras operações e transações, que 

visam dificultar ao máximo qualquer rastreamento e investigação dos órgãos de controle 

estatais, buscam obter lucros supostamente lícitos. 

Percebe-se, contudo, que os impactos dessas práticas criminosas ultrapassam os 

limites das próprias organizações criminosas e terminam por afetar a política econômica dos 

Estados. Por essa razão, Cabette e Nahur (2014, p. 61) afirmam que o capital de origem 
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criminosa “representa um montante suficientemente grande para condicionar os processos 

macroeconômicos, exercendo papel decisivo em regiões e setores específicos”. Essa 

desestabilização da economia causada, por fim, também é resultado de severas deficiências do 

próprio sistema capitalista, na visão de Juarez Cirino dos Santos (2002), posto que esse 

modelo econômico vigente facilita e impulsiona a  lucratividade das organizações criminosas. 

 

2.3.2 A dimensão cultural 

 

Igualmente importante é a análise da dimensão cultural do fenômeno social ora 

discutido. 

A primeira perspectiva a ser é explora está relacionada à constituição de um poder 

paralelo ao poder estatal. Percebe-se que o crime organizado utiliza-se da ineficiência e 

carência das entidades públicas para instalar sua estrutura em determinadas localidades e 

espaços institucionais, exercendo sua influência e muitas vezes impondo seus “serviços” 

sobre o grupo que habita e/ou transita por aquele local/espaço. Assim, as organizações 

criminosas criam uma identidade cultural no espaço territorial de sua atuação, esforçando-se 

cada vez mais para preservá-la, a fim de garantir seu poder e influência. 

A segunda perspectiva, visceralmente correlacionada à primeira, refere-se à falsa 

noção do papel positivo desempenhado pelas organizações criminosas, que são vistas por 

certas comunidades, em muitos casos, como essenciais à promoção de garantias existenciais 

míninas, que deveriam ser fornecidas pelo próprio Estado, representando o que Cabette e 

Nahur (2014, p. 83) denominam de “política assistencialista do banditismo generoso”. 

Destarte, essa suposta função positiva do crime organizando, no sentido de suprir as 

deficiências da máquina administrativa, em muitos casos, resulta em uma indevida 

glorificação da criminalidade organizada, que passa a ser vista como um meio de promoção 

da justiça, ótica essa que é constantemente reforçada pelos meios de comunicação, os quais 

desempenham um papel significativo na divulgação do culto à ideologia dessa espécie de 

criminalidade. 

 

2.3.3 A dimensão jurídica 

 

Em razão da enorme repercussão em diversos âmbitos da sociedade, o crime 

organizado não pôde permanecer fora do campo dos estudos jurídicos. A complexidade até 

mesmo de encontrar um conceito suficiente e adequado para o tratamento legal desse 
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fenômeno social demonstra que são vários os desafios enfrentados pelo Direito, sobretudo nos 

âmbitos do Direito Penal e Processual Penal, bem como no campo da Criminologia. 

Em que pese a necessidade de disciplina normativa da matéria, cumpre destacar que 

a lei não é o instrumento próprio para a realização de uma reforma social (CABETTE; 

NAHUR, 2014, p. 101), capaz de isoladamente solucionar o problema da criminalidade 

organizada. Na verdade, a lei, em especial a Lei n° 12.850/2013, é apenas de um dos 

componentes fundamentais para a reflexão crítica necessária à elaboração de uma proposta de 

intervenção apta a produzir resultados eficazes na repressão e prevenção ao crime organizado. 

Nesse contexto, imprescindível ressaltar que a temática deve ser abordada 

precisamente sob as ideias de repressão e prevenção, afastando-se o emprego de termos como 

“luta” e “combate”. Assim, pretende-se gradualmente dissipar a lógica prejudicial da política 

criminal do inimigo, que constrói o crime organizado como um mito, isto é, alimenta a falsa 

concepção de que se trata de um “inimigo externo silencioso” capaz de corromper a 

sociedade. Nesse sentido, veja a lição de Lyman e Potter3 (apud CEPIK; BORBA, 2011, p. 

385-386): 

 

[...] as evidências são convincentes em apontar que o crime organizado não deve ser 

concebido como uma disfunção na sociedade nem como uma força estrangeira 

chocando-se com a sociedade. Antes, o crime organizado é parte e parcela do 

sistema político e econômico. 

 

 

Nessa linha, deve-se evitar as repostas emergenciais, consistentes principalmente na 

edição de leis que indevidamente violam garantias e direitos constitucionais. Torna-se 

imperioso não subestimar o crime organizado, utilizando-se de medidas paliativas, vez que o 

alto grau de flexibilização das organizações criminosas permite que elas consigam se 

reestruturar de diversas formas.  

Ante o exposto, resta demonstrado que a criminalidade organizada é um fenômeno 

social que progressivamente debilita as instituições públicas e o próprio Estado Democrático 

de Direito. É necessário fugir da política criminal episódica e desarrazoada para que se possa 

construir uma política criminal eficiente, suficientemente qualificada para enquadrar a matéria 

a partir da conjugação de suas dimensões jurídicas, culturais e político-econômicas. 

 

 

                                                           
3 LYMAN, Michael; POTTER, Gary. Organized crime. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000, p.507. 
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3. O INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo será detidamente analisado o instituto da colaboração premiada, 

objeto central do presente trabalho, sobretudo na perspectiva do tratamento processual dado à 

matéria na vigente Lei do Crime Organizado. Assim, será examinado como o novel diploma 

legal regulamentou o procedimento de aplicação da cooperação premiada, estabelecendo sua 

forma e seus requisitos, bem como os direitos e deveres do agente colaborador. 

Tida como técnica especial de investigação, a colaboração premiada consiste na 

confissão da prática de infração penal por um investigado ou acusado, bem como na 

aceitação, por parte desse coautor/partícipe, de cooperar com a investigação ou com o 

processo criminal referentes à organização criminosa e às infrações a ela correlacionadas, 

fornecendo informações úteis e efetivas aos órgãos estatais e que os auxiliem na obtenção de 

provas contra os demais coautores dos delitos, na recuperação do produto ou proveito dos 

crimes, na localização da vítima com integridade física preservada ou na prevenção de novos 

crimes, recebendo o colaborador, em contrapartida, determinados benefícios penais 

proporcionalmente ao seu grau de colaboração. 

Seguindo essa linha, observa-se o conceito esboçado por Lima (2016, p. 759), in 

verbis: 

Espécie do direito premial, a colaboração premiada pode ser conceituada como uma 

técnica especial de investigação por meio da qual o coautor e/ou partícipe da 

infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, fornece aos 

órgãos responsáveis pela persecução penal informações objetivamente eficazes 

para a consecução de um dos objetivos previstos em lei, recebendo, em 

contrapartida, determinado prêmio legal (grifo no original). 

 

Nessa concepção, torna-se imprescindível ressaltar que a natureza jurídica da 

colaboração premiada é de meio de obtenção de prova, não se devendo confundi-la com meio 

de prova propriamente dito. À primeira vista, a diferenciação pode aparentar ser irrelevante, 

mas a partir de um exame mais atento manifesta-se de suma importância para a correta 

compreensão e aplicação do instituto. 

Destarte, a colaboração premiada não é utilizada para imediatamente provar, por 

exemplo, a coautoria ou participação delitiva das pessoas citadas pelo colaborador em suas 

declarações. Na verdade, trata-se de instrumento pelo qual se pode ter acesso a elementos ou 
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fontes de prova, os quais, por sua vez, serão introduzidos no processo através dos meios de 

prova, ocasião em que serão aptos a influenciar no convencimento do juiz competente. Assim, 

por intermédio da colaboração premiada (instrumento) é possível que se tenha acesso a 

determinado documento referente à materialidade do delito (fonte de prova), o qual,uma vez 

juntado aos autos do processo, será utilizado como meio de prova, momento que se tornará 

válido para corroborar futuro pronunciamento jurisdicional. Sobre a mencionada distinção, 

valiosa a lição de Gustavo Badaró (2012, p. 270): 

 

Enquanto os meios de prova são aptos a servir, diretamente, ao convencimento do 

juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática (p. ex., o depoimento de uma 

testemunha, ou o teor de uma escritura pública), os meios de obtenção de provas (p. 

ex.: uma busca e apreensão) são instrumentos para a colheita de elementos ou fontes 

de provas, estes sim, aptos a convencer o julgador (p. ex.: um extrato bancário 

[documento] encontrado em uma busca e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto o 

meio de prova se presta ao convencimento direto do julgador, os meios de obtenção 

de provas somente indiretamente, e dependendo do resultado de sua realização, 

poderão servir à reconstrução da história dos fatos. 

 

 

Cumpre acrescentar o entendimento de Lima (2016, p. 579-580), segundo o qual é 

possível sustentar que a principal discrepância entre meio de obtenção de prova e meio de 

prova propriamente dito reside na observância do princípio do contraditório, posto que os 

meios de prova necessariamente pressupõem tanto o conhecimento sobre a produção de 

determinada prova, quanto à possibilidade de participar na sua elaboração, enquanto os meios 

de obtenção de prova presumem o desconhecimento do investigado ou acusado.  

Logo, diversas também serão as consequências de eventuais irregularidades na 

oportunidade de sua realização. Assim, vícios presentes nos meios de prova implicam em 

nulidade, absoluta ou relativa, à medida que eventual ilegalidade na produção de algum meio 

de prova resultará em sua inadmissibilidade no processo e, por conseguinte, imediato 

desentranhamento dos autos, em consonância com o artigo 157, caput, do Código de Processo 

Penal. 

À luz do que se expôs, registre que o acordo de colaboração premiada não se 

confunde com os depoimentos prestados pelo colaborador, vez que o primeiro é meio de 

obtenção de prova, enquanto o segundo é meio de prova. Quer-se com isto dizer que o acordo 

por si só não está apto a influir na convicção do magistrado, sendo imprescindível, para esse 

fim, o depoimento do colaborador em juízo, o qual obrigatoriamente deverá ser corroborado 

por outros meios idôneos de prova.  
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Ademais, convém esclarecer a distinção entre as expressões colaboração premiada e 

delação premiada. Embora aparentem se tratar de locuções sinônimas, existem diferenças 

conceituais significativas, representado uma relevante impropriedade técnica o emprego 

inadequado delas no estudo do tema.  

Incessantemente empregado pelos veículos de comunicação, o termo delação 

consiste basicamente na confissão da autoria de um crime e na acusação de terceiro como 

autor ou partícipe do mesmo ou de outro delito. Ainda que pressuponha a confissão, a 

colaboração, por sua vez, não exige necessariamente a indicação do nome de um autor ou 

partícipe de uma infração penal, fundamentando-se também no alcance de outros objetivos 

além desse, tais como a recuperação do produto do crime e a localização da vítima com sua 

integridade física preservada. 

Por essa razão, aponta-se a colaboração premiada como gênero, do qual a delação 

premiada é espécie, já que essa última representa apenas um dos resultados possíveis, não 

sendo capaz, portanto, de demonstrar a amplitude do instituto. Nessa acepção, Vladimir Aras4 

(apud LIMA, 2016, p. 761) afirma que existem outras quatro espécies de colaboração 

premiada, a saber: 

 

a) Delação premiada (chamamento do corréu): além de confessar seuenvolvimento 

na prática delituosa, o colaborador expõe as outras pessoasimplicadas na infração 

penal, razão pela qual é denominado de agenterevelador; 

b) Colaboração para a libertação: o colaborador indica o lugar onde estámantida a 

vítima sequestrada, facilitando sua libertação; 

c) Colaboração para a localização e recuperação de ativos: o colaboradorfornece 

dados para a localização do produto ou proveito do delito e de benseventualmente 

submetidos a esquemas de lavagem de capitais; 

d) Colaboração preventiva: o colaborador presta informações relevantes aosórgãos 

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

continuidade ou permanência de uma conduta ilícita. 

 

 

Importa elucidar, ainda, que a preferência técnica pelo uso do termo colaboração está 

relacionada ao sentido negativo e pejorativo, consubstanciado na ideia de traição, ao qual 

usualmente o vocábulo delação está associado. Desse modo, a noção de colaborador 

pressupõe uma conotação e simbologia melhores do que a de delator, evitando-se, ao menos 

na terminologia, limitar a extensão do instituto. 

De igual modo, cumpre sublinhar outra importante distinção existente entre o acordo 

de colaboração premiada e o acordo de leniência. A despeito da colaboração e da respectiva 

                                                           
4 ARAS, Vladimir. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Organizadora: Carla Veríssimo de Carli. 

Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2011. p. 427. 
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concessão de benefícios serem características inerentes aos dois acordos, os seus efeitos e 

principalmente o âmbito no qual ocorrem são diversos.  

Previsto nas Lei 12.529/2011 (Lei do Sistema Brasileiro de Concorrência) e 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial), acordo de leniência é comum nas searas 

administrativa e cível. Assim, a Lei 12.529/2011, nos artigos 86 e 87, determina que o CADE 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica), autarquia federal, é competente para 

promover o mencionado acordo com as pessoas físicas e/ou jurídicas que forem autoras de 

infrações à ordem econômica, como a formação de cartéis, enquanto a Lei 12.846/2013 prevê 

no seu artigo 16 que cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade pública lesado propor o 

acordo de leniência a pessoas jurídicas que tenham praticado infrações contra a 

Administração Pública, tais como a corrupção de agentes públicos e fraude ao procedimento 

licitatório.  

Os efeitos do acordo, por conseguinte, estão relacionados exclusivamente à extinção 

da punição prevista em processo administrativo ou a diminuição de eventual penalidade 

administrativa, ressaltando-se que tanto pessoas físicas, quanto jurídicas, podem realizar o 

compromisso. O acordo de colaboração premiada, por sua vez, é aplicado no âmbito jurídico-

penal, unicamente para pessoas físicas, tendo como efeito a diminuição de eventual pena de 

restrição da liberdade ou até mesmo o perdão judicial. Outra diferença significativa é quanto 

àqueles que estão autorizados a propor os acordos, já que na colaboração premiada a 

propositura cabe ao Delegado de Polícia e ao Parquet, sendo imprescindível a atuação do 

Ministério Público e do juiz, ao passo que na leniência são o CADE e autoridade máxima do 

órgão público lesado, prescindindo-se, nesta última, de procedimento judicial. 

Interessante questão diz respeito à propagação dos efeitos do acordo de colaboração 

premiada para além da esfera penal, atingindo também a esfera cível e administrativa. 

Filippetto e Rocha (2017, p. 163-164) defendem ser possível aproveitar e expandir os efeitos 

de eventual acordo de colaboração premiada, sustentando tal ideia a partir da necessidade de 

se analisar o ordenamento jurídico como um sistema, vez que entendem se tratar de grave 

insegurança jurídica o mesmo indivíduo não ser responsabilizado na esfera penal e o ser na 

administrativa ou cível.  

Assim, alegando ainda que as informações prestadas pelo colaborador teriam 

substancialmente mais efetividade, caso soubesse que estaria a salvo de qualquer 

responsabilidade cível ou administrativa, os referidos autores (ibid.)afirmam: 
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Como o fato é o mesmo, quando o agente celebra a colaboração premiada, ele o faz 

com o Estado e não somente com o Ministério Público criminal. Não fosse assim, 

haveria uma exacerbação da aplicação da teoria dos jogos, com o proposital 

fatiamento das delações, de modo que o colaborador estaria sempre a resguardar 

uma carta na manga, precavendo-se da necessidade de nova negociação em esfera 

diversa. Pode parecer uma espécie de bis in idem às avessas, já que o agente com um 

único comportamento colaborativo, é beneficiado em áreas múltiplas. No entanto, é 

forçoso ceder a esse sentimento de aparente impunidade, ante a unidade que o 

Sistema como um todo representa. 

 

 

 

A despeito do esforço argumentativo, não assiste razão aos autores nesse aspecto. 

Utilizando-se da mesma fundamentação, pode-se afirmar que estabelecer a isenção de 

responsabilidade dos colaboradores nas searas cível e administrativa representaria uma 

insegurança jurídica muito mais grave ao ordenamento jurídico, principalmente porque se 

estaria restringindo a possibilidade de se obter a devida reparação patrimonial, que se mostra 

necessária e indispensável à repressão e prevenção de delitos e infrações administrativas, 

principalmente de ordem econômica, caracterizados essencialmente pela alta lucratividade.  

Acerca da análise do conceito ora apresentado, ainda é fundamental discorrer sobre a 

noção de “prêmio” presente na nomenclatura do instituto. Inicialmente, a ideia de se premiar 

um indivíduo que realizou e/ou participou de uma infração penal reflete uma relevante 

incongruência, uma vez que o Direito Penal se impõe como um ramo essencialmente 

punitivista, responsável pela previsão e aplicação de sanções à prática de delitos. Assim, a 

contradição se resume à falta de conexão entre os termos sanção e prêmio, vez que o primeiro 

possui uma conotação primordialmente negativa, enquanto a do primeiro é positiva.  

Sobre o tema, Frederico Valdez Pereira (2016, p. 32) esclarece que a noção de 

prêmio corresponde essencialmente aos propósitos de política criminal, cuja finalidade, a 

partir da estipulação do “prêmio”, é estimular a atitude colaborativa do investigado/acusado, 

de modo que os órgãos responsáveis pela persecução penal se beneficiem de suas informações 

para operacionalizar de forma mais eficaz a investigação e/ou processo criminal. Embora o 

colaborador receba benefícios penais, a ideia de prêmio não está relacionada exclusivamente a 

ele, mas também se associada ao Estado, o qual pode ser visto, teoricamente, como o maior 

beneficiado, já que a partir da colaboração do investigado/réu, em tese, é possível que seus 

órgãos obtenham melhores resultados na repressão e prevenção ao crime organizado e, por 

conseguinte, na preservação do interesse da coletividade. 

O referido autor (ibid.) sustenta que o surgimento desse ramo do “direito penal 

premial” pode ser apontado como fruto da mudança do pensamento liberal clássico, no qual 

predomina a inércia do Estado, responsável pela preservação da paz unicamente através das 
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sanções negativas/coercitivas de restrição da liberdade, para o constitucionalismo pós-liberal, 

que se baseia, por outro lado, na atuação positiva do Estado, fornecendo não somente sanções 

negativas, como também positivas, cujo objetivo é promover a proteção de direitos e garantias 

fundamentais por meio do incentivo à prática de comportamentos desejados, isto é, atos 

socialmente vantajosos e produtivos, úteis principalmente à prevenção de novas condutas 

delituosas. 

A despeito da discussão sobre os fundamentos teóricos do instituto e da ideia inserta 

na “sanção premial”, não se pode ignorar a influência de suas razões utilitárias, já que a 

estipulação do “prêmio” proporciona uma atuação mais pragmática aos órgãos estatais, 

agilizando-se, desse modo, a condução da investigação e do processo criminal. Sob esse ponto 

de vista, posiciona-se Pereira (2016, p. 34): 

 

O fato é que, mesmo reconhecendo-se a transmutação para o modelo de Estado 

social e, principalmente, a consecutiva passagem de técnicas de controle de cunho 

unicamente repressivo para instrumentos impulsionadores decomportamentos 

promocionais dos valores perseguidos constitucionalmente, não há como negar que 

os expedientes de reforço investigativo como a colaboração processual não se 

inspiram, primordialmente, em aprofundamentos teóricos ou projetos racionalmente 

orientados; eles advém muito mais de razões utilitarísticas, portanto, motivadas pela 

finalidade de agregar eficácia no controle a formas de ilegalismo típicas das 

sociedades complexas. 

 

 

Evidenciando-se, desse modo, a inviabilidade de se manter o aparato do sistema 

penal baseado exclusivamente na noção clássica de retribuição, utilizando-se dos meios de 

investigação tradicionais, o instituto da colaboração premiada surge como um instrumento de 

uma política criminal essencialmente utilitarista, cujo objetivo é possibilitar ao Estado intervir 

de forma mais eficiente na repressão e prevenção dos novos fenômenos delituosos, como a 

criminalidade organizada, os quais não respondem aos mecanismos ordinários de repressão 

estatal moldados ainda no século XX. 

 

3.2 OS ASPECTOS PROCESSUAIS DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA NA 

LEI 12.850/2013 

 

A seguir, serão examinados os aspectos processuais mais relevantes do procedimento 

da colaboração premiada previsto na Lei n° 12.850/2013, a qual fornece o melhor tratamento 

legal do instituto na legislação pátria, suprindo as deficiências da inócua Lei n° 9.034/95.  
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3.2.1 Requisitos  

 

Em seu artigo 4°, caput, e §1°, a Lei do Crime Organizado estabelece os requisitos 

subjetivos e objetivos para a propositura do acordo de colaboração premiada e, por 

conseguinte, para concessão de alguns dos seguintes benefícios, relacionados ao direito penal 

material: redução da pena privativa de liberdade em até 2/3 (dois terços), sua substituição por 

pena restritiva de diretos e perdão judicial. 

Além desses, no §5° do mesmo artigo é prevista a concessão de outra benesse, qual 

seja, a progressão de regime fixado inicialmente para o cumprimento da pena. A diferença 

entre esse último benefício e os demais se encontra no momento de sua concessão, posto que 

os primeiros podem ser facultados tanto na investigação, quanto no curso do processo 

criminal, à medida que o último (progressão de regime) pressupõe a existência de sentença 

condenatória, hipótese em que somente pode ser ofertado na fase de execução da pena. 

Os requisitos subjetivos indispensáveis ao instituto são a voluntariedade do 

colaborador e a efetividade da colaboração, enquanto os objetivos dizem respeito aos 

resultados que devem sobrevir, cumulativamente ou não, da colaboração prestada, de modo a 

se concretizar o requisito subjetivo da efetividade.  

No parágrafo primeiro do supracitado dispositivo, foram elencados requisitos 

subsidiários, cuja análise não é relevante inicialmente para a propositura do acordo, sendo 

importante em momento posterior, de estipulação das condições do acordo, bem como da 

aplicação da fração de diminuição de pena.  

Dessa forma, indispensável a transcrição do referido artigo: 

 

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

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

direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação 

e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos 

seguintes resultados: 

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

infrações penais por eles praticadas; 

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

criminosa; 

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

criminosa; 

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

praticadas pela organização criminosa; 

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

§1° Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 

colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 

criminoso e a eficácia da colaboração. 
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Quanto ao exame dos mencionados pressupostos legais, primeiramente é 

imprescindível observar a necessidade de que o colaborador haja de forma livre e consciente, 

isto é, voluntária. Nesse aspecto, é pertinente elogiar o enunciado normativo, vez que andou 

bem o legislador ao se referir à “voluntariedade” e não à “espontaneidade”, ao contrário do 

que fez no tratamento da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal. 

A distinção reside no modo de manifestação do desejo de colaborar do investigo/réu.  

Assim, a exigência de ser voluntária, diferentemente de ser espontânea, não supõe a 

obrigatoriedade da ideia de colaborar ter nascido no íntimo do colaborador, ou seja, sem 

qualquer influência de fatores externos. Por ser voluntária, a escolha de colaborar pode ter se 

manifestado tanto por iniciativa exclusiva do investigado/acusado, quanto por influência da 

intervenção do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, os quais são os legitimados à 

propositura do acordo.  

Dessa forma, fundamental é que tal manifestação de vontade não seja resultado de 

qualquer tipo de coerção física ou moral, realizada pelos prováveis coautores/delatados, pelos 

membros dos órgãos de persecução penal ou até mesmo pelo defensor do colaborador. Nesse 

sentido, oportuna é a exposição de Filippetto e Rocha (2017, p. 138): 

 

O que se exige é que, ainda que sob influencia, o agente resolva colaborar de 

maneira isenta, sem que sua vontade tenha sido corrompida nesse sentido. É 

necessário que sua vontade se manifeste de maneira livre, sem coação física ou 

moral, ainda que influenciada. Assim, se por exemplo, o agente for confrontado com 

elementos de prova que o criminalizem e resolve ele colaborar para minorar a 

repreensão penal, agirá voluntariamente, ainda que a conduta não seja espontânea. 

 

 

Afastando-se a imposição da espontaneidade, permite-se que o instituto da 

colaboração premiada ganhe maior aplicabilidade prática. Certo é que ao autorizar que outros 

agentes – tais como o representante do Parquet, o Delegado de Polícia e o defensor – 

apresentem a possibilidade de acordo, garante-se a melhor operacionalização da persecução 

criminal, o que é o objetivo principal do instituto.  

Ademais, frise-se que a atuação do magistrado será primordial para a salvaguarda da 

voluntariedade do colaborador, já que caberá ao Juiz, no momento da eventual homologação 

do acordo, vislumbrar o preenchimento de seus pressupostos legais, oportunidade em que 

poderá ouvir o colaborador e verificar se suas declarações foram prestadas livres de qualquer 

embaraço, conforme dispõe o artigo 4°, §7°, da Lei 12.850/2013. 

Outrossim, convém destacar a obrigatoriedade da colaboração ser efetiva. Desse 

modo, espera-se que o colaborador forneça informações úteis à investigação e/ou ao processo 
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criminal, as quais forçosamente deverão conter novos e pertinentes elementos sobre a 

estrutura da organização criminosa, bem como acerca do modus operandi das infrações 

praticadas.  

É precisamente o nível de efetividade da colaboração, consubstanciado na realização 

de qualquer dos objetivos previstos nos incisos do artigo supratranscrito, que determinará o 

grau dos benefícios penais disponíveis ao colaborador. Dessa forma, observa-se uma relação 

de proporcionalidade direta entre a efetividade da colaboração e a concessão dos benefícios 

legais, isto é, quanto mais confiáveis e eficazes forem as declarações do colaborador, 

auxiliando eficientemente as tarefas dos órgãos de persecução penal, melhores serão os 

benefícios que poderão lhe ser oportunizados, podendo culminar, até mesmo, na extinção da 

punibilidade pela concessão do perdão judicial, consoante disposição do §2° do artigo ora em 

comento. 

Sobre os requisitos subjetivos, por fim, mostra-se pertinente esclarecer que embora 

conste no §1° do artigo 4°, a personalidade do colaborador não é requisito de validade do 

acordo de colaboração. Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de 

se manifestar. No julgamento do HC n° 127.483/PR, a Corte decidiu que a idoneidade do 

agente colaborador não é apta a invalidar o acordo, o qual deverá ter respaldo na idoneidade 

das informações fornecidas, voluntariamente, por aquele.  

Impor a necessidade de análise da personalidade do colaborador como pressuposto 

de validade do acordo de colaboração descaracterizaria o instituto e impossibilitaria sua 

aplicação prática, vez que seria indispensável o auxílio de outras ciências para corroborar o 

entendimento do Juiz, que estaria vinculado a elementos essencialmente dissociados do 

conjunto fático e probatório. Ademais, representaria insuperável paradoxo pressupor a 

idoneidade de alguém que está sendo investigado ou processado criminalmente por integrar 

organização criminosa. Nessa perspectiva, destaca-se o posicionamento da Suprema Corte, 

consolidado no Informativo n° 796 de sua jurisprudência, in verbis: 

 

Além disso, o Tribunal reputou que a personalidade do colaborador ou eventual 

descumprimento de anterior acordo de colaboração não invalidariam o acordo atual. 

Primeiramente, seria natural que o colaborador, em apuração de organização 

criminosa, apresentasse, em tese, personalidade desajustada ao convívio social, 

voltada à prática de crimes graves. Assim, se a colaboração processual estivesse 

subordinada à personalidade do agente, o instituto teria poucos efeitos. Na verdade, 

a personalidade constituiria vetor a ser considerado no estabelecimento das cláusulas 

do acordo de colaboração, notadamente a escolha da sanção premial, bem assim o 

momento da aplicação dessa sanção, pelo juiz. Além disso, eventual “confiança” do 

poder público no agente colaborador não seria elemento de validade do acordo. Esta 

não adviria da personalidade ou dos antecedentes da pessoa, mas da fidedignidade e 

utilidade das informações prestadas, o que seria aferido posteriormente. Assim, 
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também seria irrelevante eventual descumprimento de acordo anterior pelo mesmo 

agente. Essa conduta não contaminaria a validade de acordos posteriores. 

 

Desse modo, considerando a visão de Cabette e Nahur (2014, p. 198-199) sobre a 

necessidade de sopesar as informações apresentadas pelo colaborador com eventuais 

oportunismos e dissimulações supostamente intrínsecos a sua conduta, uma vez que seu 

interesse primordial é a obtenção dos benefícios, deve-se reputar a personalidade do 

colaborador - e os demais elementos a que faz referência o §1°, do artigo 4°, a saber, “a 

natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso” - como 

indicadores para estipular as cláusulas/condições do acordo de colaboração, contribuindo de 

forma decisiva para determinar a dimensão dos benefícios a que o colaborador fazer jus.  

Nesse caso, a diferença se encontra no fato de que tais aspectos irão influir de forma 

inversamente proporcional na concessão das vantagens pretendidas, em outras palavras, 

quanto maior a gravidade e mais desfavoráveis forem a natureza, as circunstâncias e a 

repercussão social do fato, menor será a extensão dos benefícios penais. 

Por outro lado, os requisitos objetivos de validade do acordo, previstos nos incisos de 

I a V do artigo 4°, representam os resultados concretos que necessariamente devem advir, 

cumulativamente ou não, das informações prestadas pelo colaborador. Nota-se que a 

concessão e a extensão dos benefícios dependem diretamente da ocorrência desses resultados, 

que precisam decorrer obrigatoriamente da conduta de cooperação pós-delitiva do 

colaborador, ou seja, caso os órgãos de persecução penal obtenham as finalidades pretendidas, 

contudo, sem que estas se originem da conduta do colaborador, o juiz não concederá as 

vantagens penais inicialmente prometidas. 

Dessarte, mostra-se essencial que o colaborador e o Ministério Público ou Delegado 

de Polícia firmem um compromisso sério, vez que àquele não são impostos apenas deveres de 

relevar informações suficientes e eficientes sobre a organização criminosa, mas também lhe 

são asseguradas garantias, entre quais, a de receber o benefício penal em contrapartida da sua 

colaboração eficaz.  

Nesse sentido, o papel do Ministério Público e do Juiz são de suma importância, 

posto que devem prezar pela correta aplicação da lei penal, o que, na presente hipótese, 

representa a concessão das vantagens anteriormente anunciadas.  Certo é que precisa existir a 

celebração de um verdadeiro negócio, no qual as duas partes obtenham vantagens, residindo 

nesse aspecto, todavia, uma das principais críticas ao instituto, a saber, a normatização de uma 

justiça criminal negocial. 
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Em seguida, analisar-se-á cada um dos requisitos objetivos elencados no dispositivo 

legal citado, os quais essencialmente representam as condições para que o acordo de 

colaboração produza os efeitos materiais desejados pelo colaborador. De regra, a eficácia 

desses possíveis resultados será examinada pelo juiz no momento da sentença, consoante 

dicção do artigo 4°, §11, da Lei n° 12.850/2013. 

Sobre a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa, 

bem como a indicação das infrações penais por eles praticadas, pelo colaborador, condições 

previstas no primeiro inciso do rol do artigo 4°, insta salientar que sua função está relacionada 

ao respeito ao princípio da indivisibilidade e da obrigatoriedade da ação penal, visto que aos 

órgãos responsáveis pela persecução criminal não cabe selecionar aqueles contra quem irão se 

insurgir, sendo fundamental que todos os coautores e partícipes da organização criminosa, 

inclusive o colaborador, tenham o mesmo tratamento no curso da instrução processual.  

De acordo com LIMA (2016, p. 768), é fundamental que as informações sobre os 

coautores/partícipes se refiram “ao crime investigado (ou processado) para o qual o 

colaborador também tenha concorrido em concurso de agentes”. Logo, na visão do autor, o 

colaborador não faria jus aos benefícios da lei caso fornecesse dados sobre indivíduos 

supostamente autores e/ou partícipes de crimes para os quais ele não concorreu. 

Essa condição não é apenas um dos deveres do colaborador, mas se apresenta como 

uma de suas garantias, já que pressupõe que os indivíduos delatados, em tese, também sejam 

investigados/denunciados, preservando-se, dessa forma, o princípio da isonomia.  

É cediço, no entanto, que existem exceções a essa regra, vez que em determinadas 

hipóteses o colaborador pode não ser imediatamente denunciado pelo Ministério Público, 

ainda que os outros coautores/partícipes o sejam, assim como há ocasiões em que pode ser 

beneficiado com o perdão judicial mesmo antes da instauração do processo criminal, de 

acordo com o artigo 4°, §§ 3° e 4°, da Lei 12.850/2013. 

Já no segundo inciso do referido dispositivo, o legislador estabeleceu como uma das 

condições do acordo que o colaborador revele a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da 

organização criminosa. O seu propósito está relacionado ao resultado previsto no inciso 

anterior, uma vez que tais ações possibilitam a individualização das condutas dos indivíduos 

da organização criminosa. Nessa linha, essa premissa permite verificar a própria adequação 

das infrações penais, em tese, praticadas ao conceito de organização criminosa do artigo 1°, 

§1°, do diploma legal estudado, já que é necessário que o modus operandidas infrações revele 

a existência de uma divisão de tarefas precisamente organizada e coordenada, estruturada com 

atividades individualizadas e de operacionalização bem planejada. 
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No terceiro inciso do artigo ora em comento, está previsto o requisito da prevenção 

de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Essa condição se 

mostra relevante porque demonstra a intenção do legislador em não elaborar o acordo de 

colaboração sob uma lógica exclusivamente repressiva, mas o fazer também a partir da 

perspectiva da prevenção, que se manifesta igualmente importante para o enfrentamento da 

questão da criminalidade.  

Tais condições existentes nos três primeiros incisos do artigo 4°, da Lei n° 

12.850/2013 levantam discussões sobre a extensão e relativização de sua aplicabilidade. A 

despeito da disposição literal dos mencionados dispositivos, não parece razoável que se exija 

do colaborador a indicação de todos os coautores e partícipes da organização criminosa e suas 

respectivas condutas, devidamente individualizadas, além de fornecer informações acerca de 

todo o funcionamento da organização delitiva, de modo que possa, até mesmo, a evitar a 

continuidade da prática das infrações penais relacionadas à sua atividade.  

Diante da complexidade da organização criminosa, verdadeiro empreendimento 

delitivo, é manifestamente desarrazoado estabelecer que os eventuais colaboradores tenham 

dimensão de todos os aspectos de sua estrutura e operacionalização a fim de que possam 

receber os benefícios legais, visto que integrantes de posições inferiores na hierarquia da 

organização, na maioria dos casos, não possuem acesso àqueles que se encontram nas esferas 

mais elevadas.  

Dessa maneira, fantasiosa se mostra a ideia de que todo colaborador conheça cada 

infração penal praticada no âmbito da organização, bem como os seus autores e modo de 

execução, pois a criminalidade organizada é conhecida precisamente pela ampla 

diversificação de atividades e vastos núcleos de atuação, restando inviável, portanto, 

pressupor que todos os integrantes se conheçam e tenham conhecimento da conduta 

individualizada de cada um. 

Ante o exposto, a insistência nessa interpretação inviabilizaria a aplicação e 

existência do instituto, vez que, sabendo da necessidade de possuírem o total domínio da 

estrutura da organização criminosa, os colaboradores, na maioria das ocasiões, se mostrariam 

desencorajados a cooperar com os órgãos de persecução penal.  

O quarto quesito deste rol, por sua vez, apresenta-se menos problemático quanto ao 

que se exige do colaborador. Ao prever a recuperação total ou parcial do produto (resultado 

direto da prática do crime) ou do proveito (resultado indireto ou mediato do crime) das 

infrações penais praticadas pela organização criminosa, percebe-se que o legislador 

flexibilizou a condição imposta ao colaborador, uma vez que os benefícios podem ser 



45 
 

concedidos ainda que o produto e/ou proveito da atividade criminosa sejam parcialmente 

recuperados.  

No entanto, evidente que se trata de condição diretamente proporcional aos fins 

pretendidos pelo colaborador, isto é, quanto mais eficaz seja sua atuação no sentido de 

recuperar a maior parcela possível do produto ou proveito das infrações penais praticadas, 

maior será a extensão dos benefícios legais, o que deverá ser minuciosamente considerado 

pelos órgãos de persecução e pelo Juiz. Nesse ponto, destaca-se o entendimento de Guilherme 

Nucci (2013, p. 53): 

 

Muitas vezes, age o crime organizado contra o Estado, invadindo os cofres públicos, 

o que representa enorme perda. Tendo em vista que basta um dos requisitos para 

valer o prêmio ao colaborador, torna-se imprescindível valorar, com precisão, a 

cooperação dada, pois a restituição de valor baixo não pode gerar amplo benefício. 

 

 

Forçoso reconhecer esta como uma das condições mais importantes para o acordo de 

colaboração e até mesmo para a própria finalidade do instituto em si. Os crimes praticados por 

organização criminosa cada vez mais se mostram difíceis de investigar, sobretudo em razão 

da crescente modernização e diversificação de suas atividades, principalmente a partir 

expansão internacional das redes criminosas.  

Certo é que os mecanismos de investigação do Estado, por outro lado, não 

acompanharam a evolução dos métodos das organizações criminosas, que lhes proporcionam 

uma alta e espantosa lucratividade, em prejuízo, principalmente, do erário público. Sendo 

assim, além da responsabilização criminal de seus integrantes, o Estado considera igualmente 

importante a restituição das vultosas quantias auferidas pelo crime organizado.  

A recuperação desses valores, porém, nem sempre é possível a partir dos métodos 

tradicionais de investigação, já que as organizações criminosas se valem de instrumentos cada 

vez mais eficientes para dificultar o controle e rastreamento de suas transações. Nesse 

aspecto, a colaboração premiada se mostra, senão como a única, talvez a mais eficaz forma de 

localizar os produtos dos crimes, permitindo que os danos patrimoniais sejam reparados.  

A quinta e última condição do rol ora analisado diz respeito à localização de eventual 

vítima com sua integridade física preservada, requisito relacionado às organizações 

criminosas estruturadas na prática de crimes que atingem diretamente o direito de liberdade 

das vítimas, como os delitos previstos nos artigos 157, §2°, V; 158, §3° e 159, todos do 

Código Penal.  
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Para verificação da efetividade desse objetivo é imprescindível que a vítima seja 

localizada com sua integridade minimamente preservada, já que seria desarrazoado esperar 

que ela não apresentasse quaisquer lesões e/ou fragilização de seu estado físico, exigência 

essa que inviabilizaria a aplicação do instituto nessas hipóteses. O escopo da lei, portanto, é 

garantir que os benefícios da colaboração premiada sejam concedidos nos casos em que a 

vítima ainda possa estar viva e não tenha sofrido diversas e graves lesões. 

Esse rol de condições estabelecido no artigo 4°, da Lei 12.850/2013, supostamente 

seria taxativo. Todavia, o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, esboçado no 

julgamento do HC n° 127.483/PR, lançou nova interpretação sobre o dispositivo. Isso porque 

a Corte sustentou ser possível que no acordo de colaboração conste a condição de mitigação 

dos efeitos extrapenais de natureza patrimonial da condenação, de modo que o colaborador 

ainda possa dispor dos bens que sejam proveitos da prática das infrações penais a ele 

imputadas.  

Naquela oportunidade, na qual o STF foi incitado a se manifestar, no âmbito da 

Operação Lava Jato, sobre a liberação de imóveis do doleiro Alberto Youssef para sua ex- 

mulher e filhas, que se tratavam de bens obtidos a partir da transformação, substituição ou 

utilização econômica do produto direto dos crimes a ele imputados, a Suprema Corte 

entendeu que seria desproporcional o acordo poder dispor sobre a sanção penal propriamente 

dita, mas não ser apto a regular os efeitos extrapenais da condenação.  

Nesse ponto, insta colacionar parte do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli: 

 

Logo, havendo previsão em Convenções firmadas pelo Brasil para que sejam 

adotadas “as medidas adequadas para encorajar” formas de colaboração premiada, 

tais como a redução ou mitigação da pena (no sentido, repita-se, de abrandamento 

das consequências do crime), parece-me lícito, sem prejuízo de ulterior e mais 

aprofundada reflexão sobre o tema, que o acordo de colaboração, ao estabelecer 

as sanções premiais a que fará jus o colaborador dentre as “condições da proposta do 

Ministério Público ou do delegado de polícia” (art. 6º, II, da Lei nº 12.850/13), possa 

também dispor sobre questões de caráter patrimonial, como o destino de bens 

adquiridos com o produto da infração pelo agente colaborador, em seu nome ou de 

interposta pessoa (grifo no original). 

 

 

Sobre o tema, em consonância com uma interpretação teleológica do artigo 7°, da Lei 

n° 9.807/99 (Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas), o qual dispõe acerca da “ajuda 

financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar”, 

Valdez Pereira (2016, p.152) sustenta que seria possível aos órgãos de persecução penal 

estabelecer como condição do acordo de colaboração a concessão de bens ou valores 

auferidos com a prática do delito, desde que tais bens ou valores correspondam às 
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necessidades para a subsistência do colaborador e de sua família. Assim, ainda maiores devem 

ser as precauções adotadas pelos membros do Ministério Público e pelo Magistrado, vez que 

deverão analisar detidamente o caso concreto para verificar a extensão, na prática, do conceito 

de subsistência, a fim de que não se institucionalize verdadeiro direito à manutenção dos 

produtos e proveitos de crimes.  

 

3.2.2 Forma  

 

Noutro plano, sobreleva tecer comentários quanto à forma do acordo de colaboração 

premiada, disciplinada no artigo 6°, da Lei n° 12.850/2013. Diz, in litteris, o comando 

normativo:  

 

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. 

 

 

Preliminarmente, fundamental esclarecer que um acordo de colaboração é composto 

por um termo de acordo, no qual irão constar o objeto do pacto e as obrigações recíprocas dos 

pactuantes, bem como pelo termo de declaração do colaborador, referente propriamente ao 

relato da cooperação. 

Com propriedade, Lima (2016, p. 781) afirma que o regulamento dos aspectos 

formais do acordo forneceu mais segurança ao instituto. Antes, os acordos de colaboração 

eram meramente verbais, realizados entre o Ministério Público e o investigado/acusado, de 

modo que não restavam muitas garantais concretas ao colaborador de que receberia os 

benefícios pretendidos, posto que não havia qualquer instrumento prévio homologado 

judicialmente a vincular a atuação do juiz, ao menos quanto a exigência de considerar seu teor 

no momento do provimento jurisdicional.  

No ponto, o citado autor(ibid.)explica que “a lavratura desse pacto entre acusação e 

defesa confere mais segurança e garantias ao acusado, que não ficará apenas com uma 

expectativa de direito, que, ausente o acordo, poderia ou não ser reconhecida pelo 

magistrado”. No mais, a formalização por escrita do instrumento resguarda o exercício da 
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ampla defesa, principalmente porque a presença do defensor é indispensável para sua 

realização. 

Trilhando esse caminho, também no julgamento do HC 127.483/PR, o Supremo 

Tribunal Federal firmou tese no sentido de que o acordo de colaboração premiada se trata de 

negócio jurídico processual. Em que pese ter como principal efeito a concessão de benefícios 

de ordem de direito material, tais como a redução de pena e o perdão judicial, a finalidade do 

instrumento corresponde à execução de atividade de natureza intimamente processual, a saber, 

a cooperação com a investigação e o processo criminal, vez que, conforme expresso no artigo 

3°, inciso I, da Lei do Crime Organizado, a colaboração é qualificada como meio de obtenção 

de prova. 

Não se olvide, no entanto, da existência de efeitos processuais do acordo, entre os 

quais se pode citar: i) a suspensão do prazo para oferecimento da denúncia ou do processo, 

bem como a suspensão do prazo prescricional (artigo 4°, §3°); ii) o não oferecimento de 

denúncia em face do colaborador, caso não se trate do líder da organização criminosa e seja o 

primeiro a presta efetiva colaboração (artigo 4°, §4°, incisos I e II); iii) a renúncia do 

colaborador ao direito ao silêncio (artigo 4°, §14); iv) ser conduzido, em juízo, separadamente 

dos demais coautores e partícipes (artigo 5°, inciso III); e v) participar das audiências sem 

contato visual com os outros acusados (artigo 5°, inciso IV). 

Bem por isso, tratando-se, pois, de negócio jurídico, o Ministro Dias Toffoli 

interpreta o artigo 6°, da Lei 12.850/2013, como a enumeração dos elementos de existência do 

acordo de colaboração. Nessa esteira, a eles serão indispensáveis os requisitos de validade do 

instrumento, que dizem respeito às declarações do colaborador prestadas de forma livre e 

voluntária, em harmonia com as circunstâncias fáticas e visando alcançar objetivos lícitos. Por 

fim, a eficácia do acordo advirá da respectiva homologação judicial. Não é despiciendo 

sublinhar, contudo, que o ato de homologação corresponde ao exame da regularidade, 

legalidade e voluntariedade do acordo, nos termos artigo 4°, §7°, da referida lei, o que não 

equivale a dizer que a efetividade das informações prestadas pelo colaborador será examinada 

nesse momento. 

Com efeito, previsto nos incisos do artigo acima transcrito, o conteúdo do acordo 

demarca objetiva e categoricamente a extensão dos possíveis benefícios que podem ser 

concedidos ao colaborador, isto é, o seu teor funcionará como baliza para o exame a ser 

realizado pelo juiz quando do momento de proferir a sentença.  

Nessa linha de ideias, o instrumento do acordo demonstra de forma expressa a 

cooperação do colaborador, consistente na exposição das informações fornecidas de forma 
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livre e voluntária, bem como nos benefícios prometidos, em contrapartida, pelos órgãos de 

persecução. A efetividade das declarações do colaborador, por sua vez, somente será 

constatada posteriormente, ao fim da instrução processual, precisamente na sentença. Dessa 

maneira, o acordo em si não representa a garantia absoluta de concessão das sanções premiais, 

mas permite ao colaborador que se exija do magistrado a ponderação do seu conteúdo nas 

suas decisões. 

A outro giro, quanto à possibilidade de impugnação do acordo homologado por parte 

dos delatados, ou seja, os supostos coautores e partícipes indicados pelo colaborador, no 

julgamento do Habeas Corpus ora analisado, assim se manifestou o Ministro Dias Toffoli:  

 

Assim, 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 - o que, aliás, poderia ocorrer antes, ou mesmo independentemente, de 

um acordo de colaboração (grifo no original, p. 29). 

 

 

Partindo desse raciocínio, a Suprema Corte classificou o acordo de colaboração 

premiada como negócio jurídico processual personalíssimo, vez que seu conteúdo vincula 

somente o colaborador e não aqueles que eventualmente constem de suas declarações. Com 

isso, vislumbra-se que a simples homologação do acordo não atinge a esfera jurídica dos 

“delatados”, razão pela qual não lhes assiste razão promover qualquer tipo de impugnação ao 

ato de homologação. 

 

3.2.2.1 A (in) voluntariedade da colaboração do réu preso e a (in) validade do negócio 

jurídico  

 

Questão das mais tormentosas diz respeito à voluntariedade da colaboração prestada 

pelo réu preso. Indaga-se até que ponto alguém submetido ao decrépito e desumano sistema 

carcerário brasileiro poderia manifestar-se livre e voluntariamente diante da propositura de 

eventual acordo de colaboração premiada que possivelmente resultaria em sua liberdade. 

Aprofundando o estudo do tema, Badaró (2015) afirma que a lógica por trás da 

utilização da colaboração do réu preso é semelhante àquela empregada no período 

inquisitorial, no qual os órgãos responsáveis pela persecução penal se valiam de diversos 

mecanismos de tortura para extrair a confissão do investigado/acusado.  
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Com efeito, o Ministério Público, em tese, com a chancela do Poder Judiciário, 

estaria utilizando a prisão preventiva, além de outras medidas cautelares, como forma de 

impor ao réu a realização do acordo de colaboração, vez que, sofrendo antecipadamente os 

efeitos penais e extrapenais de uma futura condenação criminal, o acusado se veria obrigado a 

cooperar.  

Demais de tudo isso, forçoso apontar que o acordo feito por colaborador preso, 

considerando seu caráter de negócio jurídico processual, estaria supostamente maculado por 

vício insanável de validade, visto que, por medo de continuar a ter seu direito à liberdade 

restringido, a declaração de vontade daquele colaborador não seria livre e voluntária e, por 

conseguinte, não estaria apta a produzir efeitos legais. 

Em artigo sobre o assunto, propondo uma solução ao problema, consistente na prévia 

concessão de liberdade ao réu a fim de seja proposto o acordo de colaboração, Badaró (2015) 

afirma “as delações de investigados presos são um terrível retrocesso. Devem ser 

consideradas inválidas, por não atenderem ao requisito do caput do art. 4º da Lei nº 

12.850/2013, que exige a voluntariedade da colaboração”. Prosseguindo nessa linha de 

intelecção, o autor acrescenta (ibid.): 

 

E se um investigado preso desejar fazer a delação e o Ministério Público assim 

considerar que tal colaboração poderá ser efetiva? Que este dê o primeiro passo, 

postulando a soltura do investigado que se dispõe a ser colaborador. Solto, terá a 

liberdade que lhe dará a voluntariedade para aceitar ou não a delação. A lógica não 

pode ser “prender para delatar”, mas no caso de investigados presos, soltar para 

voluntariamente delatar! 

 

 

Considerando a natureza de negócio jurídico que possui o acordo de colaboração, 

apontando que seu estudo também se insere no âmbito do Direito Civil, Bruno Espiñeira e 

Felipe Caldeira (2016, p. 86-88) explicam que a colaboração do réu preso configura 

verdadeiro estado de perigo, que se trata de uma das hipóteses de vício de vontade na 

celebração de negócios jurídicos, previsto no artigo 156, do Código Civil, segundo o qual 

“configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a 

pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação 

excessivamente onerosa.” 

Em linhas gerais, os referidos autores sustentam que a colaboração do réu preso 

preenche os requisitos exigidos para caracterização do mencionado vício. Desse modo, 

segundo a lapidar lição dos mencionados juristas (ibid.): 
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São estes os elementos do estado de perigo: (i) pessoa diante de dano grave diante 

de posição concreta que se encontra ou esta em vias de se encontrar; que, por força 

de tal circunstância fática; (ii) assuma obrigação excessivamente onerosa aos seus 

direitos a ponto de renunciá-los; com (iii) dolo de salvação própria ou de terceiro; e 

tudo de (iv) ciência da outra parte.  

Logo, o primeiro requisito – (i) pessoa diante de dano grave diante da posição 

concreta que se encontra ou esta em vias de se encontrar – é manifesto: o acusado 

encontra-se premido, ou na iminência de ser, de sua liberdade num sistema 

carcerário que lhe retira, inclusive, sua dignidade. 

[...] (as delações premiadas) representam, na essência, a renúncia de direitos 

fundamentais ditos irrenunciáveis: abre-se mão da presunção de inocência e do 

direito ao silêncio, dos recursos e habeas corpus, etc. O segundo requisito – (ii) 

assuma obrigação excessivamente onerosa aos seus direitos a ponto de renunciá-los 

-, portanto, é marcante. É nítido que o (iii) dolo é de salvação da própria liberdade. 

Nada mais. Por fim, (iv) tal circunstância é da ciência do Ministério Público [...] o 

acusado preso deseja o benefício da liberdade imediata, visto que a prisão funciona 

como um “estímulo” a celebração do acordo de delação premiada.  

 

 

Em posição antagônica, entrementes, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

HC 127.483/PR, por unanimidade, compreendeu que é válido o acordo de colaboração de réu 

preso, sustentando que o requisito de validade diz respeito à obrigatoriedade de liberdade 

psíquica e não de locomoção. 

Corroborando isso, o Plenário decidiu que impossibilitar a oportunidade de realizar o 

dito acordo aos réus presos - e consequentemente inviabilizar que sejam beneficiados com as 

respectivas sanções premiais - representaria flagrante violação ao princípio da isonomia. 

Feitas essas considerações preliminares, verifica-se a necessidade de se relativizar o 

procedimento do acordo de colaboração premiada na hipótese de réu preso. Por certo, 

evidente que ignorar o fato de que nesses casos a vontade do eventual colaborador está 

manifestamente viciada não representa a melhor abordagem do tema, assim como promover a 

nulidade do acordo feito não parece uma medida razoável. Com efeito, a elaboração de 

requisitos especiais para essa situação, buscando preservar a voluntariedade do colaborador, é 

medida que se impõe como alternativa às questões apresentadas. 

 

3.2.3 Legitimados à propositura 

 

Em conformidade com as disposições dos §§ 2° e 6°, do artigo 4°, a Lei 12.850/2013 

atribuiu ao Delegado de Polícia e ao membro do Ministério Público a legitimidade para a 

propositura do acordo de colaboração premiada. 

Nesse aspecto, questão que suscita acesos debates doutrinários diz respeito à 

legitimidade do Delegado de Polícia. Considerando-se que o artigo 4°, caput, da Lei do Crime 
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Organizado expressamente afirma que os benefícios legais serão concedidos à requerimento 

das partes, nota-se que não andou bem o lei nesse aspecto.  

Por certo, o conceito de partes, ainda que discutível sua aplicação e existência no 

processo penal, implica na abrangência daqueles que atuam na fase processual, quais sejam, o 

órgão de acusação, Parquet, o réu e o assistente de acusação, não sendo obrigatória, contudo, 

a existência desse último para configuração da relação processual. Ora, de acordo com o 

artigo 144, §4°, da Constituição Federal, cabe a Polícia Judiciária, da qual o Delegado de 

Polícia é autoridade integrante, a responsabilidade pela investigação das infrações penais, 

fornecendo as informações necessárias às autoridades judiciárias. Nesse diapasão, verifica-se 

que a atuação do Delegado é própria da fase pré-processual, no âmbito extrajudicial. 

Logo, embora se reconheça a importância da função do Delegado de Polícia na 

persecução criminal, em sentido amplo, é fundamental apontar que essa autoridade não 

deveria possuir qualquer atribuição legal para intervir no âmbito judicial, vez que nessa fase 

cabe exclusivamente ao Ministério Público, como titular da ação penal e detentor da opinio 

delicti, dispor sobre qualquer medida processual que influencie o convencimento do juiz e a 

respectiva aplicação de eventuais sanções penais, os quais não podem ser provocados por 

simples representação do Delegado de Polícia para homologação do acordo de colaboração. 

Bem por isso, Pacelli (2013) defende a inconstitucionalidade dos permissivos 

normativos indicados, alegando que a atribuição de legitimidade ao Delegado de Polícia para 

celebrar negócio jurídico processual viola flagrantemente a titularidade da ação penal por 

parte do Ministério Público, consubstanciada na ausência de capacidade processual e 

legitimidade da referida autoridade para atuar na fase processual, visto que não integra a 

relação processual, bem como não tem poderes para ingressar em juízo. 

Na esteira desse pensamento, destaque-se a lição de Eduardo Araujo da Silva5 (apud 

FILIPPETTO e ROCHA, 2017, p.151) 

 

Ao também disciplinar a realização de acordo ao delegado de polícia na fase pré-

processual, o legislador divergiu da proposta inicial do Grupo de Trabalho que 

elaborou o anteprojeto que, à luz da titularidade exclusiva da ação penal conferida 

ao Ministério Público (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), apenas concebeu 

a possibilidade de acordo entre os representantes ministeriais e o colaborador, 

assistido por advogado, amparado no fato de que somente o titular da ação penal 

pública pode dela dispor, total ou parcialmente. Daí por que a lei é inconstitucional 

ao conferir tal poder ao delegado de polícia, via acordo com o colaborador, ainda 

que preveja a necessidade de parecer do Ministério Público e de homologação 

judicial, pois não pode dispor de atividade que não lhe pertença, ou seja, a busca da 

                                                           
5 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei 12.850/13. São 
Paulo: Atlas, 2014, p. 59-60. 
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imposição penal em juízo, vinculando o entendimento do órgão responsável pela 

acusação. 

 

 

Em suma, a possibilidade de propositura do acordo de colaboração premiada pelo 

Delegado de Polícia confere a essa autoridade um poder-dever constitucionalmente 

assegurado somente ao Ministério Público, a saber, a titularidade da ação penal de iniciativa 

pública. Certo é que tal titularidade não pressupõe apenas a ideia de oferecimento de 

denúncia, mas de completa disposição sobre todos os aspectos relacionados à ação penal e à 

relação processual propriamente dita.  

Visto que o acordo de colaboração versa sobre efeitos de direito material e 

processual, conferir ao Delegado de Polícia legitimidade à sua propositura representa uma 

limitação às funções constitucionais do órgão ministerial, uma vez que, ao propor as 

condições do acordo e os seus respectivos benefícios, a autoridade policial acaba por influir 

na relativização do princípio da obrigatoriedade da ação penal e termina se sobrepondo ao 

Parquet, retirando dele, como titular da ação penal pública, o direito de formação prévia de 

sua opinio delicti.  

Nessa linha de reflexão, como bem observam Filippetto e Rocha (2017, p. 152-153): 

 

A colaboração é manifestação da atenuação da obrigatoriedade da ação penal, 

constituindo exceção que se junta à já existente em termos de Juizado Especial 

Criminal, quando se possibilita a transação penal ou a suspensão condicional do 

processo. Não há diferença ontológica, apenas alteração do viés de atuação, 

transmudado da criminalidade de menor potencial ofensivo para a de crimes graves. 

Ora, se naquele terreno a titularidade da ação penal torna a deliberação sobre a 

transação ou a suspensão submetida à discrição privativa do Ministério Público, 

nada mais natural do que o mesmo ocorra com a colaboração premiada. 

 

 

Em posição antagônica, entrementes, Cabette e Nahur (2014, p. 188) refutam as 

críticas à legitimidade do Delegado de Polícia, sustentando que, nos casos de propositura do 

acordo pela autoridade policial, não há qualquer usurpação da competência do Ministério 

Público por ser indispensável a existência do preliminar parecer do órgão ministerial a fim de 

que o acordo seja homologado, consoante dicção do §6° do artigo 4°.  

Ademais, os referidos autores (ibid.) alegam que “o Ministério Público é o titular da 

ação penal e não do direito de punir”, arguindo, ainda, que o acordo celebrado pelo Delegado 

não diz respeito à ação penal, mas tão somente às questões sobre a pena e sua execução. No 

entanto, é mister esclarecer que eventual sanção e sua respectiva execução, precisamente no 

procedimento da Lei n° 12.850/2013, derivam necessariamente da propositura obrigatória da 
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ação penal pelo Parquet, razão pela qual tal acordo deve ser proposto exclusivamente pelo 

Ministério Público. 

É nítido, portanto, que a legitimidade do Delegado de Polícia para propor o acordo 

de colaboração premiada obstrui a autonomia e independência do órgão de acusação, que se 

vê forçado a se manifestar sobre aspectos essenciais da ação penal, os quais evidentemente 

irão influir na sua atuação, somente em momento posterior à atividade da autoridade policial. 

Prosseguindo na defesa de seu posicionamento, Cabette e Nahur (ibid, p.194) 

declaram que em caso de manifestação contrária do Ministério Público ao acordo proposto 

pelo Delegado de Polícia, o juiz não deveria homologá-lo, acrescentando que se ainda assim o 

fizesse, caberia ao Parquet se utilizar do Mandado de Segurança ou da Correição Parcial para 

se insurgir contra a decisão homologatória, ou até mesmo ignorar o acordo e seguir com suas 

funções, valendo-se da interposição do recurso em sentido estrito, no caso de eventual 

rejeição da denúncia, ou de apelação, na hipótese da sentença condenatória conceder os 

benefícios previstos no acordo proposto pela autoridade policial.  

Insta lembrar, contudo, que a Lei 12.850/2013 é obscura quanto à possibilidade de 

homologação do acordo de colaboração pelo juiz sem a prévia corroboração do Ministério 

Público. Por essa razão, mais pertinente e coordenada aos preceitos normativos 

constitucionais é a solução apresentada por Valdez Pereira (2016, p.132), segundo o qual a 

autoridade policial, ao vislumbrar a possibilidade de realização do acordo de colaboração 

premiada com um investigado, deve acionar o Ministério Público para que promova sua 

celebração. Nesse sentido, explica o douto Magistrado: 

 

Assim, é irrefutável concluir que, na prática, a autoridade policial somente poderá 

iniciar tratativas direcionadas a verificar o interesse na colaboração, e, em seguida, 

representar ao membro do MP para que conduza a formalização do acordo e 

encaminhe a postulação, isolada ou conjuntamente com o colaborador, ao juiz para 

fins de homologação, ainda que o acerto se realize na fase de inquérito policial. 

 

 

 

Em que pese o esforço argumentativo da corrente contrária, que elogia a nova 

atribuição do Delegado de Polícia, por supostamente representar a “desburocratização” do 

instituto da colaboração premiada, tornando-o mais ágil e eficiente, inviável defender que o 

pragmatismo do legislador se sobreponha às normas constitucionais referentes à persecução 

criminal. Assim, não é possível que se reduza o papel do Ministério Público, órgão de 

acusação e fiscal da lei, a mero revisor de uma função que sequer deveria ser exercida pelo 

Delegado de Polícia em primeiro lugar, posto que não é parte na relação processual. 
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3.2.4 Momento de celebração 

 

No procedimento previsto na Lei 12.850/2013, observa-se a possibilidade de 

realização do acordo de colaboração premiada em três momentos distintos: i) fase pré-

processual; ii) fase processual; e iii) fase pós-processual. Logo, considerando a importância 

desse meio de obtenção de prova para a repressão e prevenção à criminalidade organizada, o 

diploma legal optou por oportunizar a celebração do referido acordo ao longo de toda a 

persecução penal.  

Na fase pré-processual, na qual o acordo pode ser impropriamente proposto tanto 

pelo Delegado de Polícia, quanto pelo Ministério Público, esse ajuste entre as parte poderá 

versar sobre o perdão judicial, a redução da pena privativa de liberdade, a substituição dessa 

pena por restritiva de direitos e a progressão de regime de cumprimento de pena em favor do 

investigado. Já na fase processual, embora o acordo possa tratar da concessão das mesmas 

benesses, somente o membro do Parquet poderá firmar o ajuste com o réu.  

Lado outro, na fase pós-processual, isto é, de execução da pena, o réu fica limitado a 

eventualmente receber, ou a redução da pena até a metade, ou a progressão de regime, sem 

obrigatoriedade, quanto a esse último benefício, de preenchimento dos requisitos objetivos da 

Lei n° 7.210/1984. 

Nessa ordem de ideias, impõe-se a necessidade de examinar separadamente cada um 

desses momentos em que é possível a celebração do acordo de colaboração, vez que diversas 

são suas implicações na instrução processual. 

 

3.2.4.1 Fase pré-processual 

 

Visto os benefícios a que pode fazer alusão o acordo pactuado nessa fase com o 

investigado, imperioso observar algumas de suas possíveis consequências advindas a partir da 

homologação pelo juiz. As principais delas dizem respeito à suspensão do prazo para 

oferecimento de denúncia, bem como do prazo prescricional, conforme dispõe o artigo 4° em 

seu §3°, e ao não oferecimento de denúncia, nas hipóteses do §4° desse mesmo dispositivo. 

Sobre o sobrestamento da propositura da ação penal, a lei determina que cabe ao 

Ministério Público, discricionária e fundamentadamente, requerer ao Juiz a suspensão do 

prazo de oferecimento de denúncia em razão da complexidade de averiguação das declarações 

prestadas pelo colaborador. 
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De regra, aos órgãos de persecução penal deve ser proporcionado tempo razoável 

para que busquem interpretar e integrar as informações trazidas pelo colaborador no curso da 

investigação, de modo que não podem ser aceitas como verdades incontestáveis as afirmações 

do investigado, sendo indispensáveis que sejam corroboradas por outros elementos. 

Bem por isso, o §3° pressupõe que a finalidade da suspensão por 06 (seis) meses, 

prorrogáveis por igual período, do prazo para oferecimento da denúncia e, por conseguinte, do 

prazo prescricional esteja atrelada ao cumprimento das medidas de colaboração, ou seja, da 

verificação da pertinência e autenticidade das declarações do colaborador para que se possa 

prosseguir nas investigações. 

Vale pontuar, ainda, que existem divergências quanto ao fim do prazo de suspensão. 

Embora a Lei estabeleça o prazo de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de suspensão dos prazos, 

exige que assim permaneçam “até que sejam cumpridas as medidas de colaboração”.  

Levantam-se diferentes interpretações sobre esse aspecto: algumas no sentido de que 

o prazo máximo de suspensão seria de 01 (um) ano, ocasião em que os prazos voltariam 

obrigatoriamente a ocorrer ao final desse período, enquanto outras sustentam que a lei não 

teria fixado qualquer limite para sua duração, visto que a suspensão deveria perdurar até a 

realização de todas as condições previstas no acordo de colaboração, o que poderia ultrapassar 

o referido lapso de 01 (um) ano. 

Certo é que a prorrogação dos referidos prazos de suspensão deve ser sobejamente 

fundamentada pelo Ministério Público e prezar pelo resguardo da utilidade do acordo 

celebrado, de sorte que eventual denúncia - em face do colaborador e dos coautores e 

partícipes por ele indicados no acordo ou descobertos a partir de suas declarações -, esteja 

alicerçada por robusta prova da materialidade e sólidos indícios de autoria acerca da prática 

do(s) crime(s) a eles imputados.  

Em realidade, a celebração do acordo de colaboração na fase pré-processual e a 

possibilidade de sobrestamento da ação penal possuem extrema relevância na apreciação do 

princípio da obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública, dado que essas circunstâncias 

podem influir no não oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em duas hipóteses, 

consoante dicção do §4° do artigo 4°, da Lei do Crime Organizado. 

Com efeito, o fito da norma relaciona-se aos casos em que a colaboração do 

investigado é de tal modo relevante, útil e eficiente à persecução penal que o Ministério 

Público, considerando o grau de cooperação do investigado e o de sua culpabilidade em 

relação às infrações penais praticadas, pode ocasional e excepcionalmente não ofertar 

denúncia em face desse colaborador.  
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No entanto, são exigidos dois requisitos do colaborador para que essa situação 

ocorra: i) que ele não seja o líder da organização criminosa (§4°, I) e ii) que seja o primeiro a 

prestar efetiva colaboração (§4°, II). A despeito da existência de entendimento em sentido 

contrário, a melhor interpretação do referido dispositivo parece ser no sentido de que esses 

critérios são cumulativos.  

Caso fossem alternativos, restaria possível não ofertar denúncia contra o líder da 

organização criminosa, na hipótese de ele ter sido o primeiro a fornecer efetiva colaboração 

com a investigação, o que se mostra completamente desarrazoado, pois, seguindo a lição de 

Cabette e Nahur (2014, p. 209), não é proporcional eximir da responsabilidade penal 

justamente aquele cujas condutas pressupõem maior desvalor e grau de reprovabilidade 

social, promovendo a ação penal, em contrapartida, contra aqueles que relativamente têm 

menor influência na organização criminosa e participação secundária nos delitos praticados, 

quando comparados ao líder. 

Advirta-se, por oportuno, que o requisito da necessidade de o colaborador ser o 

primeiro a prestar efetiva colaboração é alvo de críticas por supostamente propiciar a 

banalização do instituto da colaboração premiada, uma vez que se daria início a uma 

verdadeira disputa entre os integrantes da organização criminosa para se descobrir quem 

conseguiria ser o primeiro a cooperar com os órgãos de persecução visando se eximir do 

processo penal e dos estigmas que a ele se associam. 

 

3.2.4.2 Fase processual 

 

Preliminarmente, convém asseverar que o momento de propositura/oferta do acordo 

é durante a instrução processual, mas sua negociação ocorre sempre extrajudicialmente, vez 

que ao juiz é vedado participar do ajuste das cláusulas pertinentes ao instrumento. 

Com o início do processo criminal, a partir do oferecimento e respectivo recebimento 

da denúncia, explicam Filippetto e Rocha (2017, p. 169) que o constrangimento 

proporcionado pela instauração do processo penal é um dos fatores determinantes na opção do 

réu pela colaboração, uma vez que se depara concretamente com risco de uma condenação 

criminal. Assim, nas palavras dos autores: 

 

O exercício da ação penal funciona como instrumento de coerção processual 

conducente à cooperação. Não cabe mais o purismo no sentido de imaginar a 

cooperação imotivada. Em se tratando de criminalidade qualificada mormente, só 

haverá cooperação se o agente estiver defronte à possibilidade de se concretizar uma 

situação que lhe desfavoreça, medida ou imediatamente. 
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Pontue-se, todavia, que a coerção ora apontada não é fruto da atuação dos órgãos de 

persecução penal com o intuito de forçar o acusado a pactuar eventual acordo de colaboração. 

Nesse ponto, reforça-se que já houve a oferta da denúncia e decisão do juiz no sentido de seu 

recebimento, iniciando-se a relação processual, de modo que se encontram presentes todos os 

requisitos da denúncia, previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, isto é, resta 

demonstrado que existe justa causa mínima para o início da persecução criminal em face dos 

imputados, não se tratando de conjectural intimidação dos acusados pelos órgãos públicos 

para que cooperem com o processo. 

Nessa linha de intelecção, quer-se com isto dizer que o simples fato de pesar uma 

acusação criminal contra si, com todos os efeitos que podem dela advir, existindo o grave 

receio de restrição de seu direito à liberdade, é um dos fatores que influenciam o réu na 

realização do acordo de colaboração premiada. 

De outra parte, inequívoco que merece ser rechaçada qualquer decisão judicial que 

atinja a esfera jurídica dos acusados com o intuito de constrangê-los à pactuação do 

mencionado acordo. Com isso, inadmissível corroborar que os órgãos de persecução penal se 

utilizem da prisão preventiva como mecanismo de obter a colaboração do réu, uma vez que 

essa importante medida cautelar exige fundamentação adequada sobre a pertinência de sua 

imposição, consistente na análise dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, 

sendo eivado de absoluta nulidade o acordo de colaboração feito nesses termos. 

A outro giro, observa-se que nessa fase também é aplicada a suspensão do prazo 

prescricional, igualmente com fundamento no já analisado §4° do artigo 4°, da Lei 

12.850/2013, vez que é possível a suspensão do processo a fim de que as medidas do acordo 

de colaboração sejam cumpridas.  

No ponto, importante questão se relaciona à dúvida acerca dos efeitos da suspensão 

do processo. De acordo com Cabette e Nahur (2014, p. 209), caso se manifestassem somente 

em relação ao colaborador, correndo normalmente os prazos quanto aos demais corréus, 

colocar-se-ia em risco a instrução processual, posto que despertaria a atenção sobre a 

existência do acordo de colaboração. No entanto, concedida a suspensão a todos os acusados, 

considerando a influência das organizações criminosas, os autores sublinham o risco de 

eventual obstrução do processo pelos réus. Em suma, a questão é tormentosa e merece análise 

mais aprofundada, fugindo dos limites do presente trabalho. 
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3.2.4.3 Fase pós-processual 

 

Por fim, vale pontuar as peculiaridades do acordo celebrado após a sentença criminal 

condenatória. Insta lembrar que nesse momento ao futuro colaborador não serão concedidos 

todos os benefícios previstos nas fases anteriores, sobretudo o perdão judicial e a substituição 

por pena restritiva de direitos.  

Nessa hipótese, quanto às sanções premiais, o acordo de colaboração somente poderá 

versar acerca da redução da pena até a metade ou da progressão de regime, 

independentemente dos critérios objetivos necessários a essa última. No que tange à matéria, 

vale recordar que para os crimes comuns, a Lei n° 7.210/1984, no artigo 112, estabelece o 

requisito de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena para que seja possível a mudança de 

regime, enquanto a Lei n° 8.072/1990, na disciplina dos crimes hediondos, em seu artigo 

2°estipula o critério de 2/5 para primários e 3/5 para reincidentes. 

Feitas essas considerações preliminares, impõe-se discutir a suposta violação à coisa 

julgada. Como a lei não faz distinção entre a sentença condenatória recorrível ou aquela já 

transitada em julgada, não é oportuno que o intérprete o faça. Nesse sentido, o acordo de 

colaboração poderia se imiscuir no revolvimento de matéria já assegurada pela proteção de 

imutabilidade, prevista no artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, referente à 

garantia fundamental da coisa julgada. 

Como ponderam Filippetto e Rocha (2017, p. 172-173) não que se falar em qualquer 

mácula ao instituto da coisa julgada, uma vez que o acordo de colaboração não promove um 

agravamento na situação do réu. Ao revés, beneficia-o, asseverando significativa diminuição 

na sanção que lhe foi imposta ou até mesmo a possibilidade de ingresso em regime de 

cumprimento de pena mais favorável, consagrando medidas no interesse do réu, amparados 

no respeito à sua dignidade. Desse modo, os autores (ibid.), em síntese conclusiva, explicam 

que: 

 

Nessa perspectiva, a coisa julgada, como garantia fundamental ainda permanece 

como instrumento que barra a sanha punitiva estatal, de vez que a colaboração 

somente traz benefícios ao condenado, permanecendo infenso majorar-lhe a 

reprimenda ou torná-la mais severa em sua execução. Portanto, o afastamento da 

coisa julgada continua sendo impossível pro societate. A coisa julgada somente 

pode ser invocada para proteção dos interesses do condenado e não de terceiros ou 

da organização à qual pertencia. Portanto, não se vislumbra empeço de natureza 

constitucional. 
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Sobre o cumprimento da pena, cumpre, ainda, registrar que o artigo 5°, inciso VI, da 

Lei n° 12.850/2013, garante ao colaborador que sanção restritiva de liberdade seja executada 

em estabelecimento prisional diverso daquele onde se encontram os demais condenados. 

Elencada no rol do dispositivo referente aos direitos do colaborador, o objetivo da norma é 

notadamente preservar a dignidade e integridade física do réu colaborador. 

No mais, vale pontuar que a competência para analisar o acordo de colaboração é do 

juiz competente para a ação penal que resultou na posterior condenação do colaborador. Em 

que pede o posicionamento em sentido contrário6, segundo o qual competente seria o juiz da 

execução, com fundamento no artigo 66, inciso II, da Lei n° 7.210/1984, melhor 

entendimento é aquele que aponta a competência do juiz da instrução, uma vez que ele reúne 

condições de verificar a efetividade das declarações do réu, requisito indispensável à 

homologação do acordo, por ter acesso aos meios de prova necessários para a respectiva 

corroboração das informações trazida aos autos.  

Embora a instrução processual já tenha se encerrado, ainda se mostra pertinente a 

possibilidade de celebração do acordo de colaboração, uma vez que dificilmente todos os 

aspectos da organização criminosa são analisados durante um único processo. Assim, em tese, 

seria irrelevante a colaboração, posto que já esgotadas a investigação e a instrução, mas diante 

da complexidade e flexibilidade da operacionalização de grande parte das organizações 

criminosas, as declarações do colaborador podem ser úteis para o início de uma nova etapa da 

investigação, desmembrando-a com o propósito de apurar suposta nova ramificação da 

organização.  

 

3.3 DO PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

 

Realizadas extrajudicialmente as negociações dos termos do acordo de colaboração, 

com a devida formalização do instrumento, presentes os requisitos do artigo 6°, da Lei 

12.850/2013, já analisados, o Delegado de Polícia representará ou o membro do Ministério 

Público requererá a homologação judicial do acordo, como expõe o artigo 4°, caput. 

Caso o processo ainda não tenha sido instaurado, o pedido será sigilosamente 

distribuído a um juiz competente, que terá o prazo 48 (quarenta e oito) horas para se 

                                                           
6 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado: comentários à nova lei sobre o crime 

organizado – lei n° 12.850/2013. Salvador: Editora JusPodivm, p. 64 Apud FILIPPETTO, Rogério; ROCHA, 

Luísa Carolina Vasconcelos Chagas. Colaboração premiada: contornos segundo o sistema acusatório – Belo 

Horizonte: Editora D’Plácido, 2017, p. 174.  
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manifestar. Por outro lado, na hipótese de já existir juízo competente para o caso, o pedido 

será a ele distribuído por prevenção, em consonância com o artigo 7°, caput e §1°. 

Conforme já foi visto quando do exame da forma do acordo de colaboração, somente 

a partir da homologação judicial que o referido negócio jurídico processual personalíssimo 

ganha eficácia. Com essa percepção, evidente que se faz imprescindível observar os 

parâmetros da atuação do juiz durante o ato de homologação. 

No artigo 4°, §6°, da Lei 12.850/2013, vislumbra-se a necessária imparcialidade da 

postura do magistrado, que em respeito aos pilares do sistema acusatório, não pode participar 

das negociações sobre os termos do acordo de colaboração, o que deve ser feito, 

primordialmente, pelo Ministério Público, exercendo seu papel de órgão de acusação e fiscal 

da lei. Por óbvio, afastando o juiz da fase das transações, quer-se resguardar seu 

convencimento de possíveis contaminações por preconcepções acerca do colaborador e dos 

coautores e partícipes eventualmente “delatados”. 

A finalidade da participação do juiz é esclarecida pelo §7° do artigo ora em comento. 

Exige-se que o magistrado seja responsável pela verificação do preenchimento dos 

pressupostos de regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo de colaboração celebrado 

nos termos do §6°.  

Logo de início, cumpre anotar que nesse momento a atividade do juiz é puramente de 

controle externo, isto é, a ele cabe exclusivamente a análise dos requisitos de existência e 

validade do acordo, a saber, informações sobre a organização criminosa e/ou seus integrantes, 

fornecidas através de declaração de vontade prestada de forma livre e voluntária, atinente às 

circunstâncias fáticas da/do investigação/processo, com a discriminação dos benefícios legais 

ofertados pelos órgãos de persecução penal e almejados pelo colaborador, consubstanciadas 

em instrumento formal. 

Com efeito, para fins de homologação do acordo, a cognição do magistrado não é 

exauriente, não estando autorizado a realizar qualquer juízo de valor sobre as declarações do 

colaborador, afastando-se, desse modo, a necessidade de se averiguar a idoneidade e 

veracidade das informações fornecidas sobre supostos coautores e partícipes da organização 

criminosa e das infrações penais, em tese, praticadas, bem como dispensando toda ordem de 

ponderação sobre a credibilidade e confiabilidade da pessoa do colaborador e dos benefícios 

legais a ele propostos. Todos esses aspectos serão devida e sobejamente analisados quando do 

momento da sentença, oportunidade em que tais informações serão confrontadas com os 

demais elementos do conjunto probatório colhido judicialmente. 

Em excelente estudo sobre o tema, Pereira (2016, p. 156) afirma: 
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[...] Ao juiz compete aferir a observância preliminar dos pressupostos do instituto 

em concreto e se foram observadas as garantias do colaborador, sem se comprometer 

antecipadamente com a concessão de prêmio ao agente, tampouco se envolvendo em 

atos de cunho investigatório. Somente depois de encerrada a conduta colaborativa e 

apurados os fatos, é que o juiz, avaliando a eficácia da cooperação, os fatos 

revelados, a postura cooperante, bem como todos os demais elementos envolvidos, 

irá reconhecer os efeitos benéficos do instituto perante o colaborador, homologando 

os ajustes quanto ao conteúdo. 

 

 

Desse modo, estando regulares os requisitos objetivos do acordo e a manifestação de 

vontade das partes, observadas as garantias do colaborador, o magistrado, ainda que acredite 

não ser a medida conveniente à persecução penal, deverá fundamentadamente homologá-lo, 

apontando de forma clara e coerente a existência de todos os pressupostos legais de existência 

e validade. Assim, resta incontroverso que a homologação do acordo não é ato discricionário 

ou direito subjetivo do magistrado, ressaltando-se, ainda, que a decisão homologatória não 

implica na imediata concessão das sanções premiais, visto que, de regra, isso somente irá 

ocorrer na sentença. 

No mais, como bem observou o Ministro Teori Zavascki, quando de suas 

informações sobre o HC 127.483/PR: 

 

[...] o âmbito da cognição judicial na decisão que homologa o acordo de colaboração 

premiada é limitado ao juízo a respeito da higidez jurídica desse ato original. Não 

cabe ao Judiciário, nesse momento, examinar aspectos relacionados à conveniência 

ou à oportunidade do acordo celebrado ou as condições nele estabelecidas, muito 

menos investigar ou atestar a veracidade ou não dos fatos contidos em depoimentos 

prestados pelo colaborador ou das informações trazidas a respeito de delitos por ele 

revelados. É evidente, assim, que a homologação judicial do acordo não pressupõe e 

não contém, nem pode conter, juízo algum sobre a verdade dos fatos confessados ou 

delatados, ou mesmo sobre o grau de confiabilidade atribuível às declarações do 

colaborador, declarações essas às quais, isoladamente consideradas, a própria lei 

atribuiu escassa confiança e limitado valor probatório ("Nenhuma sentença 

condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente 

colaborador", diz o § 16 do art. 4º da Lei 12.850/2013). 

 

 

Ainda sobre a atuação do juiz, dispõe o §8° do artigo 4° sobre a possibilidade de 

recusa à homologação do acordo de colaboração e sua possível adequação pelo magistrado. 

Inicialmente, pontue-se que o referido acordo somente não poderá ser homologado diante de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade de sua forma ou manifestação de vontade das partes, 

ocasião em que a decisão de recusa deve ser detalhadamente fundamentada. A despeito da lei 

não prever qual o recurso cabível contra tal pronunciamento, existe posicionamento 

doutrinário no sentido de que seria possível a interposição de recurso em sentido estrito, por 
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analogia à hipótese de não recebimento da denúncia (artigo 581, inciso I, do Código de 

Processo Penal). 

Ainda sobre a atuação do juiz, dispõe o §8° do artigo 4° sobre a possibilidade de 

recusa à homologação do acordo de colaboração e sua possível adequação pelo magistrado. 

Inicialmente, pontue-se que o referido acordo somente não poderá ser homologado diante de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade de sua forma ou manifestação de vontade das partes, 

ocasião em que a decisão de recusa deve ser detalhadamente fundamentada. A despeito da lei 

não prever qual o recurso cabível contra tal pronunciamento, existe posicionamento 

doutrinário no sentido de que seria possível a interposição de recurso em sentido estrito, por 

analogia à hipótese de não recebimento da denúncia (artigo 581, inciso I, do Código de 

Processo Penal). 

Sobre a possibilidade de adequação do acordo pelo juiz, surge interessante discussão 

sobre sua constitucionalidade. Há corrente que aponta a impropriedade da medida, vez que se 

comprometeria a imparcialidade do juiz, o qual se imiscuiria no conteúdo do acordo no intuito 

de suprir suas deficiências, condicionando a valoração das provadas colhidas judicialmente e, 

por conseguinte, seu futuro pronunciamento jurisdicional ao conteúdo do acordo por ele 

examinado, de modo que seria inconstitucional a parte final do mencionado §8°. 

A outro passo, pode-se sustentar que essa adequação dos termos do acordo pelo juiz 

não implica necessariamente em análise do teor do relato da colaboração, previsto no artigo 

6°, inciso I, da Lei. De acordo com o §7° do artigo 4° é admissível que o magistrado possa 

ouvir sigilosamente o colaborador, na presença de seu defensor, a fim de verificar, sobretudo, 

a voluntariedade de sua manifestação. Nessa acepção, vislumbrando qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, principalmente nessa audiência especial com o colaborador, e considerando o 

grau da deficiência a ser suprida, parece ser viável que o juiz possa informar ao Ministério 

Público sobre os aspectos dignos de correção.  

Não se olvide, entretanto, que o Parquet não estaria vinculado a essa espécie de 

prévio parecer do juiz sobre o acordo, sendo imprescindível que se respeite a 

discricionariedade e conveniência do órgão ministerial na celebração do negócio jurídico. 

Assim, o intuito da norma, respeitados os preceitos do sistema acusatório, é justamente 

preservar a utilidade do acordo, oportunizando às partes suprir eventuais deficiências técnicas. 

Em arremate, pertinente salientar que ao pedido de homologação pelo Ministério 

Público ou Delegado de Polícia, segundo o artigo 7°, da Lei 12.850/2013, é atribuído o caráter 

de sigilo, principalmente para assegurar a integridade do colaborador, consoante artigo 5° do 

referido diploma, de modo que os órgãos de persecução consigam prosseguir na condução da 
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investigação, propiciando, ainda, a implementação dos resultados/condições previstos no 

instrumento. Com o recebimento da denúncia, todavia, considerando o princípio da 

publicidade dos atos, o acordo deixa de ser sigiloso, na dicção do §3° do artigo 7°. 

Frente ao que se expôs sobre o sigilo do acordo, importante questão diz respeito ao 

acesso do teor do instrumento por partes dos corréus ou coautores e partícipes delatados. No 

ponto, note-se o que dispõe o §2° do artigo 7°: 

 

Artigo 7° § 2o  O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao 

delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-

se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova 

que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de 

autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.  

 

 

Por certo, Supremo Tribunal Federal já decidiu7 o que os “delatados” somente terão 

acesso aos termos do acordo de colaboração que estiverem documentados em inquérito 

policial e que lhes digam respeito, isto é, a eles não será concedido acesso irrestrito a todo 

conteúdo do acordo, mas somente àquilo que concerne sua defesa, referente às eventuais 

acusações de coautoria ou participação nas infrações penais indicadas pelo colaborador.  

Evidente que permitir o acesso ao acordo de colaboração que sequer foi requerido 

para homologação em juízo ou documentado no inquérito policial representaria grave prejuízo 

à utilidade do instituto. O sigilo irrestrito, nessas hipóteses, visa preservar os direitos do 

colaborador a ter sua identidade e seus dados protegidos (artigo 5°, incisos II e V, da Lei do 

Crime Organizado), bem como garantir a continuidade das investigações pelos órgãos de 

persecução penal. 

Nessa linha de intelecção, a Suprema Corte firmou entendimento8 de que o sigilo 

imposto ao acordo de colaboração não viola a súmula vinculante de n° 14, a qual assegura a o 

defensor “no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento investigatório [...] digam respeito ao exercício do direito de 

defesa”. Nesse sentido: 

 

Não viola o entendimento da SV 14-STF a decisão do juiz que nega a réu 

denunciado com base em um acordo de colaboração premiada o acesso a outros 

termos de declarações que não digam respeito aos fatos pelos quais ele está sendo 

                                                           
7 STF, Ag. Reg. na Rcl. 22009/PR. Relator: Min. Teori Zavascki, Órgão Julgador: 2ª Turma julgado em 

16.02.2016, DJe 12.05.2016. 

STF, Ag. Inq. 3983/DF, Relator: Min. Teori Zavascki. Órgão Julgador: Tribunal Pleno,julgado em 03.03.2016, 

DJe 12.05.2016. 
8STF, informativo de jurisprudência n° 814. 



65 
 

acusado, especialmente se tais declarações ainda estão sendo investigadas, situação 

na qual existe previsão de sigilo, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.850/2013. 

 

 

De outra feita, inserto o acordo no inquérito ou utilizado para fundamentar denúncia 

contra determinado réu mostra-se imprescindível que aquele que teve sua esfera jurídica 

atingida pelo instrumento possa ter conhecimento do teor das declarações do colaborador, na 

exata extensão da proteção de seu direito à ampla defesa, considerando que “[...]o direito ao 

contraditório não inclui o poder de requerer toda e qualquer informação [...]”(PEREIRA, 

2016, p. 165).  

No mais, Pereira (ibid.) expõe interessante análise sobre a conveniência de se manter 

o sigilo integral, com relação a algumas informações, mesmo após o recebimento da 

denúncia, tais como aquelas alusivas aos benefícios prometidos e às medidas de proteção da 

integridade do colaborador e de sua família. Diante da complexidade do instituto da 

colaboração premiada, precisamente no âmbito da criminalidade organizada, o douto 

Magistrado propõe uma relativização do conteúdo da súmula vinculante de n° 14, anotando 

que seria pertinente o acesso do defensor somente às informações aptas a corroborar eventual 

condenação criminal do seu assistido e não a todos os dados colhidos ao longo da 

investigação. 

 

3.4 RETRATAÇÃO 

 

No artigo 4°, §10, da Lei n° 12.850/2013, está prevista a possibilidade de retratação 

da proposta de colaboração. Aqui, sobreleva esclarecer que não se trata de hipótese de 

desfazimento do acordo. A retratação da proposta, por quaisquer das partes, colaborador ou 

Ministério Público, refere-se à recusa em prosseguir com a celebração dos termos da oferta de 

colaboração anteriormente realizada. 

É preciso anotar que a ideia do acordo, nesse momento de negociação, ainda é 

genérica, resumindo-se na declaração da vontade das partes em pactuar e na exteriorização de 

atos que manifestem esse interesse, não existindo, contudo, um documento formal contendo o 

relato das informações do colaborador ou a descrição dos benefícios a ele prometidos. 

À título de exemplo, o Parquet pode considerar que as informações fornecidas pelo 

colaborador não são suficientemente relevantes à investigação ou ao processo, assim como a 

defesa do colaborador talvez entenda que a concessão dos benefícios ofertados não é 

vantajosa, optando por refutar a autoria dos crimes imputados ao colaborador. 
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Após a formalização do instrumento por escrito, sendo, assim, existente e válido, 

devidamente homologado pelo juízo, ocasião em que também será eficaz, caso o colaborador 

opte por não ratificar os termos do acordo de cooperação, isto é, diante da renúncia, por 

qualquer razão, em continuar colaborando de forma efetiva com os órgãos de persecução, não 

há que se falar em retratação do acordo, mas, sim, no seu descumprimento, tratando-se de 

verdadeira inexecução de um negócio jurídico perfeito9. Por certo, ao colaborador, quando da 

prolação da sentença, não será concedido qualquer “prêmio”, evidentemente por não ter 

mantido efetividade de sua cooperação de forma integral e permanente. 

No que toca aos efeitos da retratação, vale anotar que o dispositivo é claro ao vedar o 

uso das provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador. Sabendo que a colaboração 

premiada pressupõe necessariamente a renúncia ao direito ao silêncio e a não 

autoincriminação, exigindo-se, portanto, a confissão do colaborador, na hipótese de 

retratação, seria manifestamente ilegal, legítima afronta ao sistema acusatório, a utilização 

dessa prévia confissão, bem como de todas as provas originadas a partir de suas declarações, 

para sustentar a condenação criminal do agente cooperador, principalmente tendo em vista 

que a ele não mais seria assegurado nenhum benefício legal. 

Bem sintetiza Pereira (2016, p. 148): 

 

No caso da retratação da proposta, as provas que não poderão ser utilizadas são 

aquelas originadas diretamente das revelações do colaborador, e que lhe sejam 

prejudiciais, e não toda a sequência de diligências da autoridade, que podem até ter 

sido, de algum modo, influenciadas pelas declarações do agente, mas que não foram 

por ele produzidas. 

 

 

Ao revés, é permitido que as informações fornecidas pelo colaborador, desde que 

devidamente corroboradas por meios idôneos de prova, sejam utilizadas contra os 

indivíduos/corréus por ele “delatados”. Com propriedade, obtempera Sannini Neto (2013): 

 

Destaque-se, por oportuno, que o Juiz só decidirá sobre o quanto o colaborador será 

beneficiado ao final do processo, após a análise da eficácia da colaboração prestada, 

como não poderia deixar de ser, até porque, nos termos do §10, as partes poderão se 

retratar do acordo firmado, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas 

pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Em 

uma interpretação a contrario sensu, podemos concluir que as provas e elementos de 

informação advindos da colaboração só não poderão ser utilizados em prejuízo do 

colaborador, servindo, entretanto, para a condenação dos demais integrantes da 

organização criminosa (grifos no original). 

 

                                                           
9 Cf. STF, HC 127.483/PR. Rel. Min. Dias Toffoli, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgado em  27.08.2015, 

DJe 04.02.2016. 
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Com efeito, insta destacar o papel do defensor. Tratando-se de negócio jurídico 

personalíssimo, na hipótese de discordância entre as vontades do colaborador e do defensor 

quanto à retratação, deve sempre prevalecer a vontade do colaborador, vez que a questão se 

resume ao seu próprio direito a liberdade, componente de sua dignidade. A função do 

defensor é assessorá-lo, principalmente na prática de atos processuais, não podendo, todavia, 

impor seus desígnios ao assistido, àquele a quem o acordo diz respeito. É nesse sentido o 

entendimento jurisprudencial10 quando da análise do tema sobre a perspectiva da recusa pelo 

réu à transação penal e à suspensão condicional do processo, institutos em que a autonomia do 

indivíduo é igualmente imprescindível à aplicação de seus efeitos. 

 

3.5 A ATUAÇÃO DO COLABORADOR EM JUÍZO 

 

Tendo em vista que a homologação do acordo de colaboração não pode ser 

impugnada pelos corréus do colaborador11, uma vez que o acordo não os vincula, isto é, não 

atinge diretamente suas esferas jurídicas, tratando-se de negócio jurídico personalíssimo, é na 

oitiva do colaborador em juízo, prevista no artigo 4°, §12, da Lei n° 12.850/2013, que os 

eventuais “delatados” têm a oportunidade de confrontar às informações constantes do relato 

de cooperação (artigo 6°, inciso I, da mencionada Lei), bem como todos os meios provas 

originados a partir delas. 

Dessa forma, é assegurado o respeito ao contraditório, pleno e efetivo, ainda que 

diferido, de sorte que é possível a defesa técnica dos corréus fazer perguntas ao colaborador e 

confrontar suas declarações com outros meios de prova existentes nos autos, na tentativa de 

deslegitimar sua credibilidade e enfraquecer a efetividade de sua cooperação.  

Seguramente, a atuação ativa e crítica de todos os participantes da relação 

processual, através do exercício do contraditório, permite a formação de uma decisão judicial 

harmônica e coerente com o conjunto probatório colhido. Assim, facultar aos corréus a 

técnica de contraditar as declarações do colaborador, tanto na audiência de interrogatório, 

como em audiência especial designada para esse fim,não representa apenas a concretização da 

observância aos princípios constitucionais processuais, mas também uma garantia de 

                                                           
10 Cf. TACRIM SP. Apelação Criminal 1.221.535/5, Guarulhos, Rel. Nicolino Del Sasso, j. 20.12.2000, Tribunal 

da Justiça, dez., 2001, e ENUNCIADOS do II Fórum de Juizados Especiais do Estado de São Paulo. Disponível 

em <www.aasp.jusbrasil.com.br>, acesso em 25 de abr. de 2017. 
11Cf. STF, HC 127.483/PR. Rel. Min. Dias Toffoli, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgado em  27.08.2015, 

DJe 04.02.2016. 

http://www.aasp.jusbrasil.com.br/
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preservar a idoneidade e eficácia do instituto da colaboração premiada, vez que é condição 

necessária para conferir valor probatório ao depoimento do colaborador e, por conseguinte, 

afastar a presunção de inocência. 

Não se olvide, no entanto, que aos órgãos de persecução penal se impõe a obrigação 

de atuar com extrema vigilância e seriedade na celebração dos acordos de cooperação,sendo 

imprescindível que estabeleçam essas negociações somente com indivíduos cujas declarações 

sejam suficientemente seguras e probas, evitando-se, desse modo, que sejam atribuídas em 

juízo acusações manifestamente falsas e dissociadas dos demais elementos de provas 

carreados no processo. 

Feitas estas considerações, insta ressaltar outro importante aspecto sobre o tema, qual 

seja, a posição do colaborador quando de sua oitiva. O artigo 4°, §14, da Lei n° 12.850/2013 

trata o colaborador como testemunha do processo penal, impondo a ele o compromisso de 

dizer a verdade. Sobre a matéria, Pereira (2016, p. 199) aponta a impropriedade do referido 

diploma legal nesse ponto, uma vez que o colaborador é sujeito interessado no objeto do 

processo, isto é, possui interesse direto na solução do caso, e, por isso, não poderia, sob pena 

de praticar o crime de falso testemunho, submeter-se ao compromisso legal indicado.Nada 

obstante, o cooperador pode responder por eventual prática do crime de denunciação 

caluniosa, conforme dispõe o artigo 339, do Código Penal, bem como o artigo 19, da Lei n° 

12.850/2013. No mais, explica o autor que: 

 

[...] não andou bem o legislador ao incluir na parte final do § 14 do art. 4° da Lei 

12.850/13 a exigência de o colaborador assumir o compromisso legal de dizer a 

verdade, aqui parece ter confundido a obrigação de confessar, inerente ao instituto 

da colaboração premiada, com a imposição legal de dizer a verdade, o que não se 

coaduna com a condição de sujeito interessado no objeto do processo. 

 

 

Advirta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal 47012, 

referente ao caso do “Mensalão”, decidiu que não se deve oferecer a qualificação de 

testemunha propriamente dita ao colaborador, esclarecendo que este merece ser ouvido em 

juízo na qualidade de informante, ocasião em que não deveria se exigir dele o compromisso 

de dizer a verdade. Bem por isso, Pereira (2016, p. 200) afirma que o colaborador se trata de 

“nítida testemunha imprópria da acusação”. 

Diante da renúncia ao direito ao silêncio, característica inerente ao instituto da 

colaboração premiada, vez que se requer do colaborador a confissão de sua participação na 

                                                           
12 Cf. STF, AP 470 QO 3/MG. Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 23.10.2008, DJe 216 de 14.11.2008. 
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organização criminosa e nas infrações penais praticadas no seu âmbito, questão problemática 

surge quanto à hipótese de recusa do colaborador em responder às perguntas realizadas pelas 

defesas dos corréus.    

Nessa linha de intelecção, Pereira (2016, p. 200) acredita que, mesmo sendo 

indevidamente submetido ao compromisso legal de dizer a verdade, o colaborador não está 

obrigado a responder a todas as perguntas elaboradas pelas defesas dos corréus, as quais, 

segundo o autor, devem ser relacionadas especificamente aos aspectos que constem das 

declarações do colaborador, ressaltando, todavia, que essa recusa não importa em 

descumprimento do acordo de colaboração, mas influencia na valoração probatória do 

depoimento, bem como na análise sobre a extensão dos benefícios legais que devem ser 

concedidos.  

À luz do que se expôs, nota-se que a posição do colaborador em juízo requer 

tratamento especial, não podendo concluir que se trata de testemunha ordinária do processo 

penal. Por óbvio, o colaborador não age imparcial e despretensiosamente na exposição dos 

fatos, posto que o declarante pode ser coautor das infrações penais investigadas ou ao menos 

colaborador da organização criminosa. Pelo contrário, procura resguardar seus interesses, 

principalmente os de receber os benefícios legais ofertados no acordo de colaboração, razão 

pela qual é imprescindível que o juiz disponha de meios de prova necessários para analisar a 

corroboração de seu depoimento, o que é indispensável para o exercício das complexas tarefas 

de sopesar e valorar as informações por ele apresentadas.  

 

3.6 O VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES DO COLABORADOR 

 

A eficácia propriamente dita do instituto da colaboração premiada reside na 

valoração das declarações do colaborador como meio de prova. Precisamente por se tratar de 

pessoa diretamente interessada na solução do caso, a força probatória de suas declarações 

merece ser relativizada, diferenciando-se do tratamento dispensado ao depoimento de uma 

testemunha comum, exigindo-se do órgão julgador, por isso, maior diligência quando da 

consideração do depoimento do colaborador na fundamentação de seu convencimento, 

principalmente ao proferir sentença condenatória. 

A partir da dicção do §16, do artigo 4°, da Lei 12.850/2013, segundo o qual 

“nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de 

agente colaborador”, verifica-se que a admissibilidade das declarações do colaborador como 

meio de prova é condicionada à existência de elementos idôneos aptos a confirmar a 
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veracidade da narrativa do colaborador. Essa confirmação, todavia, pode dizer respeito apenas 

a parte das revelações, prescindindo da necessidade de se ratificar todo o conjunto 

apresentado pelo colaborador, ocasião em que o juiz somente poderá considerar como meio 

de prova os fatos que seguramente foram corroborados, consoante limitação imposta pelo §16 

do artigo 4°, o que não deslegitima a colaboração realizada, influenciando, porém, na 

extensão dos benefícios legais a serem concedidos na sentença condenatória. 

Em suma, impõe-se examinar as diversas variáveis relacionadas aos parâmetros 

exigidos para a corroboração das informações de cooperação, que se trata de técnica 

indispensável a fornecer credibilidade ao depoimento do colaborador como meio de prova 

hábil a afastar a presunção de inocência. Com propriedade, Pereira (2016, p. 148) obtempera 

que “sem corroboração, as informações do colaborador serão mera notitia criminis”. Na 

mesma linha, Lima (2016, p. 778) acrescenta que “se nem mesmo a confissão do acusado, 

auto incriminando-se, é dotada de valor absoluto, não mais sendo considerada a rainha entre 

as provas (CPP, art. 197), o que dizer, então, da colaboração premiada?”. 

Em linhas gerais, a corroboração corresponde à utilização de elementos extrínsecos, 

meios de prova ou meios de obtenção de provas, tais como documentos, depoimentos e 

interceptações telefônicas, que confirmem os aspectos essenciais das declarações do 

colaborador, as quais integram o relato de colaboração do respectivo acordo (artigo 6°, inciso 

I, da Lei n° 12.850/2013). 

Advirta-se, por oportuno, que não se exige que esses meios de provas para a 

corroboração sejam suficientes por si sós para sustentar eventual sentença condenatória, vez 

que se fossem autossuficientes na demonstração da responsabilidade penal dos corréus, o 

instituto da colaboração premiada perderia sua utilidade. Com efeito, assiste razão a Pereira 

(2016, p. 207-208) quando sustenta que dos elementos de corroboração “deve-se exigir que 

confirmem a veracidade da delação processual e não, obrigatoriamente, a dos fatos imputados 

ao acusado”. Bem por isso, cumpre destacar a análise do autor sobre interessante 

precedente13: 

 

Colaborador preso em flagrante quando tentava embarcar com drogas para a Europa 

revelou a existência de uma organização criminosa cuja finalidade seria a de traficar 

entorpecentes para o exterior. Referiu que foi contratado por membros da 

organização para transportar a substância camuflada na sua bagagem, a qual veio a 

ser apreendida no aeroporto. Informou ainda aos órgãos de repressão o nome do 

proprietário dos tóxicos, ou seja a pessoa que o contratou e forneceu as passagens 

aéreas e dinheiro da viagem. A confirmação do relato do arrependido processual em 

juízo embasou-se em declaração de empregado da agência de turismo, na qual os 

                                                           
13 TRF4, ACR 2005.72.00.007063-8. Rel. Élcio Pinheiro de Castro, Órgão Julgador: Oitava Turma, DJ 06.09.2006. 



71 
 

bilhetes aéreos foram adquiridos, ratificando que as passagens do colaborador foram 

compradas no cadastro do agente delatado, conforme efetuado em outras 

oportunidades, tendo inclusive apresentado o recibo do pagamento da passagem em 

nome do acusado revelado pelo colaborador. Outro elemento corroborativo deu 

conta de que no dia do embarque do transportador houve contatos telefônicos entre 

colaborador e acusado momentos antes do deslocamento para o aeroporto. 

Caso se viesse a exigir que a corroboração das informações oriundas da delação 

dependesse de outros meios de prova sobre os próprios fatos imputados ao delatado, 

seria necessário que alguma testemunha confirmasse a propriedade da droga como 

sendo do chamado em causa pelo arrependido, ou declarasse que constatou o repassa 

das substâncias do agente para o colaborador; ou então que uma escuta telefônica 

atestasse a ligação entre os agentes acertando detalhes do transporte; enfim, algum 

elemento de prova que ligasse diretamente o agente revelado pelo colaborador com a 

droga arrependida. Nesse caso, não haveria necessidade de se utilizar o instituto da 

colaboração premiada, pois os demais elementos de prova seriam suficientes para a 

imputação do fato. Por isso é que se reconheceu no processo a culpabilidade do 

acusado com base na delação premiada fortalecida pelos demais elementos de 

confirmação. 

 

 

Isto posto, convém destacar que a lei não elencou quais os meios de prova podem ser 

empregados na atividade de corroboração. No ponto, relevante questão diz respeito à 

utilização de outras delações como elementos corroborativos, o que se denomina mutual 

corroboration ou corroboração cruzada. Explica Badaró (2015): “o conteúdo da delação do 

corréu A, imputando um fato criminoso ao corréu B, ser corroborado por outra delação, do 

corréu C, que igualmente atribua o mesmo fato criminoso a B”. 

É preciso anotar ainda que o mencionado autor refuta a possibilidade de 

corroboração de uma delação através de outra delação, sustentando que a limitação criada 

pelo §16 do artigo 4° já é indicativo suficiente de que as declarações do colaborador 

essencialmente sofrem de debilidade ou inferioridade probatória. Assim, não seria razoável 

que se permitisse a utilização do mesmo meio de prova com o intuito de ratificação, por ser 

igualmente “proveniente de uma fonte impura” (ibid.). 

Em face do exposto, nota-se que a obrigatoriedade de corroboração do meio de prova 

ora em análise representa uma tentativa de salvaguardar a idoneidade da aferição da atividade 

probatória nas hipóteses de colaboração premiada, uma vez que tal limitação na valoração dos 

elementos probatórios, em tese, permitiria que eventual sentença condenatória afastasse o 

princípio da presunção de inocência tendo como parâmetro a certeza e a segurança das provas 

colhidas. Todavia, a questão é controvertida e será explorada de forma mais detalhada no 

capítulo seguinte. 
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3.7 DIREITOS DO COLABORADOR 

 

A colaboração premiada pressupõe não somente o auxílio do colaborador aos órgãos 

de persecução penal, como também, inversamente, a assistência do Estado ao colaborador, 

com o intuito de preservar sua dignidade e sua integridade física. Com esse escopo, veja-se o 

artigo 5°, da Lei n° 12.850/2013, em cujo rol o legislador elencou os direitos assegurados ao 

colaborador, in verbis: 

 

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. 

 

 

As medidas de proteção referidas no inciso I correspondem àquelas previstas na Lei 

n° 9.807/1999, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas 

Ameaçadas. Diante da excepcionalidade de tais medidas, que incluem, entre outras, escolta 

nos deslocamentos, segurança na residência e até mesmo ajuda financeira mensal, vale o 

registro de que serão concedidas a depender tanto do grau de efetividade da cooperação do 

colaborador, como também da gravidade das ameaças sofridas por ele e por seus familiares. 

Nesse aspecto, insta salientar que, considerando o poder de influência e intimidação 

da maioria das organizações criminosas, a lei se atentou para a importância de proteger a 

integridade física do colaborador, de modo que igualmente se preserve a utilidade de suas 

informações para a condução da investigação e do respectivo processo criminal.  

Quanto ao resguardo da identidade e dos dados do colaborador, esclarece-se que esse 

direito corresponde à proteção contra eventuais divulgações midiáticas da colaboração 

prestada, de sorte que o colaborador e o teor de suas declarações não sejam expostos, o que 

evidentemente atrapalharia as atividades dos órgãos de persecução. Ademais, já se salientou 

que aos demais indiciados ou corréus é assegurado o direito de conhecer não somente a 

identidade do indivíduo cooperador, como também o conteúdo de suas informações naquilo 

que lhes dizem respeito.   
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Em tempos de verdadeira espetacularização da mídia em torno dos acordos de 

colaboração premiada realizados no âmbito da Operação Lava Jato, questiona-se a utilidade e 

eficácia do dispositivo, posto que a aparente necessidade de se revelar à população a 

gravidade e o modo de execução dos crimes praticados, instigando e alimentando, de modo 

sensacionalista, a insatisfação da sociedade civil, ao que tudo indica, serve como chancela à 

inobservância dos preceitos legais e constitucionais acerca do direito à dignidade, intimidade 

e privacidade. 

A outro giro, os direitos do colaborador de se manter segregado dos demais 

integrantes da organização criminosa, consubstanciados nos incisos III, IV e VI do artigo 

supratranscrito, revelam-se indispensáveis à salvaguarda da voluntariedade e integridade 

física do agente colaborador. No ponto, destaca-se que a colaboração implica no 

descumprimento à lei do silêncio, que impera como verdadeira norma fundamental no seio da 

criminalidade organizada.  

Por óbvio, o estigma da traição termina por contaminar a relação entre o colaborador 

e seus antigos comparsas, razão pela qual é preferível isolar o colaborador, evitando-se que se 

promova qualquer tipo de coação física ou moral por parte dos outros corréus. Pontue-se, 

entretanto, que isso nem sempre será possível, vez que a estrutura do Poder do Judiciário 

ainda apresenta diversas deficiências, sobretudo na questão espacial, tendo em vista que não 

são todas as salas de audiência em que o colaborado pode ser mantido em uma sala especial, 

apartado dos indivíduos “delatados”. Ademais, durante a instrução processual, há situações 

em que necessariamente “delator” e “delatados” deverão estar reunidos, como na hipótese de 

acareação entre eles. 

À luz do que se expôs, verifica-se que os direitos garantidos ao colaborador são 

significativos para a eficácia do processo. Ao preservar a dignidade dos colaboradores, 

consubstanciada na proteção sua integridade física e psíquica, bem como na assistência à sua 

família, propicia-se condições mais favoráveis à cooperação, de modo que o eventual 

colaborador, conhecendo as medidas protetivas a que tem direito, sinta-se mais confiante para 

auxiliar os órgãos de persecução penal. 
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4 A TENSÃO ENTRE O INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA LEI 

12.850/2013 E O PROCESSO DEMOCRÁTICO 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No presente capítulo, tratar-se-á do objeto central do trabalho, a saber, a discussão 

acerca da compatibilização constitucional do instituto da colaboração processual, sobretudo a 

partir do viés do processo penal democrático, construído na concepção de um sistema 

acusatório. 

Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, serão apresentados os pontos mais 

relevantes do tratamento da matéria, considerando o aparente conflito entre os direitos e 

garantais individuais, assegurados pela Carta Magna e consubstanciados na noção de processo 

democrático, e o procedimento da colaboração premiada instituído pela Lei 12.850/2013. 

À vista do que já foi exposto, nota-se que a criminalidade organizada, pensada como 

novo fenômeno social, revela a deficiência do aparato investigativo do Estado, que se 

encontra preso às técnicas de investigação e meios de prova relacionados à criminalidade de 

massa, razão pela qual se impõe a adoção de novos mecanismos aptos a compreender, 

reprimir e prevenir essa singular vertente criminosa, mobilizada e consolidada sob um aparato 

organizado de poder.  

Nesse contexto, a colaboração premiada surge como fruto da política criminal 

emergencial e punitivista, que se utiliza do recrudescimento das sanções penais e da 

exacerbada relativização das garantias processuais, supostamente em nome da segurança da 

coletividade, para fornecer soluções aos anseios da população em relação aos riscos e 

vicissitudes do crime organizado. 

Partindo dessa linha de ideias, a finalidade do presente trabalho é responder a 

seguinte questão: como fruto de uma política criminal eficientista, construída na necessidade 

de instituição de novos mecanismos de repressão e prevenção à suposta nova criminalidade, 

do tipo organizada, a colaboração premiada desvirtua o objeto do processo penal democrático 

e viola os direitos e garantias constitucionais do indivíduo? 

Com efeito, para fornecer os elementos capazes de estruturar a resposta à 

mencionada indagação é necessário analisar a matéria a partir da conjuntura dos sistemas 

processuais, da análise e comparação dos princípios constitucionais em conflito e da noção de 

justiça criminal negocial. 
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4.2 A “SUAVE INQUISIÇÃO”: A COLABORAÇÃO PROCESSUAL E A BUSCA PELA 

VERDADE 

 

Consoante lição de Aury Lopes Junior (2014, p. 549), o processo penal corresponde 

à reconstrução de um fato histórico. Para a consecução dessa atividade, essencial é o papel 

desempenhado pelas provas no âmbito processual, de modo que são imprescindíveis para 

reconstituição aproximada das circunstâncias da infração penal e, por conseguinte, ao 

convencimento do juiz, que é o objetivo precípuo do processo penal. 

Advirta-se, por oportuno, que parcela considerável da doutrina ainda aponta a 

fantasiosa busca pela verdade real como a finalidade desse importante campo do Direito. 

Característica fundamental do sistema processual inquisitório, o mito da verdade real é fruto 

de uma política de Estado autoritária, segundo a qual o interesse público, nesse aspecto 

consubstanciado no esclarecimento e na solução dos crimes praticados no seio de uma 

comunidade, deve sobrepor-se aos direitos do acusado, vez que o processo penal não seria 

primordialmente um instrumento de salvaguarda das garantias individuais, mas, sim, de 

promoção dos deveres de proteção incumbidos ao Estado. 

Bem por isso, a noção de verdade real representa verdadeira cláusula de permissão à 

flexibilização e supressão dos direitos constitucionais do réu, supostamente em favor do 

interesse da coletividade, tratando-se de premissa máxima no processo de caráter inquisitório. 

No ponto, convém destacar que, no passado, sobretudo durante o período da Inquisição, em 

busca da verdade, sacrificava-se a integridade física dos acusados, através de diversos 

procedimentos de tortura, com o propósito de forçar o indivíduo a confessar a prática delitiva. 

Assim, nítido que o mito da verdade relaciona-se à equivocada concepção de que a função do 

processo penal é garantir o exercício do poder punitivo do Estado através da condenação do 

sujeito passivo. 

Nessa ordem de ideias, conforme explanação de Padovani14 (apud PEREIRA, 2016, 

p. 76), a colaboração premiada representaria uma “suave inquisição”, vez que seu objetivo, à 

semelhança da tortura, seria obter a “verdade” sobre a conduta delituosa a partir da confissão 

do colaborador, diferenciando-se daquela ao substituir o emprego de violência pela concessão 

benefícios de ordem material e processual. Assim, os “prêmios” funcionariam como os fatores 

                                                           
14PADOVANI, Tullio. La soave inquisizione: observazioni e rilevi a propósito delle nuove ipotesi di 

“ravvedimento”. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milano, a. 24, nova série, fasc. 2, p. 529-545, 

apr./giug. 1981. p. 541. 
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determinantes que forçariam o eventual acusado a admitir a autoria do crime que lhe foi 

imputada. 

Nesse sentido, no âmbito do crime organizado, a “verdade” estaria relacionada ao 

conhecimento da estrutura da organização criminosa. Diante da dificuldade de investigação, a 

colaboração processual seria o meio mais fácil e rápido para os órgãos de persecução penal 

conhecerem a constituição e o modo de operação da organização criminosa e seus integrantes.  

Em interessante estudo sobre o tema, Michelle Barbosa de Brito (2017, p. 69) 

conclui: 

 

Assim, em um cotejo com o modelo inquisitório, grosso modo, a delação premiada 

apenas modifica o instrumento do qual se utiliza o Estado para alcançar a “verdade”: 

da tortura (quando necessária) ao “prêmio”; do constrangimento à “liberdade de 

contratar” com o Estado. Se antes o réu era constrangido e, por vezes, torturado para 

confessar e delatar terceiros, agora ele é “estimulado” a proceder dessa maneira, e 

ainda recebe um “prêmio” por isso (redução de pena, perdão judicial etc.). A lógica 

inquisitorial permanece inalterada (grifo no original). 

 

 

Inequívoco, portanto, que a colaboração premida possui traços característicos do 

processo inquisitivo, uma vez que, visto como mero objeto do processo, o colaborador, em 

prol do interesse investigativo do Estado, também é compelido pela força, não física, mas 

psicológica, a confessar a autoria do crime e fornecer informações sobre a organização 

criminosa.  

 

4.3 O CONFLITO ENTRE A “EMERGÊNCIA INVESTIGATIVA” E OS DIREITOS E 

GARANTAIS CONSTITUCIONAIS 

 

A expansão do crime organizado desafia os métodos tradicionais de investigação do 

Estado, bem como a lógica da política criminal promovida pelas instituições públicas. O 

vertiginoso fortalecimento da macrocriminalidade, em contraposição ao enfraquecimento da 

eficácia dos instrumentos de repressão do aparato estatal, é componente essencial do quadro 

de desconfiança e insegurança em relação às esferas públicas de poder. 

Nessa conjuntura, em equivocada tentativa de reforçar seu papel como garantidor dos 

interesses e da segurança da coletividade, o Estado se impõe através de uma política criminal 

eficientista, cujo objetivo é fornecer, de forma imediata, soluções ao problema da 

criminalidade organizada, sobretudo por meio de uma ressignificação dos princípios e dogmas 
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processuais penais que pressupõe a primazia do interesse público sobre os direitos e garantias 

individuais. 

Na esteira desse pensamento, o garantismo penal, consolidado no processo 

democrático, construído a partir da concepção de um sistema acusatório, no qual são 

preservadas as garantias constitucionais do indivíduo, é erroneamente visto como instrumento 

a favor da impunidade, razão pela qual a política criminal da suprema eficiência se baseia na 

deturpada lógica punitivista, segundo a qual o objetivo do processo penal é a irrestrita 

condenação das pessoas ao cárcere a fim de que se preserve a segurança da coletividade. 

Nesse diapasão, nota-se que o Direito Penal e Processo Penal estão inadequadamente 

sendo desvirtuados para promover os interesses de maiorias ocasionais, de modo que perdem 

o espaço de ultima ratio para serem empregados como primeiro – talvez único – instrumento 

de transformação social criado por uma política criminal policialesca. Todavia, esquece-se, 

propositadamente ou não, que não é função do Direito Penal e Processual Penal garantir o 

exercício pleno do poder de punir do Estado. Esses campos jurídicos, em tese, representam 

mecanismos de controle dessa prerrogativa estatal com fito de preservar as esferas de direitos 

dos indivíduos. 

Feitas estas considerações preliminares, vale pontuar que a colaboração premiada, 

especialmente no âmbito do crime organizado, surge como produto dessa política criminal 

cujo primado é eficiência investigativa e, por conseguinte, o esclarecimento e 

desmantelamento de organizações criminosas em defesa da ordem social.  

A controvérsia em torno do instituto da colaboração processual está relacionada, em 

síntese, à renúncia ao direito constitucional de não autoincriminação, conforme dispõe o 

artigo 4°, §14, da Lei n° 12.850/2013, deslocando-se, assim, o dever de reunir o conjunto 

probatório do órgão de acusação para o próprio acusado, que se vê forçado a fornecer os 

elementos de prova capazes de sustentar sua própria condenação criminal. 

Na defesa da compatibilidade da colaboração premiada, Frederico Valdez Pereira 

(2016, p. 69) sustenta que o instituto é imprescindível para a superação de “bloqueio 

investigativo” relacionada às investigações de delitos graves praticados por organizações 

criminosas. Com isso, eventual vedação à utilização desse meio de obtenção de prova 

comprometeria o dever do Estado de proteger os bens jurídicos atingidos por tais crimes.  

Na mesma dimensão, Pereira (2016, p. 79) afirma que o crime organizado se insere 

no contexto de “emergência investigativa” em virtude da gravidade das infrações praticadas 

pelas organizações criminosas e da dificuldade de apurar a responsabilidade penal de seus 

integrantes a partir dos instrumentos de investigação à disposição dos órgãos de persecução 



78 
 

criminal, de modo que “crimes de maior lesividade restariam sem esclarecimento pelos 

tradicionais meios de prova, o que, portanto, exigiria a busca de instrumentos idôneos a 

melhorar ou aperfeiçoar a eficácia das investigações”. 

Nesse sentido, a colaboração premiada possibilitaria ao Estado se inserir de maneira 

adequada e suficiente na repressão à criminalidade organizada, posto que rompe com a 

unidade existente entre os membros de uma organização e auxilia às investigações e eventual 

processo criminal com informações privilegiadas – e de difícil acesso por meios externos – 

sobre a hierarquia e o modo de operação da organização delituosa, bem como sobre os autores 

e partícipes das infrações penais praticadas na execução de suas atividades. 

Logo, a colaboração processual seria útil para vencer o contexto de obstrução 

investigativa, permitindo, desse modo, que as instituições públicas pudessem assegurar a 

proteção de bens e valores jurídicos de interesse público, sobretudo a segurança da 

coletividade, evitando-se que a ineficiência investigativa dos meios tradicionais violasse o 

princípio da proibição de insuficiência na proteção penal. 

Em face do exposto, verifica-se que o argumento construído nas ideias de “bloqueio 

investigativo” e “emergência investigativa”, fruto da política criminal emergencial de 

repressão à criminalidade organizada, revela a concepção de que a observância e garantia do 

núcleo dos princípios constitucionais processuais essenciais ao indivíduo, tais como a 

presunção de inocência e a não autoincriminação, representaria verdadeiro obstáculo à 

maximização das potencialidades investigativas, sacrificando-se, desse modo, a segurança 

pública.  

Assim, segundo a lapidar lição de Leonardo Marques e Fernanda Santos (2008, p. 

1975): 

 

O sentimento geral de ausência de segurança, que prevalece atualmente na sociedade 

brasileira, decorrente o aumento significativo da criminalidade violenta, associada à 

exigência de uma resposta penal mais célere, tem favorecido o discurso da lei e da 

ordem, que no campo do processo penal, resume-se ao utilitarismo processual. Esse 

utilitarismo pode ser traduzido na relativização dos direitos fundamentais 

individualizados e na adoção de uma política criminal policialesca, inspirada na 

prevalência da segurança pública.  

 

 

Dessarte, imperiosa seria a necessidade de restringir a esfera de direitos e garantias 

individuais, através da negociação entre Estado e acusado, como ocorre na colaboração 

processual, para que se alcançasse o êxito não somente na ruptura da organização criminosa, 

como também na compreensão e prevenção do fenômeno do crime organizado. 
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Em meticuloso trabalho sobre a matéria, considerando a análise jurisprudencial da 

aplicação do instituto da colaboração premiada, Michelle Barbosa de Brito (2017, p. 138) 

examina que a fundamentação das decisões judiciais sobre a colaboração e a respectiva 

concessão dos benefícios legais gira em torno do reconhecimento da eficiência do instituto 

para a investigação e para o processo, sendo inócua quanto à discussão sobre o seu reflexo nos 

direitos fundamentais do indivíduo indiciado ou réu. Como bem percebe a autora: 

 

A análise dos discursos presentes nos julgados deixou claro que a eficiência é o 

significante primeiro (por vezes o único) considerado pelo julgador, condicionando 

a leitura e a interpretação dos textos legislativos em matéria de delação premiada. 

Previsão legal e prestação jurisdicional parecem falar a mesma língua, parecem 

seguir a mesma direção: a da rápida resposta penal (condenatória) ao menor custo 

probatório possível. A análise do instituto com base em considerações sobre direitos 

fundamentais é absolutamente inexistente. 

  

 

É relevante frisar que se poderia apontar que o instituto ora em comento estaria em 

consonância com o princípio constitucional da eficiência e, por conseguinte, as críticas 

relacionadas à suposta violação aos demais preceitos da Carta Maior seriam infundadas.  

Entretanto, cumpre destacar que a eficiência da colaboração premiada condiz 

exclusivamente com uma abordagem prática da aplicação processual, no intuito de se obter 

rápido provimento jurisdicional a um reduzido custo investigativo, baseado na indevida 

flexibilização de direitos fundamentais, enquanto a eficiência constitucional leva em 

consideração todo o arcabouço de valores assegurados pela Constituição, pressupondo, 

portanto, o respeito à esfera de direitos individuais.  

Assim, à diferença do dogma constitucional, a eficiência da colaboração premiada é 

regida exclusivamente pela utilidade da medida e dos resultados favoráveis que podem advir 

dela.  

Em outra perspectiva, vale pontuar que a concessão dos benefícios legais ao 

colaborador por sua efetiva cooperação estaria em harmonia com o princípio da moralidade, 

esculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que se trataria de conduta 

desleal o Estado se valer das informações trazidas pelo agente colaborador  para a elucidação 

do fato ilícito e não o beneficiar de alguma forma, o que poderia desestimular a colaboração e 

o instituto terminaria por perder sua utilidade. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal15: 

                                                           
15 Cf. STF, HC 99.736/DF. Rel. Min. Ayres Britto. Órgão julgador: Primeira Turma, julgado em 27.04.2010, DJe 

21.05.2010. 
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HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DELAÇÃO PREMIADA. 

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELO 

JUÍZO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A garantia de fundamentação dos 

provimentos judiciais decisórios (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) junge 

o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes 

conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido. 2. A 

necessidade de motivação no trajeto da dosimetria da pena não passou despercebida 

na reforma penal de 1984. Tanto que a ela o legislador fez expressa referência na 

Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal, ao tratar do sistema 

trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade. 3. Na concreta situação dos 

autos, o magistrado não examinou o relevo da colaboração do paciente com a 

investigação policial e com o equacionamento jurídico do processo-crime. Exame, 

esse, que se faz necessário para determinar o percentual de redução da reprimenda. 

Noutros termos: apesar da extrema gravidade da conduta protagonizada pelo 

acionante, o fato é que as instâncias ordinárias não se valeram de tais fundamentos 

para embasar a escolha do percentual de 1/3 de redução da pena. 4. A partir do 

momento em que o Direito admite a figura da delação premiada (art. 14 da Lei 

9.807/99) como causa de diminuição de pena e como forma de buscar a eficácia 

do processo criminal, reconhece que o delator assume uma postura sobremodo 

incomum: afastar-se do próprio instinto de conservação ou autoacobertamento, 

tanto individual quanto familiar, sujeito que fica a retaliações de toda ordem. 

Daí porque, ao negar ao delator o exame do grau da relevância de sua 

colaboração ou mesmo criar outros injustificados embaraços para lhe sonegar a 

sanção premial da causa de diminuição da pena, o Estado-juiz assume perante 

ele conduta desleal. Em contrapasso, portanto, do conteúdo do princípio que, 

no caput do art. 37 da Carta Magna, toma o explícito nome de moralidade. 5. 

Ordem parcialmente concedida para o fim de determinar que o Juízo processante 

aplique esse ou aquele percentual de redução, mas de forma fundamentada. (Grifo 

nosso) 

 

 

A despeito do entendimento exposto pela Suprema Corte, cumpre registrar que a 

eficiência “a qualquer custo, que não encontra barreiras nos princípios caros ao sistema 

acusatório e que é buscada como um fim em si mesma, e não como um meio para efetivar 

direitos fundamentais” (BRITO, 2017, p. 172) não está em consonância com o princípio 

constitucional da moralidade, tendo em vista que a moralidade administrativa pressupõe o 

respeito as garantias do indivíduo e não poderia, em tese, se coadunar com a transação de 

direitos fundamentais promovida pela colaboração processual. 

Questão das mais tormentosas acerca da colaboração premiada diz respeito à 

transferência da carga probatória para o acusado, uma vez que a homologação do acordo de 

colaboração pressupõe que o colaborador forneça elementos de prova não somente referentes 

à confirmação de sua confissão, como também deve apresentar informações que apontem a 

responsabilidade penal dos demais integrantes da organização criminosa, de modo que 

possibilite a persecução penal contra outras pessoas. 
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Considerando os dogmas do sistema acusatório, especialmente o da presunção de 

inocência, em tese, o réu não deveria ser obrigado a provar nada, muito menos sua 

culpabilidade, já que essa tarefa cabe ao Ministério Público. Percebe-se, assim, que a ânsia 

para a rápida elucidação dos crimes praticados pela organização criminosa pelo uso 

indiscriminado da colaboração premiada força os órgãos de persecução criminal a inverter os 

papéis dos atores judiciais. 

Por derradeiro, essa inversão do ônus da prova representa verdadeira afronta ao 

direito à não autoincriminação, consubstanciado no postulado nemo tenetur se detegere. Com 

efeito, nota-se que a colaboração premiada tem como pressuposto a instrumentalização do 

acusado em razão da investigação deficiente do Estado, permitindo, desse modo, que 

indevidamente se reduza a carga de atribuições do órgão de acusação. Inequívoco, portanto, 

que “a supremacia conferida à eficiência da política criminal subverte a lógica constitucional, 

fundada para assegurar as liberdades públicas fundamentais” (CASARA e MELCHIOR, 

2016, p. 431). 

No ponto, observa-se que tal prática já é regra entre a “força tarefa” da Operação 

Lava Jato, precisamente quanto aos acordos de colaboração de executivos da Odebrecht, 

conforme pode se apreender a partir de notícias veiculas pelos meios de comunicação
16

: 

 

Mas procuradores ligados às negociações já deixaram claro que, sem as provas 

concretas sobre as novas denúncias, não aceitarão o acordo com a Odebrecht. Eles 

não querem correr o risco de concordar com a concessão de benefícios penais para 

executivos de um dos alvos centrais da Lava-Jato e, depois, ter dificuldades de obter 

provas e transformar as denúncias em condenações. Ou seja, o ônus de apresentar as 

provas é dos executivos que querem fechar o acordo, e não do Ministério Público 

Federal. 

 

 

Não se olvide, ademais, que a confissão do investigado ou réu e, por conseguinte, a 

disposição de seu direito constitucional a não autoincriminação são inerentes ao instituto da 

colaboração premiada, conforme dispõe o artigo 4°, §14, da Lei n° 12.850/2013. Contudo, 

observa-se que o ato de cooperação que, em princípio, deveria ocorrer de forma livre e 

voluntária, na prática é condicionado pelo risco de decretação da prisão preventiva.  

Nessa ordem de ideias, é possível identificar que a colaboração processual 

equivocada e reiteradamente vem sendo utilizada como fundamento tanto de decretação, 

quanto de revogação, da prisão cautelar. Por certo, esse é um dos principais aspectos que 

                                                           
16<http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/07/odebrecht-recupera-dados-com-provas-de-propina-e-

delacao-se-aproxima.html>. Acesso em 17 de maio de 2017. 

http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/07/odebrecht-recupera-dados-com-provas-de-propina-e-delacao-se-aproxima.html
http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/07/odebrecht-recupera-dados-com-provas-de-propina-e-delacao-se-aproxima.html
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sustentam a natureza inquisitorial do instituto, vez que, não se trata essencialmente de uma 

colaboração, mas, sim, de uma intimidação processual, pois o acusado se vê forçado a 

cooperar para evitar ter sua liberdade restringida. 

Nesta acepção, não se poderia falar propriamente em voluntariedade, por parte do 

colaborador, pois a ele não restaria outra alternativa senão aceitar a proposta dos órgãos de 

persecução penal, tal como uma tortura contemporaneizada. Na busca desenfreada pela 

eficiência da decisão judicial, Poder Judiciário e Ministério Público manipulam o “devido 

processo legal e as normas sobre o ônus da prova, facilitando-se, desse modo, a condenação 

do réu” (MAGALDI, 2015).  

Pontue-se, todavia, que essa crítica é direcionada aos casos em que não existem os 

demais fundamentos para decretação da referida medida cautelar, isto é, quando não se 

vislumbram presentes quaisquer dos motivos elencados no artigo 312, do Código de Processo 

Penal, de modo que eventual decretação de prisão preventiva não teria fundamento legal 

válido, cumprindo exclusivamente com o objetivo de extrair do acusado as informações 

necessárias para a elucidação do fato ilícito e identificação dos demais coautores. Certo é que 

se a decretação da prisão fosse regular, ou seja, dentro dos parâmetros legais, a realização do 

acordo de colaboração e sua respectiva homologação, por si sós, não seriam suficientes para 

afastar a necessidade e a utilidade da prisão.  

Com propriedade, Rubens Casara e Antonio Pedro Melchior (2016, p. 436) 

sustentam que: 

 

Não há voluntariedade do imputado, se a delação é condição para obtenção da sua 

liberdade. O emprego de qualquer mecanismo que funcione como ameaça 

impossibilita a sua escolha livre. Sem vontade genuína, a proposta de delação 

premiada constitui dispositivo de intimidação, coerção e violência contra o cidadão 

investigado/processado. Dizer que a colaboração faz desaparecer os requisitos da 

prisão cautelar é um argumento falacioso que não se sustenta dogmaticamente. 

 

 

Outro ponto crucial para a compreensão do tema relaciona-se ao princípio da 

culpabilidade. Convém assinalar que existe uma relação inversamente proporcional entre a 

sanção penal e a conduta do agente colaborador, o que equivale a constatar que, com o intuito 

de se concretizar interesses político-criminais, prepondera a aplicação do poder de punir do 

Estado em manifesto desequilíbrio com culpabilidade do acusado.   

Com isso, dissociando-se da necessidade de instituir uma reprimenda adequada à 

gravidade do fato cometido, comprometendo o próprio critério de prevenção (geral e especial) 
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relativo às finalidades das penas, o réu, precisamente o colaborador, é visto e tratado “como 

um valor de troca e não como um valor em si” (DIAS17apud PEREIRA, 2016, p. 66).  

Por evidente, na colaboração premiada, a aplicação e medida da pena têm como 

parâmetro a pós-conduta delitiva do réu, qual seja, a conduta processual de colaboração, 

minorando, desse modo, a importância da gravidade do delito na consideração da fixação da 

resposta penal. 

A outro giro, parte da crítica ao instituto também aponta violação ao princípio da 

isonomia, posto que os indivíduos coautores de um mesmo fato típico, ilícito e culpável 

receberiam tratamento diferenciado a depender da possibilidade de colaboração processual. 

Por outro lado, aponta-se que tal conduta mais favorável ao colaborador representaria uma 

oportunidade de se romper a eticidade e a regra do silêncio existente entre os membros do 

grupo criminoso.  

Nesse aspecto, diante da tensão existente entre os referidos princípios, Pereira (2016, 

p. 72) sustenta que a medida é excepcional e deveria ser aplicada exclusivamente em casos de 

significativa complexidade investigativa, sobretudo no âmbito da criminalidade organizada, 

no qual a prática de delitos graves é supostamente mais intensa. Refutando essa tese, 

apontando a impropriedade de se permitir que o Estado escolha os acusados que serão alvo da 

restrição de direitos fundamentais inerente à colaboração processual,  explica Michelle Brito 

(2017, p. 151): 

 

Admitir-se a utilização de mecanismos de caráter inquisitório, como a delação 

premiada, para um determinado público-alvo, equivale a dizer que as pessoas que 

praticam determinado(s) crime(s) podem ter seus direitos fundamentais violados, 

enquanto as outras, não: em relação ao autor de crime cometido no bojo de 

organização criminosa, não seriam respeitados os princípios da não 

autoincriminação e da presunção de inocência, estando legitimado o recurso a 

procedimentos tipicamente inquisitórios; para os autores de crimes cometidos fora 

desse contexto, aplicar-se-iam procedimentos mais afetos ao modelo acusatório. 

 

 

Por fim, cumpre ainda registrar que a colaboração processual desvirtua o preceito 

constitucional de que dúvida em torno da autoria e materialidade do crime implica na 

absolvição do réu.  Com efeito, a homologação do acordo já terminar por vincular o 

convencimento do juiz, que forma uma pré-concepção da responsabilidade penal do 

colaborador, razão pela qual, ainda que acredite que o conjunto probatório não seja solido o 

suficiente para o decreto condenatório, tendo conhecimento da confissão do réu, condicionará 

                                                           
17DIAS, Augusto Silva. Ramos emergentes do direito penal relacionados com a proteção do futuro: ambiente, 

consumo e genética humana. Coimbra: Coimbra, 2008. p. 166. 
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a valoração dos demais meios de prova para demonstrar a culpabilidade do colaborador. 

Assim, a necessidade de corroboração da colaboração desvirtua a aferição da atividade 

probatória e serve para comprovar as primeiras impressões do julgador.  

Ante o exposto, é notória a incompatibilidade da colaboração premiada, nos atuais 

termos na Lei n° 12.850/2013, com o processo penal democrático, vez que não preza pela 

máxima eficácia das garantias constitucionais, isto é, não atende ao “critério da 

democraticidade” (MARTINS18 apud LOPES JR, 2013). Tal critério tem como ponto 

norteador o fortalecimento do sujeito de direitos através do respeito ao contraditório e à ampla 

defesa, afastando-se, por conseguinte, o ativismo judicial para garantir a imparcialidade do 

juiz. Por outro lado, a indiscriminada transação de direitos fundamentais do acusado, sob o 

crivo do Judiciário, ínsita ao instituto da colaboração premiada, termina por promover o 

enfraquecimento do indivíduo perante o Estado, sancionando, desse modo, o exercício 

incondicionado do poder de punir. 

O confronto com a presunção de inocência e a não autoincriminação, representado na 

inversão do ônus da prova para o colaborador, bem como na manipulação da prisão 

preventiva como instrumento de coação à cooperação, simboliza a renúncia aos dogmas do 

sistema acusatório em favor da adoção dos critérios do eficientismo judicial.  Certo é que a 

relativização dos direitos e garantias do indivíduo não é benéfica às investigações, ao 

processo e muito menos ao acusado, atendendo exclusivamente a imposição do poder de punir 

do Estado e servindo aos interesses de um sistema processual penal antidemocrático. 

 

4.4 A COLABORAÇÃO PREMIADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CRIMINAL 

NEGOCIAL 

 

Partindo do conceito abordado por Casara e Melchior (2016, p. 420), a pós-

democracia representaria o atual momento da contemporaneidade em que a lógica 

neoliberalista se maximiza e se infiltra nos institutos jurídicos de modo que se promova a 

superação do tradicional Estado Democrático de Direito, construído para a proteção dos 

direitos e garantias fundamentais democráticas. Assim, a base fundante da pós-democracia é 

flexibilização e relativização do núcleo de direitos constitucionais do indivíduo, sobretudo a 

partir da desenfreada expansão dos espaços de consenso e transação na justiça criminal, a fim 

de que se possa fornecer maior celeridade e eficiência ao provimento jurisdicional. 

                                                           
18 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. 3. ed. São Paulo: Atlas, p. 81. 
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Nessa perspectiva, insere-se a justiça criminal negocial, que supostamente se impõe 

como mecanismo de auxílio ao ineficiente sistema criminal. Em tese, acusação e defesa, de 

forma livre e voluntária, em condição de igualdade, transacionam sobre a culpabilidade do 

acusado a fim de se obter uma rápida resposta penal, evitando-se, desse modo, que se 

sobrecarreguem ainda mais o já assoberbado volume de trabalho do Poder Judiciário. No 

Brasil, os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, estabelecidos 

pela Lei n° 9.099/1995, bem como a colaboração premiada, regulamentado pela Lei n° 

12.850/2013, são expoentes dessa vertente de estudos da esfera penal e processual penal. 

Sobre o tema, insta destacar a lição de Geraldo Prado19 (apud KUDO, 2015, p. 04): 

 

[...] o processo penal consensual tem essa capacidade ideológica de fazer com que 

no discurso acadêmico e no discurso dos tribunais medidas como a transação penal, 

que é o método pelo qual alguém aceita sofrer uma pena sem que o Estado 

demonstre a responsabilidade penal, seja vista como um direito. Em síntese, você 

tem o direito de ser punido e de ser apenado sem que provem que você é culpado, 

sem que demonstrem a sua responsabilidade. 

 

 

No âmbito da colaboração processual, a negociabilidade dos direitos fundamentais de 

proteção do acusado reflete na deturpação dos dogmas e valores do sistema acusatório, 

tratando-se, na verdade, de mecanismo de reforço ao poder punitivo do Estado. Dessa forma, 

em nome da equivocada concepção de que o Direito Penal deve ser utilizado como forma de 

solucionar o problema da criminalidade, principalmente a organizada, retira-se do processo 

penal seu aspecto de limitador do ius puniendi do aparelho estatal. 

Aqui, sobreleva tecer algumas críticas à justiça criminal negocial no que tange a 

colaboração premiada. A principal delas está relacionada à desnaturação dos papéis dos atores 

judiciais, sobretudo da defesa técnica. Nota-se que o defensor, majoritariamente o advogado, 

perde sua função essencial de se contrapor à pretensão acusatória, assegurando o respeito à 

presunção de inocência, para atuar ao lado do órgão de acusação, auxiliando-o não somente 

na tarefa de demonstrar a culpabilidade de seu assistido, como também na persecução a outros 

indivíduos, precisamente os demais coautores do(s) delito(s) imputados a seu cliente.  

                                                           
19 PRADO, Geraldo. Mesa 3: o processo penal das formações sociais do capitalismo pós-industrial e globalizado 

e o retorno à prevalência da confissão - da subsistência da tortura aos novos meios invasivos de busca de prova e 

à pena negociada, In: KARAM, Maria Lucia (Org.). Globalização, sistema penal e ameaças ao estado 

democrático de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, pp. 165-166 apud HARTMANN , Érica de Oliveira. 

Processo penal e rito democrático: a simplificação dos procedimentos como condição de possibilidade do 

contraditório e da ampla defesa. Tese de doutorado. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010, p. 42.   
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Nesse sentido, observa-se que se enfraquece a dialética do processo, uma vez que, 

supostamente em nome de uma melhor estratégica para atender os interesses do réu, a defesa 

técnica alinha seus interesses aos do Ministério Público para garantir a condenação do 

acusado em troca de uma redução de pena, reforçando-se, desse modo, a equivocada 

concepção de que a função do processo penal é permitir a punição do indivíduo. 

A despeito do esforço argumentativo de parcela da doutrina que sustenta a 

legitimidade do instituto e da prática negocial, sustentando que respeitam e privilegiam a 

autonomia da vontade do imputado, não assiste razão a esse posicionamento, uma vez que, na 

realidade, as partes não dispõem de igualdade de condições para transacionar.  

Assim, observa-se que a colaboração premiada fornece mais autoridade ao Ministério 

Público, o qual notadamente amplia o seu poder de discricionariedade na persecução criminal. 

Como já foi exposto, não existe propriamente uma negociação, posto que a opção por não 

colaborar, na maioria dos casos, resultará na imposição de prisão cautelar. Por certo, na 

prática, o órgão de acusação se encontra em posição de superioridade ao acusado, que se vê 

forçado a admitir e aceitar sua condenação por receio de que os órgãos de persecução penal 

agravem ainda mais suas penalidades no caso de um julgamento em consonância com as 

regras do devido processo penal. 

No ponto, bem sintetizam Casara e Melchior (2016, p. 430): 

 

[...] A instrumentalização da liberdade do acusado como mecanismo de pressão 

coloca o defensor em uma situação delicada. Aqueles que consentem em fazer parte 

deste tipo de negociata ajudam a transformar o processo penal em um mercado, onde 

transacionar com a liberdade dos cidadãos faz parte do jogo. Por outro lado, os 

defensores que não pretendem participar “são fragilizados pelo medo de clamarem 

os direitos dos acusados no processo e findarem por acarretar uma sanção penal 

mais grave em razão do não aceite ao acordo”. 

 

 

Em decorrência disso, percebe-se que a transação de direitos fundamentais de 

proteção do réu termina por confundir e concentrar as funções de julgar e acusar, existentes 

em um processo penal democrático, consubstanciado nos princípios e máximas do sistema 

processual acusatório.  

Com efeito, a justiça negocial na seara criminal, precisamente na colaboração 

premiada, pressupõe que o órgão de acusação subtraia do julgador, isto é, do Estado-juiz, a 

função de julgar o imputado, uma vez que o Ministério Público também se torna responsável 

por escolher quais serão os benefícios concedidos ao colaborador, ou seja, cabe ao Parquet, 
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considerando a efetividade da colaboração e, por conseguinte, analisando o grau de sua 

culpabilidade, decidir qual a sanção premial será aplicada ao caso concreto. 

De outra parte, o papel do juiz se reduz à homologação dos acordos e à concessão do 

benefício legal já previamente determinado pelo órgão de acusação. Com isso, a busca 

desmedida pela eficiência e celeridade do provimento jurisdicional resulta na indevida 

transferência da legitimidade do poder de punir, que passa das mãos do Estado-juiz para as 

“partes” do processo, precisamente para o órgão de acusação.   

Como bem percebe Vinicius Vasconcellos (2014, p. 330): 

 

[...] há a subversão da distribuição das funções de acusar e julgar, visto que o 

promotor determina fundamentalmente a realização e os termos do acordo, ou seja, 

decide a culpabilidade do réu: caracteriza-se um sistema hipócrita de justiça em que 

o poder punitivo se realiza basicamente a partir da deliberação do acusador por meio 

da usurpação das funções decisórias do julgador. 

 

 

A outro giro, destaca Aury Lopes Jr. (2014, p. 146): 

 

Noutra dimensão, como ao acusador corresponde um mero direito potestativo de 

acusar, não lhe cabe pedir uma pena em concreto e tampouco negociá-la com o 

acusado, pois a pena é uma manifestação da função punitiva que é uma 

exclusividade do Estado-tribunal. Então, as formas de plea negociation não são 

consequências de uma correta concepção do objeto do processo penal (grifo no 

original). 

 

 

Com essa percepção, resta inequívoco que o atual modelo de justiça criminal 

negocial, no qual se insere a colaboração premiada, não se coaduna com o processo penal 

democrático, principalmente em razão dessa inversão dos papéis dos atores judiciais, que 

resulta na inadequada concentração dos poderes de acusar e julgar na figura do Ministério 

Público, ao passo que se enfraquece e corrompe a função precípua da defesa técnica de 

“controlar o poder e resistir, ao máximo, à pretensão punitiva” (CASARA; MELCHIOR, 

2016, p. 427). 

Bem por isso, a transação de direitos fundamentais, nos moldes da colaboração 

processual, relaciona-se primordialmente ao intuito de antecipar a condenação do acusado 

sem que o órgão de acusação sequer tenha que reunir provas para afastar a presunção de 

inocência. De tal modo, há uma evidente supressão do procedimento legal, o qual é visto 

como verdadeiro obstáculo à decisão penal eficiente, para que se atenda aos critérios 

utilitaristas da urgência de corresponder às expectativas de maiorias de ocasião, no sentido de 
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que o provimento jurisdicional deve necessariamente resultar na condenação a fim de que a 

coletividade acredite que as instituições públicas estão promovendo a justiça. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como meio de obtenção de prova, previsto na Lei 12.850/2013, a colaboração 

premiada é resultado de uma política criminal de emergência, que busca superar a 

complexidade investigativa existente nos delitos praticados no âmbito das organizações 

criminosas por meio do emprego de critérios essencialmente utilitaristas que terminam por 

subjugar os direitos constitucionais de proteção do indiciado e do acusado, razão pela qual se 

mostra incompatível com o processo penal democrático. 

 Partindo da análise sobre a criminalidade organizada, realizada no primeiro capítulo 

do presente trabalho, no qual se discorreu sobre a complexidade de conceituação da expressão 

organização criminosa, bem como se apresentou a evolução legislativa da matéria, 

correlacionando-se à exposição das dimensões político-econômica, jurídica e cultural 

referentes ao crime organizado, verifica-se que o instituto da colaboração processual, ao 

menos nos parâmetros do supramencionado diploma legal, não se mostra como mecanismo 

adequado e suficiente para compreender, investigar e reprimir tal fenômeno social. 

Com efeito, considerando sua natureza essencialmente pragmática, cuja diretriz 

valorativa tem como vetor a eficiência do provimento jurisdicional para a satisfação dos 

interesses da coletividade, a colaboração premiada reforça a natureza parasitária que o crime 

organizado mantém com o aparato estatal, consubstanciada principalmente na corrupção do 

poder público, uma vez que permite ao Poder Judiciário chancelar o corrompimento dos 

dogmas e valores preceituados pelo sistema processual penal, em prol de uma resposta penal 

primordialmente condenatória para os acusados pela prática de infrações penais no contexto 

de organização criminosa. 

Dessa forma, assim como o crime organizado se vale da corrupção dos agentes 

públicos para se infiltrar na máquina administrativa do Estado a fim de expandir e garantir 

seus interesses, os órgãos estatais, precipuamente os de persecução criminal, valem-se da 

corrupção dos princípios edificadores do Estado Democrático de Direito para instituir 

mecanismos legais, como a colaboração premiada, capazes de superar a notória ineficiência 

de seus meios investigativos na apuração da responsabilidade penal dos indivíduos associados 

ao crime organizado. 

Noutra dimensão, verificou-se que o instituto da colaboração premiada, pensado a 

partir de uma lógica exclusivamente utilitarista, visando à rápida elucidação das infrações 

penais praticadas por organizações criminosas, tenciona-se com alguns dos princípios 
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basilares do sistema acusatório, principalmente com a presunção de inocência e o direito a não 

auto incriminação.  

No ponto, sobreleva registrar que a noção de transação do direito à liberdade do réu, 

premissa estrutural do instituto, termina por reforçar os poderes do órgão de acusação, ao 

passo que enfraquece as prerrogativas da Defesa técnica, que perde seu caráter de 

contraposição à pretensão acusatória para adotar posicionamento convergente à condenação 

do assistido por receio de que sejam atribuídas a ele penalidades mais severas.   

Assim, restou demonstrado que o preenchimento dos requisitos do instituto, a saber, 

voluntariedade do colaborador e efetividade da colaboração, detalhadamente explorados no 

segundo capítulo, voltado ao estudo dos aspectos processuais do tema, forçosamente implica 

na instrumentalização do investigado/réu à serviço do órgão de acusação.  

Nessa linha de reflexão, o Ministério Público evidentemente se desonera de sua 

atribuição de reunir um conjunto probatório satisfatório e apropriado ao afastamento da 

presunção de inocência, transferindo, desse modo, o ônus da prova de autoria e materialidade 

para o colaborador, o qual, na maioria dos casos, deverá provar não somente sua 

culpabilidade, como também a responsabilidade criminal dos demais corréus. 

Ademais, examinou-se a impropriedade da sustentação da voluntariedade das 

declarações prestadas pelo colaborador, visto que a coação é traço inerente à proposta de 

acordo realizada pelos órgãos de persecução penal. Bem por isso, a prisão preventiva é 

reiteradamente utilizada como forma de constranger o indiciado/réu a fornecer informações 

sobre o grupamento criminoso e seus integrantes, assemelhando-se à tortura do período 

inquisitorial, o que revela a essência distintamente inquisitória da colaboração premiada. 

Por certo, a autonomia do acusado para cooperar com a investigação e/ou o processo 

é condicionada ao grau de intimidação que ele pode sofrer através da imposição de medidas 

cautelares, principalmente a prisão. É falacioso afirmar que acusação e defesa possuem 

liberdade para transigir, quando, na verdade, o investigado/réu deve se sujeitar aos termos 

propostos pelos órgãos de persecução penal, ressaltando-se que a extensão dos benefícios 

legais ofertados depende diretamente da capacidade do imputado de se incriminar precipitada 

e irrefletidamente. 

Desse modo, a partir da utilização indiscriminada do recurso das sanções “premiais”, 

que se insere na conjuntura da justiça criminal negocial, analisada no terceiro capítulo, é 

possível perceber que o devido processo legal, no qual são asseguradas garantias 

fundamentais ao acusado, por ser tido cada vez mais como lento, caro e ineficiente, vez que, 
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em tese, condena pouco, torna-se, segundo a lógica da política criminal eficientista e 

punitivista, um injustificado obstáculo ao provimento jurisdicional. 

Nesse contexto, o instituto da colaboração premiada termina por modificar a própria 

dinâmica processual, a qual gradualmente se transforma de modelo essencialmente dialético, 

baseado no confronto entre acusação e defesa, para meramente colaborativo, alicerçado na 

incondicional transação de direitos fundamentais do acusado, cujo propósito é ampliar o poder 

de punir do Estado a fim de pretensamente solucionar o problema social da criminalidade, 

mormente a organizada. 

O reconhecimento da culpabilidade do réu, no molde da colaboração processual, 

dissocia-se do devido processo legal, posto que não se mostra como resultado da produção de 

provas pelo órgão de acusação, sob o crivo do contraditório, apta a afastar a presunção de 

inocência, mas, sim, como consequência de uma indecorosa negociação entre acusação e 

defesa, cujo preço a ser pago é a renúncia às garantias fundamentais de proteção do acusado, 

visando, desse modo, corrigir desproporcional e paliativamente as falhas dos mecanismos de 

investigação do Estado. 

Ante o exposto, avulta afirmar, como conclusão lógica e inarredável, que a 

colaboração premiada, ao menos na forma como atualmente é disciplinada na Lei n° 

12.850/2013 e aplicada pelos tribunais, não se coaduna com o processo penal democrático, 

uma vez que corrompe as premissas do sistema acusatório, consolidado no respeito à 

presunção de inocência, ao direito e não autoincriminação, bem como na separação entre as 

funções de acusar e julgar, dissociando-se, portanto, do critério da democraticidade.  
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