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RESUMO  
 
 

Por meio do presente trabalho, pretendeu-se analisar a Lei 12.850/2013 (Nova Lei de 
Organização Criminosa) que normatiza de forma detalhada o instituto de colaboração 
premiada. Para tanto, foram analisadas sucintamente a sua origem e aplicação em outros 
ordenamentos jurídicos. Em seguida, com base nos ensinamentos da doutrina e da 
jurisprudência, foram apresentados o seu conceito, sua natureza jurídica, as críticas 
quanto a sua aplicação, dando-se um especial enfoque às questões éticas e morais 
envolvidas, aos pressupostos legais para a sua utilização em um caso concreto, ao valor 
probatório das declarações do colaborador, a quais benefícios legais são oferecidos, aos 
direitos do colaborador e às questões relacionadas ao acordo de colaboração premiada e 
sua tramitação. Além disso, também foram discutidos quais os crimes relacionados à 
colaboração premiada que podem ocorrer no curso da investigação ou na obtenção da 
prova. Por fim, de maneira breve, foi analisada a forma como a colaboração premiada 
vem sendo aplicada na Operação “Lava Jato”. 
 
Palavras-chave: Lei 12.850/2013. Organização Criminosa. Colaboração Premiada, 
Acordo de Colaboração Premiada. Operação Lava Jato.    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 

The following work intended to analyze the Law 12.850/2013 (New Law of Criminal 
Organization) which regulated the institute of plea bargaining in a detailed way. 
Therefore, its origin and application in other legal systems were briefly analyzed. Then, 
based on the teachings of the doctrine and jurisprudence, its concept, its juridical nature 
and the criticism regarding its application were presented, giving a special focus to the 
ethical and moral issues involved. The legal presuppositions for its use in a concrete case, 
the evidentiary value of the collaborator's statements (which legal benefits are offered), 
the informer’s rights, the issues related to the plea bargaining agreement and its progress 
were also presented. Besides, it was also discussed which crimes related to the plea 
bargaining could occur in the course of the investigation or on the obtainment of the 
evidence. Finally, it was briefly analyzed how the plea bargaining has been applied in 
Operation “Lava Jato” (Operation Car Wash). 
 
Keywords: Law 12.850/2013. Criminal Organization. Plea Bargaining. Plea Bargaining 
Agreement. Operation “Lava Jato”. Operation Car Wash. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 

Por meio do presente trabalho, se pretende analisar o instituto da Colaboração 
Premiada na Nova Lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013) e, ao afinal, a sua 
aplicabilidade na Operação “Lava Jato”.  

Para tanto, no Tópico nº 02, analisaremos de forma sucinta a sua origem e aplicação 
em outros ordenamentos jurídicos, como dos Estados Unidos, Itália e Espanha. Em 
seguida, com base nos ensinamentos da doutrina e jurisprudência, serão apresentados o 
seu conceito; a controvérsia envolvendo a sua denominação, pois para alguns o termo 
colaboração premiada não se confunde com delação premiada; a sua natureza jurídica; as 
críticas relacionadas a sua aplicação, dando-se um enfoque especial as questões éticas 
morais envolvidas; e a sua compatibilidade com o direito ao silêncio, já que, sendo uma 
garantia fundamental conferida ao investigado ou acusado durante a persecução penal, 
existe certa discussão a respeito da constitucionalidade do §14º do art. 4 da Lei 
12.850/2013 que dispõe acerca da necessidade do colaborador renunciar ao seu direito ao 
silêncio nos depoimentos que prestar.  

Após, ainda no Tópico nº 02, serão estudados os objetivos legais exigidos para a 
concessão dos benefícios ao agente colaborador; a voluntariedade como pressuposto de 
validade para a celebração do acordo de colaboração premiada; quais os prêmios legais 
oferecidos; o valor probatório das declarações prestadas pelo colaborador; os direitos 
conferidos ao sujeito que concorda em auxiliar o Estado na investigação criminal; e, por 
último, as questões relacionadas a tramitação da acordo de colaboração premiada, dando-
se ênfase, principalmente, na identificação dos legitimados para o oferecimento da 
proposta de acordo, na participação do magistrado e no momento adequado para a 
celebração do negócio jurídico.  

Por sua vez, no Tópico nº 03 serão estudados os arts. 18 e 19 da Seção V da Lei 
12.850/2013 que trata dos crimes ocorridos no curso da investigação ou na obtenção da 
prova. São condutas relacionadas à colaboração premiada que foram tipificadas pela 
Nova Lei de Organização Criminosa, a fim de resguardar a integridade física do agente 
colaborador e o regular curso da persecução penal. O art. 18 incrimina a conduta de 
revelar a identidade do agente colaborador e o art. 19 traz a infração penal denominada 
de Colaboração Caluniosa e Fraudulenta.  
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Por fim, no Tópico nº 4 será analisada a forma como a colaboração premiada vem 
sendo aplicada no caso “Lava Jato”, observando-se principalmente as diversas críticas 
apresentadas por juristas e jornalistas a respeito de eventuais violações cometidas pelo 
Ministério Público Federal e Poder Judiciário às normas fundamentais constitucionais e 
leis penais.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12  

2 - COLABORAÇÃO PREMIADA 
 
 

2.1 – Da Origem Histórica e do Direito Comparado 
  
 
2.1.1 – Breve Histórico 
 
 

Apesar de atualmente ser um instrumento muito utilizado no Brasil, a colaboração 
premiada já existe há bastante tempo no cenário mundial, tendo a sua origem, segundo 
alguns, no Direito Romano, em especial no governo de Sila que a inseriu em seu 
ordenamento jurídico através da Lex Cornelia de sicariis et veneficiis, com o objetivo de 
coibir os crimes de lesa majestade.1 

Contudo, para outros, o primeiro registro da colaboração premiada foi o famoso 
caso da traição de Judas Iscariotes que entregou Jesus Cristo para ser crucificado em troca 
de trinta moedas de ouro.2 

Diversamente, Frederico Valdez Pereira entende que a colaboração premiada é um 
instituto que surgiu e se desenvolveu em ordenamentos jurídicos inspirados no modelo 
anglo-saxão, cuja maior influência advém do sistema inglês chamado de Common Law.3   

Independentemente da controvérsia quanto ao momento exato de sua origem, com 
o passar do tempo, a colaboração premiada foi sendo utilizada para diversas finalidades.  

Na Idade Média, durante a inquisição, foi aplicada pelo Direito Canônico para 
investigar pessoas suspeitas de práticas hereges.4 Na época, o valor da confissão era 
analisado levando em consideração a forma como era prestada, ou seja, se a confissão 
fosse espontânea, entendia-se que o suspeito era uma pessoa moralmente inclinada a 

                                                           
1 PAZ, Izabel Sánchez Garcia de. El Coimputado que Colabora com la Justicia Penal. Revista Electrónica 
de Ciencia Penal y Criminologia. Pág. 02. 
2 VIEIRA, Guilherme Sabbagh Loures. Delação Premiada. Escola de Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro. Pág. 02. Disponível em: 
<http://www.emerj.rj.gov.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2014/trabalhos_22014/GuilhermeSab
baghLVieira.pdf> Acessado no dia 24/01/2016. 
3 PEREIRA, Frederico Valdez. Valor Probatório da Colaboração Processual (Delação Premiada). Revista 
Brasileira de Ciência Criminais. São Paulo. Vol. 77. 2009. Pág. 178. 
4 GONZÁLEZ, Ana Lúcia Stumpf. A Delação Premiada na Legislação Brasileira. Porto Alegre. 2010. Pág. 
15. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27024> Acessado no dia 21/01/2016. 
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mentir em prejuízo a terceiros, enquanto que a confissão obtida através da tortura era 
considerada a mais confiável.    

Com a secularização do Direito Penal, através de ideais iluministas, os 
ensinamentos e influências eclesiásticas foram sendo afastados do processo penal, de 
maneira que, apesar deste continuar sob o domínio exclusivo do Estado, passou a ser 
aplicado com outro enfoque.5 Para Beccaria, a concessão de prêmios aos colaboradores 
tinha como justificativa a necessidade de se prevenir a prática de grandes infrações penais 
e encorajar o povo diante do medo de que grandes criminosos não fossem identificados. 
Na visão iluminista, tal atitude deveria ser estimulada e recompensada.6  

Já durante a vigência do Código de Napoleão, a colaboração era empregada na 
prevenção e repressão de crimes praticados contra a segurança do Estado.7   

Por sua vez, no século XX, a figura do colaborador tornou-se mais importante, em 
razão do ressurgimento da justiça penal negociada nos Estados Unidos.8 Neste momento, 
o agente colaborador passou a ser considerado um eficaz instrumento de combate ao 
crime organizado, principalmente em função dos acordos de impunidade celebrados pelos 
procuradores federais com pessoas investigadas, a fim de que estas confessassem a sua 
participação na organização e prestassem informações que ajudassem a desmantelar toda 
a entidade e punir os seus membros. 

Neste mesmo período, mais precisamente a partir da década de 1970, o instituto em 
estudo foi imprescindível na luta do governo italiano contra a máfia que destruía o país.9   

Deve-se destacar, ainda, que a colaboração premiada também foi um instrumento 
muito utilizado no século XX pelos governos autoritários e antidemocráticos no combate 
aos grupos sociais resistentes à forma de regime instalado, sendo que na maioria das vezes 
as informações eram obtidas através do emprego de técnicas de tortura. 

Já nos dias de hoje, a importância da colaboração premiada é reconhecida por 
diversos países (Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Itália) e organismos 
                                                           
5 MARQUES, Antônio Sérgio Peixoto. A Colaboração Premiada: Um Braço da Justiça Penal Negociada. 
Pág. 03. Disponível em: 
<http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20150224114225.pdf> Acessado no dia 
24/01/2016. 
6 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Título original: Dei delitti e delle pene. Tradução de Torrieri 
Guimarães. 7. ed. São Paulo: Martin Claret, 2012. pág. 44. 
7 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal. São Paulo. RT. 2002. Pág. 546. 
8 MARQUES, Antônio Sérgio Peixoto. A Colaboração Premiada: Um Braço da Justiça Penal Negociada. 
Pág. 04. Disponível em: 
<http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20150224114225.pdf> Acessado no dia 
24/01/2016. 
9 Idem.  
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internacionais (Organizações das Nações Unidas – ONU e Grupo de Ação Financeira 
contra Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI/TAFT), o que 
resulta na elaboração de diversos tratados e convenções internacionais que preveem 
expressamente a colaboração como um dos instrumentos a disposição para alcançar os 
objetivos propostos, são exemplos a Convenção das Nações Unidas contra a 
Criminalidade Transnacional Organizada (Convenção de Palermo) e a Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida).  

Diante do sucesso da colaboração premiada no cenário internacional e por vivermos 
em um mundo globalizado, o Brasil não pôde deixar de lado tal instituto, motivo pelo 
qual no ano de 2013 foi promulgada a Lei nº 12.850, a qual trouxe diversas técnicas 
especiais de investigação, dentre as quais a colaboração premiada, a fim de auxiliar os 
órgãos públicos responsáveis pela persecução penal na luta contra as organizações 
criminosas10 e grupos terroristas11 que assolam o país.    

 
 

2.1.2 - Direito Comparado 
 
 

2.1.2.1 – Estados Unidos da América  
 
 
Segundo Albert W. Alschuler, a colaboração premiada teria surgido oficialmente 

nos Estados Unidos sob a denominação de Leniency Program (Programa de Leniência), 
isto é, acordos celebrados por autoridades antitruste locais e integrantes de cartel antes de 
iniciada qualquer investigação.12  
                                                           
10 A Lei 12.850/2013 conceitua organização criminosa no §1º do art. 1 como sendo 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. 
11 Com o intuito de combater a atuação de entidades terroristas, o art. 1, §2º, II da Lei 12.850/2013 estende 
o âmbito de aplicação do diploma legal em estudo para às organizações terroristas internacionais, 
reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de 
suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou 
possam ocorrer em território nacional. Todavia, há que se ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro 
ainda não tipificou o crime de terrorismo, pois o art. 20 da Lei de Segurança Nacional não define o que são 
atos terroristas.  
12 BITTAR, Walter Barbosa. Delação Premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pág. 17. 
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 De acordo com Walter Barbosa Bittar, o emprego da colaboração premiada (ou 
plea bargaining) foi se intensificando nos Estados Unidos após a Guerra Civil, em razão 
de três fatores: i) a admissão da Suprema Corte, no ano de 1878, que o órgão de acusação 
pudesse celebrar acordos de impunidade com autores e participes de crimes em troca de 
seus testemunhos; ii) o aumento nos casos de corrupção envolvendo advogados, 
promotores e juízes; e iii) o interesse de policiais em ficar famosos através da resolução 
de casos importantes. Contudo, apesar desta intensificação, a aplicação deste instrumento 
investigativo no dia-a-dia ainda era tímida, tendo em vista a resistência de alguns 
Tribunais de Segunda Instância em admiti-lo como meio de obtenção de prova. Somente 
a partir do ano de 1970 a plea bargaining foi realmente aceita, em razão da pacificação 
do tema promovida pela Suprema Corte americana, tendo como exemplo os casos North 
Carolina v. Alford, 4000 U.S. 25 (1970) e Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).13  

Atualmente, a plea bargaining é muito utilizada nos Estados Unidos, pois permite 
uma resolução mais célere dos casos, já que apresenta um procedimento mais 
simplificado, pautado principalmente em um processo de negociação entre a acusação, o 
réu e o seu defensor, do qual poderá advir a confissão de culpa e a imediata prolação da 
sentença e fixação de uma pena mais branda ao acusado.  

Tendo por base as lições de Pedro Soares Albergaria, Antônio Sérgio Peixoto 
Marques comenta o sistema processual penal norte-americano da seguinte forma:  
 

o processo criminal americano pode ser resumido da seguinte forma: inicia-se 
com o oferecimento da acusação (complaint), o qual pode assumir dois 
caminhos: o da Acusação (indictment), para os crimes mais graves (felonies) 
punidos com pena de morte ou pena superior a um ano (em regra), e o da 
Informação (information), para as contravenções e os delitos punidos com pena 
não superior a um ano (menor gravidade).  
Na Acusação (indictment), a peça acusatória será submetida à análise do 
Grande Júri (grand jury), composto por 16 a 23 pessoas, que decidirá sobre a 
aprovação, ou não, da acusação (true bill). Aceita a acusação, o caso será 
levado a julgamento. Na sequência, haverá uma audiência prévia de 
julgamento (arraignment), na qual o acusado será indagado acerca da sua culpa 
ou inocência (plea of guilty or not guilty). É nesse momento que se fala da plea 
bargaining, que consiste em uma negociação entre a acusação e a defesa, 
podendo resultar na confissão da culpa (guilty plea) ou na declaração de que o 
arguido não pretende discutir a questão da culpa (nolo contendere). 
Não havendo acordo entre a acusação e a defesa, o processo avança para a fase 
de confronto probatório (discovery), com o consequente julgamento que se fará 
pelo magistrado (bench trial) ou pelo júri (jury trial), salientando que a Sexta 
Emenda da Constituição americana prevê o direito de ser julgado pelo júri nos 
crimes apenados com pena de prisão superior a seis meses, permitindo, no 
entanto, que o acusado renuncie esse direito e seja julgado pelo magistrado. 

                                                           
13 Idem, pág. 26. 
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Na Informação (information), a tramitação seguirá, praticamente, o mesmo 
caminho da Acusação, com a diferença de que o juízo de admissibilidade 
acusatória se dará perante o magistrado, não havendo necessidade de se ouvir 
o Grande Júri a respeito da temática.14  

Essa declaração de culpa, em regra, pressupõe uma negociação entre o acusado e o 
órgão acusador, em que aquele confessa a sua participação na prática da infração penal e 
presta informações consideradas relevantes pela autoridade pública, com o intuito de 
obter uma pena menor ou responder por um crime diverso e menos grave do que àquele 
inicialmente imputado15.   

Nesse sentido, Vanessa Urquiola do Nascimento, baseando-se em José Alexandre 
Marson Guidi, afirma que:  

 
a possibilidade de que o acusado dispõe para colaborar com a justiça nos 
Estados Unidos está inserida no denominado plea bargaining, que se traduz 
pela faculdade que tem a acusação de negociar a culpa do acusado com ele 
próprio e a sua defesa, mediante a formalização de acordo a ser homologado 
pelo julgador. 16   

Comentando as formas de negociação da plea bargaining, Pedro Soares Albergaria 
afirma que esta apresenta duas modalidades, quais sejam, contingent plea bargaining e a 
package plea bargaining:  

 
Uma das hipóteses que ilustra tipicamente a primeira modalidade é aquela em 
que a manutenção do MP em relação a um determinado arguido está 
condicionada ao fato de as declarações dele, em prejuízo de um coarguido, 
surtirem o efeito esperado de condenação desse coarguido; já a segunda 
hipótese, que também ocorre nos casos em que o processo prossegue contra 
mais do que um arguido, o MP propõe determinados benefícios a um ou mais 
arguidos sob condição de todos confessarem. Não satisfeita essa condição, a 
acusação retira a proposta em bloco.17  

                                                           
14 MARQUES, Antônio Sérgio Peixoto. A Colaboração Premiada: Um Braço da Justiça Penal Negociada. 
Págs. 05/06. Disponível em: 
<http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20150224114225.pdf> Acessado no dia 
22/01/2016. 
15 BITTAR, Walter Barbosa. Delação Premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pág. 26.  
16 NASCIMENTO, Vanessa Urquiola do Nascimento. A Delação Premiada no Brasil: críticas à ausência 
de procedimento legal pensadas a partir do exame da jurisprudência dos tribunais superiores. Pág. 05. 
Disponível em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/cienciascriminais/III/3.pdf> Acessado no dia 
20/01/2016.  
17 MARQUES, Antônio Sérgio Peixoto. A Colaboração Premiada: Um Braço da Justiça Penal Negociada. 
Pág. 06. Disponível em: 
<http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20150224114225.pdf> Acessado no dia 
22/01/2016. 
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Por sua vez, com relação a ampla liberdade de atuação do órgão de acusação no 
processo penal norte-americano, Antônio Sérgio Peixoto Marques destaca que:  

 
Nesse modelo de justiça americano, o Ministério Público tem ampla 
discricionariedade, permitindo-lhe negociar a pena (sentence bargaining) ou a 
própria imputação (charge bargaining) em troca de declaração de culpa e da 
colaboração na investigação ou persecução criminal de outras pessoas, bem 
como outras formas de negociação, a exemplo da package plea bargaining 
supracitada e do approvement (permite ao colaborador pedir perdão em troca 
da colaboração).18  

Diante das informações acima, percebe-se que o modelo processual penal adotado 
nos Estados Unidos, inspirado no sistema anglo-saxão, diferencia-se do utilizado no 
Brasil, pois aquele caracteriza-se pela ampla discricionariedade que detém o órgão 
acusatório quanto ao oferecimento ou não da denúncia e a definição da infração penal que 
será imputada em face do infrator, enquanto que nos países influenciados pelo regime 
romano-germânico, inclusive o Brasil, vige o princípio da obrigatoriedade, de modo que 
presentes indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, a entidade responsável 
pela persecução penal deve propor a ação penal cabível, havendo apenas restritas 
exceções.  

 
 

2.1.2.2 – Itália 
 

 
A colaboração premiada (ou pentitismo) no território italiano vem sendo 

amplamente utilizada desde a década de 1970 no combate à organização criminosa, tendo 
como um dos casos mais emblemático a “Operação Mãos Limpas” (“Mani Pulite”), 
momento em que organizações mafiosas19 passaram a ser desmanteladas, em razão do 
rompimento da lei do silêncio imposta à população em geral. 

                                                           
18 Idem. 
19 A tão famosa máfia italiana tem sua origem no ano de 1860, época em que era vedada aos latifundiários 
a manutenção de milícias privadas. Tal proibição provocou a formação de diversos grupos armados 
destinados a manter a ordem e estabilidade do relacionamento entre empregados e patrões. Com o passar 
do tempo, a máfia passou a praticar atividades ilícitas por toda a Itália, tornando-se, assim, um poder 
paralelo.  GOMES, Geder Luiz Rocha. A delação Premiada em sede de Execução Penal. Pág. 03. 
Disponível em: 
<http://www.esmal.tjal.jus.br/arquivosCursos/2015_05_11_14_08_46_Artigo.Dela+%BA+%FAo.Premia
da.Execu+%BA+%FAo.Penal.Geder.Rocha.pdf> Acessado no dia 20/01/2016. 
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Segundo, Geder Luiz Rocha Gomes, a expressão “pentitismo” surgiu com a Lei 
Misure per la Difesa del Ordinamento Constituzionale, editada em função da “Operação 
Mãos Limpas”, e tinha como objetivo restabelecer a ordem, mediante a contenção da 
violência e minimização da impunidade.20  

Destaca-se que a operação supramencionada iniciou-se em Milão por volta das 
décadas de 1980 e 1990 e teve como maiores destaques os acordos de Mario Chiesa, que 
permitiu a prisão e punição de diversas pessoas envolvidas com partidos políticos e 
acusadas de crimes de corrupção, e Tommaso Buscetta, celebrado com o Juiz Giovanni 
Falcone, o qual possibilitou o desmantelamento da associação mafiosa chamada de “Cosa 
Nostra”, com base em Palermo, na Sicilia.21  

Para se ter noção da importância desses acordos de colaboração premiada e a 
magnitude da “Operação Mãos Limpas”, em dois anos operação, cerca de 2.993 
mandados de prisão foram expedidos, 6.059 pessoas estavam sob investigação, incluindo, 
872 empresários, 1.978 administradores locais e 438 parlamentares.22  

Já com relação ao montante de dinheiro desviado pela corrupção, existe certa 
divergência na Itália quanto a definição do numerário exato. Para o Instituto Einaudi de 
Turim, aproximadamente, 10 a 20 bilhões de dólares. Já para o professor Franco Cassola, 
da Universidade de Florença, estima-se que eram desviados dos cofres públicos cerca de 
10 bilhões de dólares anuais, totalizando, num período de 10 anos (1980 – 1991), 120 
bilhões. Por fim, segundo o jornalista Giuseppi Turani, a corrupção no território italiano, 
entre 1980 e 1990, desviou mais ou menos 1 trilhão de dólares.23 

Para se ter ideia, no Brasil, não seria tão diferente, já que em um estudo da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, no ano de 2010, concluiu-se que o custo 
anual da corrupção seria de 1,38% do PIB.24  

O sistema processual vigente atualmente na Itália começou a ser elaborado através 
do Decreto-Lei de 21 de março de 1978, o qual tinha como finalidade a repressão de 
atividades terroristas, em especial àquelas relacionadas ao grupo conhecido como 
                                                           
20 Idem  
21 FONSECA, C. B. G. et. al. A Colaboração Premiada Compensa? Brasília: Núcleo de Estudos e 
Pesquisas/ CONLEG/Senado, agosto/2015 (Texto para Discussão nº 181). Págs. 06/07. Disponível 
em<:www.senado. leg.br/estudos> Acesso em 26/01/2016.  
22 Idem. 
23 Ibidem. 
24BRASIL. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP. Relatório Corrupção: custos 
econômicos e propostas de combate. 2010. Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-
publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-economicos-e-propostas-de-combate> Acessado no dia 
21/01/2016. 
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Brigadas Vermelhas. Com o decorrer do tempo, outras normas entraram em vigor, tais 
como as Lei nºs 34/87 e 152/91 que estenderam a aplicação dos benefícios legais aos 
autores de crimes distintos do terrorismo, como os delitos de organização criminosa e 
tráfico de drogas.25  

Além disso, para o crime de extorsão mediante sequestro, o art. 630 do Código 
Penal Italiano26 prevê a possibilidade da pena ser diminuída, através da incidência de uma 
circunstância atenuante que será aplicada em favor do investigado/acusado que contribuir 
para a libertação da vítima.  

Percebe-se que de modo semelhante ao adotado nos Estados Unidos, o investigado 
pela prática de determinados crimes poderá negociar com o Estado a fim de obter uma 
pena menos grave em troca de informações relevantes sobre o fato investigado. Esta 
negociação é chamada de Patteggiamento e está sujeita a homologação do juiz para ter 
eficácia.27  

Segundo Enzo Musco, a partir do momento em que se estendeu os benefícios legais 
decorrentes da colaboração premiada, houve um grande crescimento no número de 
pessoas com o interesse em auxiliar o Estado na prestação de informações em troca dos 
prêmios oferecidos pela legislação e também da proteção do poder público diante do 
elevado risco a sua vida e de sua família.28  
                                                           
25 GONZÁLEZ, Ana Lúcia Stumpf. A Delação Premiada na Legislação Brasileira. Porto Alegre. 2010. Pág. 
18.  
26 Art. 630 do Código Penal Italiano - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o 
per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a 
trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona 
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del 
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in 
modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della 
liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in 
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei 
confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma 
precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta 
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per 
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 
dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza 
attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla 
pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più 
circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci 
anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I 
limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze 
attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. Disponível em: <http://www.brocardi.it/codice-
penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art630.html> Acessado em 20/01/2016. 
27 PERRODET, Antoine. O Sistema Italiano. In DELMAS-MARTY, Mireille. Processos Penais da Europa. 
Rio de Janeiro. Lúmen Júris. 2005. Págs. 377/379. 
28 MUSCO, Enzo. Los Colaboradores de La Justicia entre el petitismo y la Calumnia: Problemas y 
Perspectivas. Revista Penal nº 2. Universidad de Huelva, Universidad de Salamanca e Universidad de 
Castilla-la Mancha. Editorial Práxis. Pág. 35.  
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De acordo com Walter Barbosa Bittar, a colaboração premiada utilizada no direito 
italiano é composta por quatro momentos distintos, quais sejam, sancionatório, 
processual, tutorial e penitenciáro. No primeiro, há a Lei 82/91, posteriormente 
modificada pela Lei nº 45/01, que trata sobre a proteção dos colaboradores da justiça e 
testemunhas do processo, e o Decreto Legislativo nº 152/91, convertido na Lei nº 203/91, 
responsável por dispor sobre os benefícios para os mafiosos colaboradores e também do 
aumento da pena para quem facilitar a associação mafiosa. No segundo, tem-se como 
destaque o disposto no art. 192, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Penal Italiano29, o qual 
estabelece critérios de valoração dos depoimentos dos pentiti (arrependido). No terceiro, 
há uma série de medidas protetivas aos colaboradores da justiça, alcançando, inclusive, 
seus familiares. E, por fim, no quarto adota-se o sistema duplo-binário, ou seja, para os 
colabores da justiça serão concedidos benefícios, enquanto que para os mafiosos 
irredutíveis, impõe-se algumas restrições quanto a possibilidade de se obter benefícios 
penitenciários.30  

Prestando esclarecimentos acerca do pentiti, Eduardo Araújo da Silva afirma que 
duas outras expressões são utilizadas como sinônimos desta, mas com ela não se 
confundem, quais sejam, o dissociatti (dissociado) e o colaborador da justiça.31   

Para o jurista, o termo dissociado surgiu com a Lei nº 34/87 e tinha como alvo as 
organizações criminosas ligadas às atividades terroristas ou que de alguma forma eram 
contrárias à ordem estatal. Neste caso, o dissociado teria que prestar informações acerca 
da organização criminosa e romper com a ideologia política que originava o seu 
comportamento criminoso. Por sua vez, o colaborador surgiu com a Lei nº 82/91 e 
designava o sujeito que auxiliava o poder público com a prestação de informações, sem 
que, para tanto, tivesse algum vínculo com a atividade delituosa.32  

                                                           
29 Art. 192 do Código Penal Italiano - 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati 
acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi 
siano gravi, precisi e concordanti. 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona 
imputata in un procedimento connessoa norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi 
di prova che ne confermano l'attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle 
dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto 
dall'articolo 371 comma 2 lettera b). Disponível em: <http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-
penale/libro-terzo/titolo-i/art192.html> Acessado no dia 30/01/2016. 
30 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. págs. 14/19. 
31 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime Organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003, pág. 
79. 
32 Idem. 
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Por fim, com relação ao procedimento de valoração probatória da colaboração 
premiada na Itália, Antônio Sérgio Peixoto Marques, tendo por base a obra de Giorgio 
Spangcher, comenta que:  

 
No Direito italiano, a temática está bem evoluída e desenvolvida, de sorte que 
o art. 192, §§ 3º e 4º, do Codice di Procedura Penale estabelece um método de 
avaliação probatória em três momentos: no primeiro momento, examina-se a 
credibilidade do declarante (attendibilità soggettiva), isto é, sua personalidade, 
sua condição socioeconômica e familiar, seu passado, seus relacionamentos 
com os colaboradores e as origens remota e próxima de sua decisão de 
confessar a própria responsabilidade e de acusar coautores e cúmplices; no 
segundo momento, um controle sobre a intrínseca consistência e sobre as 
características de suas declarações (attendibilità intrinseca), ou seja, leva em 
consideração a precisão, coerência, constância, espontaneidade de suas 
declarações; e no terceiro momento, a individualização das verificações 
externas para suporte da verdade de suas declarações (riscontri esteri).33   

Constata-se, portanto, que os critérios utilizados pelo Código de Processo Penal 
italiano não se diferenciam muito dos requisitos de valoração da prova utilizada pela Lei 
12.850/2013, uma vez que o §16º do art. 4 proíbe a prolação de sentença condenatória 
com fundamento exclusivo nas declarações do agente colaborador. 

 
 

2.1.2.3 – Espanha 
 
 

A colaboração premiada na Espanha é chamada de Arrepentimiento e começou a 
ser usada na década de 1970 diante da crescente preocupação das autoridades públicas 
quanto aos atos terroristas praticados pelos grupos separatistas chamados ETA (Pátria 
Basca e Liberdade) e GRAPO (Grupos de Resistência Antifascistas Primeiro de Outubro). 

Para Walter Barbosa Bittar, a colaboração premiada foi inserida no ordenamento 
espanhol em 1988 através da Lei Orgânica nº 3 que previa a possibilidade de o 
colaborador, envolvido com a prática de atos terroristas, ser beneficiado com a redução 
parcial ou extinção de sua pena.34 Destaca-se que, nos dias de hoje, a remissão da pena 
                                                           
33 SPANGHER, Giorgio. Codice di Procedura Penale ragionato. Roma: Neldiritto, 2013. págs. 192/193. 
MARQUES, Antônio Sérgio Peixoto. A Colaboração Premiada: Um Braço da Justiça Penal Negociada. 
Pág. 06. Disponível em: 
<http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20150224114225.pdf> Acessado no dia 
22/01/2016. 
34 BITTAR, Walter Barbosa. Delação Premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pág. 08. 
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tem como condição a impossibilidade de o agente voltar a praticar atos delitivos durante 
o prazo prescricional da infração penal pela qual foi condenado.35   

Com o passar do tempo, da mesma forma como ocorreu com outros países, os 
benefícios decorrentes da colaboração premiada também passaram a incidir sobre outras 
infrações penais, merecendo destaque neste caso a edição do novo Código Penal 
espanhol, mediante a Lei Orgânica nº 10/95, o qual passou a admitir a concessão de 
prêmios legais aos indivíduos envolvidos com a prática de tráfico de drogas e outros 
delitos relacionados que auxiliassem a justiça.36  

Atualmente, pode-se citar como exemplo dessa extensão os arts. 37637 e 579.338, 
ambos do Código Penal Espanhol. 

Segundo Geder Luiz Rocha Gomes, para que o sujeito possa fazer jus aos benefícios 
legais da colaboração premiada no sistema jurídico espanhol é imprescindível que o 
mesmo cumpra com os seguintes requisitos: i) abandone as atividades criminosas; ii) 
confesse os fatos delituosos nos quais tenha participado; e iii) ajude a impedir novos 

                                                           
35 GONZÁLEZ, Ana Lúcia Stumpf. A Delação Premiada na Legislação Brasileira. Porto Alegre. 2010. Pág. 
20. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27024> Acessado no dia 21/01/2016. 
36 Idem, pág. 09/10.  
37 Art. 376 - En los casos previstos en los artículos 361 a 372, los jueces o tribunales, razonándolo en la 
sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que 
se trate, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya 
colaborado activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito, bien 
para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la 
actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya 
colaborado. Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales podrán 
imponer la pena inferior en uno o dos grados al reo que, siendo drogodependiente en el momento de 
comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de 
deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no 
fuese de notoria importancia o de extrema gravedad. Disponível em: 
<https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&m
odo=1> Acessado no dia 30/01/2016.  
38 Art. 579 - 1. Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el delito de que se 
trate el que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o 
que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este 
Capítulo. 2. La misma pena se impondrá al que, públicamente o ante una concurrencia de personas, incite 
a otros a la comisión de alguno de los delitos de este Capítulo, así como a quien solicite a otra persona que 
los cometa. 3. Los demás actos de provocación, conspiración y proposición para cometer alguno de los 
delitos regulados en este Capítulo se castigarán también con la pena inferior en uno o dos grados a la que 
corresponda respectivamente a los hechos previstos en este Capítulo. 4. En los casos previstos en este 
precepto, los jueces o tribunales podrán adoptar las medidas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 
anterior. Disponível em: 
<https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&m
odo=1> Acessado no dia 30/01/2016.  
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delitos ou na identificação e captura dos demais criminosos, ou, ainda, na obtenção de 
provas que impeça a atuação de organizações criminosas em que tenha participado.39   

Entretanto, com relação a necessidade de confissão pelo colaborador, há que se 
ressaltar que em 2004, com a entrada em vigor da Lei Orgânica nº 15/2003, tal requisito 
deixou de ser exigido.  
  
 
2.1.3 - Colaboração Premiada no Brasil 
 

 
Segundo Luiz Luisi, a primeira legislação no Brasil sobre o instituto da colaboração 

premiada foi as Ordenações Filipinas, lei espanhola que entrou em vigor em Portugal no 
ano de 1595, durante o período conhecido como a União das Coroas Ibéricas (1580-1640). 
Com o término deste período, o rei de Portugal retornou ao seu trono, mas preferiu manter 
as Ordenações Filipinas em vigor por razões de cunho político, uma vez que a produção 
de um novo texto legal poderia gerar diversas discussões em torno das ideologias 
iluministas vigentes há época, o que acarretaria na edição de uma legislação mais liberal.40 

A colaboração premiada estava presente no Livro V das Ordenações Filipinas, em 
dois dispositivos.  

O primeiro estava previsto no item 12 do Título VI denominado como “Do Crime 
de Lesa Magestade” e estabelecia a possibilidade de concessão de perdão ao participante 
e delator do crime de lesa majestade, salvo se este fosse o principal idealizador da 
empreitada criminosa41, como pode-se ver a seguir:   
 

12. E quanto ao que fizer conselho e confederação contra o Rey, se logo sem 
algum spaço, e antes que per outrem seja descoberto, elle o descobrir, merece 
perdão. E ainda por isso lhe deve ser feita mercê, segundo o caso merecer, se 
elle não foi o principal tratador desseconselho e confederação. E não o 
descobrindo logo, se o descobrir depois per spaço de tempo, antes que o Rey 
seja disso sabedor, nem feita obra por isso, ainda deve ser perdoado, sem outra 
mercê. E em todo o caso que descobrir o tal conselho, sendo já per outrem 
descoberto, ou posto em ordem para se descobrir, será havido por commettedor 
do crime de Lesa Magestade, sem ser relevado da pena, que por isso merecer, 

                                                           
39 GOMES, Geder Luiz Rocha. A delação Premiada em sede de Execução Penal. Disponível em: 
<http://www.esmal.tjal.jus.br/arquivosCursos/2015_05_11_14_08_46_Artigo.Dela+%BA+%FAo.Premia
da.Execu+%BA+%FAo.Penal.Geder.Rocha.pdf> Acessado no dia 20/01/2016. 
40 LUISI, Luiz. Prefácio. In: PIERANGELLI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: Evolução Histórica. 
São Paulo. RT. 2001.  
41 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil – Evolução Histórica. 2 ed. São Paulo: RT, 
2004, pág.100. 
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pois o revelou em tempo, que o Rey já sabia, ou stava de maneira para o não 
poder deixar saber. 42   

Destaca-se que, segundo Nayara Brito, este dispositivo foi aplicado no caso de 
Joaquim José da Silva Xavier, alcunhado de Tiradentes. Na época, Joaquim Silvério dos 
Reis, um dos integrantes da conspiração separatista denominada Inconfidência Mineira, 
apresentou à Coroa informações cruciais a respeito do grupo opositor, seus planos e os 
nomes dos seus integrantes, a fim de que com este auxilio pudesse receber em troca 
algumas gratificações, o que realmente foi feito, já que obteve a remissão de suas dívidas 
pessoais.43 Esse episódio foi chamado de Conjuração Mineira e ocorreu no ano de 1789.  

Já o segundo dispositivo encontrava-se no Título CXVI chamado de “Como se 
perdoará aos malfeitores que derem outros à prisão”, cuja redação original previa o 
seguinte:  

 
Qualquer pessoa, que der à prisão cada hum dos culpados, e participantes em 
fazer moeda falsa, ou em cercear, ou per qualquer artifício mingoar, ou 
corromper a verdadeira, ouem falsar nosso sinal, ou sello, ou da Rainha, ou do 
Principe meu filho, ou em falsar sinal de algum Védor de nossa fazenda, ou 
Dezembargador, ou de outro nosso Official Mór, ou de outros Officiaes de 
nossa Caza, em cousas, que toquem a seus Officios, ou em matar, ou ferir com 
bésta, ou espingarda, matar com peçonha ou em a dar, ainda que morte dela se 
não siga, em matar atraiçoadamente, quebrantar prisões e Cadêas de fora per 
força, fazer furto, de qualquer sorte e maneira que seja, pôr fogo acinte para 
queimar fazenda, ou pessoa, forçar mulher, fazer feitiços, testemunhar falso, 
em soltar presos por sua vontade, sendo Carcereiro, em entrar em mosteiro de 
Freiras com proposito desonesto, em fazer falsidade em seu Officio, sendo 
Tabellião, ou Scrivão; tanto que assi der à prisão os ditos malfeitores, ou cada 
hum delles, e lhes provar, ou forem provados cada hum dos ditos delictos, se 
esse, que o assi deu à prisão, participante em cada hum dos ditos meleficios, 
em que he culpado aquelle, que he preso, havemos por bem que, sendo igual 
na culpa, seja perdoado livremente, postoque não tenha perdão da parte.  
E se não fôr participante no mesmo maleficio, queremos que haja perdão para 
si (tendo perdão das partes) de qualquer maleficio, que tenha, postoque grave 
seja, e isto não sendo maior aquelle, em que he culpado o que assi deu à prisão.  
E se não tiver perdão das partes, havemos por bem lhe perdoar livremente o 
degredo, que tiver para África, até quatro annos, ou qualquer culpa, ou 
maleficio, que tiver cometido, porque mereça degredo até os ditos quatro 
annos. 
Porém, isto se entenderá, que o que dér à prisão o malfeitor, não haja perdão 
de mais pena, nem degredo, que de outro tanto, quanto o malfeitor merecer. 
E além do sobredito perdão, qie assi outorgamos, nos praz, que sendo o 
malfeitor, que assi foi dado à prisão, salteador de caminhos, que aquelle, que 
o descobrir, e der á prisão, e lho provar, haja de Nós trinta cruzados de mercê.44 

                                                           
42 BRITO, Nayara Graciela Sales. Livro V das Ordenações Filipinas e os três institutos atualmente 
conhecidos no Direito Penal. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,livro-v-das-
ordenacoes-filipinas-e-tres-institutos-atualmente-conhecidos-no-direito-penal,29842.html#_ftnref13> 
Acessado no dia 20/01/2016.   
43 Idem.  
44 PORTUGAL. Ordenações Filipinas de 1595. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1272.htm> Acessado no dia 31/01/2016. 
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Pela previsão acima, compreende-se que ao colaborador não seria oferecida apenas 
a possibilidade de perdão ou diminuição de sua pena, mas também um pagamento de 
trinta cruzados pelas informações que auxiliassem na identificação e prisão do delatado.  

Com relação as infrações penais que admitiam a colaboração premiada, o Título 
CXVI dispunha que os prêmios legais poderiam ser concedidos para aqueles que 
ajudassem o poder público no combate à crimes graves, como “matar, ferir, forçar 
mulher”, delitos contra a Coroa, como a falsificação de moedas e selos, e o crime de fazer 
feitiços.   

Ana Lúcia, baseando-se em José Henrique Pirangeli, cita que o sistema jurídico em 
questão permitia que o cidadão poderia se livrar facilmente de determinadas penas que 
lhe fossem impostas, caso delatasse terceiros pela prática de certos crimes:  

 
vendo-se o cidadão condenado à pena de quatro anos de degredo para a África, 
bastava que denunciasse o seu vizinho como afeito à prática de feitiços, e 
pronto, estava livre da pena, e o pobre vizinho que aguentasse os “tormentos” 
e tratasse de confessar rapidamente seu ‘crime’, pois a punição previsto para 
os feiticeiros era nada menos que ser ‘publicamente açoutado com baraço e 
pregão pela Villa ou lugar onde tal crime acontecer’, bem como pagar a quantia 
de ‘trez mil reis para quem o accusar’. 45   

Comentando o Título CXVI, Nayara Brito afirma que caso o delator não tivesse 
participado do crime relatado, o benefício não deixaria de alcançá-lo, desde que o delito 
por ele cometido não tivesse ultrapassado, em gravidade, a infração delatada.  
Outrossim, a norma dispõe acerca do pagamento de pecúnia àquele que possibilitar a 
prisão e provar a responsabilidade do salteador de caminhos.46 

Com base em tais informações, é possível constatar que desde àquele período a 
concessão dos benefícios da colaboração premiada tinham como pressuposto a eficácia 
das informações prestadas pelo agente infrator, levando-se em consideração, para os 
padrões da época, o princípio da proporcionalidade no que diz respeito ao prêmio a ser 
concedido e a gravidade da infração praticada pelo colaborador. 

Com a revogação das Ordenações Filipinas em 1830 pelo Código Criminal do 
Império do Brasil, o instituto da colaboração premiada somente voltou a aparecer na 
legislação brasileira, mesmo que de forma indireta, no Código Penal de 1941, o qual prevê 
as figuras da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d), da atenuante genérica que 
                                                           
 
45 GONZÁLEZ, Ana Lúcia Stumpf. A Delação Premiada na Legislação Brasileira. Porto Alegre. 2010. Pág. 
24. 
46 Idem.  
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beneficia o criminoso que busca, de forma espontânea e eficaz, logo após o crime, evitar 
ou minorar-lhe as consequências (art. 65, III, b), do arrependimento eficaz (art. 15) e do 
arrependimento posterior (art. 16). 

Posteriormente, em 1990 foi editada a primeira legislação extravagante que cuidou 
expressamente da colaboração premiada, qual seja, a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 
8072/90), cujo art. 8, parágrafo único, prevê que o participante e o associado que 
denunciar à autoridade o bando ou a quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá 
pena reduzida de um a dois terços.  

   Mesmo com a vigência da Lei 12.850/2013, tal dispositivo ainda se encontra 
vigente, aplicando-se exclusivamente aos casos em que são praticados crimes 
considerados hediondos e equiparados, por meio de associação criminosa, e esta seja 
desmantelada em razão de denúncia feita por um de seus integrantes. Contudo, se no caso 
concreto for demonstrado que o crime hediondo ou equiparado foi praticado por mero 
concurso eventual de agentes e não por uma associação criminosa, não será possível o 
reconhecimento da colaboração premiada ainda que as informações prestadas pelo 
colaborador tenham sido eficientes na identificação e prisão dos demais coautores e 
partícipes.  

Após a Lei dos Crimes Hediondos, foi editada em 1995 a Lei 9.080, cujos artigos 1 
e 2 introduziram modificações no §2º do art. 25 da Lei nº 7.492/86 (crimes financeiros) e 
no parágrafo único do art. 16 da Lei 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária, 
econômica e contra as relações de consumo), os quais passaram a dispor da seguinte 
forma: 

 
Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os 
administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, 
gerentes (Vetado). 
§ 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o 
co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade 
policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois 
terços. 
Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público 
nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o 
fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os elementos de 
convicção. 
Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou 
co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar 
à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida 
de um a dois terços.   
 

A Lei de Lavagem de Capitais (Lei 9613/98) foi outro diploma legal que também 
passou a dispor acerca da colaboração premiada, uma vez que o seu art. 1, §5º prevê a 
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possibilidade de concessão de benefícios àquele que fornecer informações que 
conduzirem à apuração de infrações penais, à identificação dos autores, coautores e 
participes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 

No ano seguinte, foi editada a Lei 9.807/1999, denominada de Lei de Proteção às 
Testemunhas, e dispõe sobre as medidas de proteção destinadas as vítimas ou 
testemunhas de crimes que estejam expostas a grave perigo por colaborarem com a 
investigação ou com o processo penal.  

Diante do seu amplo âmbito de incidência não está restrita a um único delito, o que 
possibilita que as suas disposições sejam aplicadas inclusive em favor daquele que tenha 
celebrado o acordo de colaboração premiada.  

O art. 13 da Lei 9.807/99 permite ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 
após a análise da personalidade do agente e a natureza, circunstâncias, gravidade e 
repercussão social do fato criminoso, conceder o perdão judicial pela prática de qualquer 
crime ao acusado primário que tenha colaborado, efetiva e voluntariamente, com a 
investigação e o processo criminal, e deste auxílio, tenha resultado a identificação dos 
demais coautores ou partícipes da ação criminosa; a localização da vítima com a sua 
integridade física preservada; ou a recuperação total ou parcial do produto do crime.  

Embora o art. 13 desta Lei se refira ao acusado, José Carlos de Oliveira Robaldo 
entende que o benefício legal também poderá ser aplicado ao indiciado no curso das 
investigações.47  

No âmbito internacional, a colaboração premiada se faz presente no art. 26 da 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional – Convenção 
de Palermo, promulgada pelo Decreto nº 5.015/2004, e no art. 37 da Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção – Convenção de Mérida, promulgada através do 
Decreto 5.687/2006, os quais estabelecem que: 

 
Artigo 26 

 
1. Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas 
que participem ou tenham participado em grupos criminosos organizados: 
a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos de 
investigação e produção de provas, nomeadamente 
i) A identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividades dos 
grupos criminosos organizados; 
ii) As conexões, inclusive conexões internacionais, com outros grupos 
criminosos organizados; 

                                                           
47 ROBALDO, José Carlos de Oliveira. Legislação criminal especial. Coordenação: Luiz Flávio Gomes, 
Rogério Sanches Cunha. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 866. 
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iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram ou poderão 
vir a praticar; 
b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, 
susceptível de contribuir para privar os grupos criminosos organizados dos 
seus recursos ou do produto do crime. 

 
Artigo 37 

 
1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as 
pessoas que participem ou que tenham participado na prática dos delitos 
qualificados de acordo com a presente Convenção que proporcionem às 
autoridades competentes informação útil com fins investigativos e probatórios 
e as que lhes prestem ajuda efetiva e concreta que possa contribuir a privar os 
criminosos do produto do delito, assim como recuperar esse produto. 
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos 
apropriados, a mitigação de pena de toda pessoa acusada que preste cooperação 
substancial à investigação ou ao indiciamento dos delitos qualificados de 
acordo com a presente Convenção. 
3. Cada Estado parte considerará a possibilidade de prever, em conformidade 
com os princípios fundamentais de sua legislação interna, a concessão de 
imunidade judicial a toda pessoa que preste cooperação substancial na 
investigação ou no indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a 
presente Convenção. 
4. A proteção dessas pessoas será, mutatis mutandis, a prevista no Artigo 32 
da presente Convenção. 
5. Quando as pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo se 
encontrem em um Estado Parte e possam prestar cooperação substancial às 
autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes interessados 
poderão considerar a possibilidade de celebrar acordos ou tratados, em 
conformidade com sua legislação interna, a respeito da eventual concessão, por 
esse Estrado Parte, do trato previsto nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo.  

No sistema jurídico nacional mais uma legislação que faz menção ao instituto em 
estudo é a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) cujo art. 41 prevê a possibilidade de o agente 
colaborador ser beneficiado, na hipótese de ser condenado, com a redução de 1/3 a 2/3 de 
sua pena, caso colabore voluntariamente durante o curso da investigação policial e do 
processo criminal na identificação dos demais coautores e partícipes do crime e na 
recuperação total ou parcial do produto do crime.  

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 99.422/PR 
entendeu que a colaboração premiada em crimes submetidos à Lei de Drogas somente é 
possível quando o agente praticar a conduta em concurso de pessoas.  

Renato Brasileiro de Lima entende que deve-se fazer uma interpretação extensiva 
do disposto no art. 41 da Lei 11.343/2006, pois o mesmo faz menção apenas à recuperação 
do produto do crime. Produto do crime seria definido pela doutrina como sendo o 
resultado da execução do delito. Desta forma, uma interpretação gramatical do artigo 
levaria a conclusão de que somente certas condutas típicas previstas na Lei de Drogas, 
como preparar, produzir e fabricar, permitiriam a celebração do acordo de colaboração 
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premiada, já que, nestas hipóteses, o resultado útil imediato do crime é a própria droga. 
Em contrapartida, tal entendimento excluiria do âmbito de sua incidência outras condutas 
típicas que tenham a droga como objeto do crime, ou seja, a coisa sobre a qual recai a 
conduta delituosa, como seria a hipótese do ato de “vender”, uma vez que a droga neste 
caso é considerada como objeto material da conduta e a contraprestação recebida será o 
produto do crime. Assim sendo, a previsão do artigo, segundo o jurista, deveria abranger 
não apenas o produto direto ou indireto do crime, mas também a droga propriamente 
dita.48 

Ainda sobre a Lei de Drogas há que se ressaltar que apesar da redação do art. 41 
apresentar a conjunção “e”, tem prevalecido na doutrina o entendimento de que, levando-
se em consideração as possibilidades do colaborador, o mesmo poderá fazer jus ao 
benefício legal caso auxilie a obtenção de um dos resultados previstos no referido artigo, 
quais sejam, a identificação dos demais coautores e participes do crime ou a recuperação 
total ou parcial do produto do crime.  

Mais recentemente, a colaboração premiada passou a estar presente também na Lei 
12.529/2011 que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, cujos arts. 86 
e 87 estabelecem a possibilidade do CADE (Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica) celebrar o chamado Acordo de Leniência (ou Acordo de Brandura ou 
Doçura) com pessoas físicas ou jurídicas que forem autoras de infrações à ordem 
econômica e que colaborarem nas investigações e no processo administrativo através da 
identificação dos demais envolvidos na infração e na obtenção de informações e 
documentos que comprovem o ato ilícito noticiado ou sob investigação.  

Por sua vez, com relação as consequências penais e processuais penais, o art. 87 
estabelece que nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei 8.137/90, e nos 
demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, o acordo de leniência 
determinará a suspensão do prazo prescricional e impedirá o oferecimento de denúncia 
em relação ao agente colaborador. Além disso, após o cumprimento integral do acordo, o 
parágrafo único do mesmo artigo, determina a extinção automática da punibilidade.  

Já em 2013 foi editada a Lei 12.846 que dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira, e também prevê, no seu art. 16, a possibilidade de 
celebração do acordo de leniência porém com reflexos exclusivamente administrativos. 
                                                           
48 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 
520.   
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Na mesma linha, o art. 17 da referida Lei prescreve que a administração pública poderá 
celebrar o acordo com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na 
Lei de Licitações e Contratos (Lei 8666/93), com vista à isenção ou atenuação das sanções 
administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.  

Por fim, saindo da seara da previsão legislativa e entrando no âmbito de aplicação 
prática da colaboração premiada, merece destaque que esta técnica especial de 
investigação foi utilizada, por escrito e com um fim reparatório, pela primeira vez no 
Brasil no ano de 2003, através do trabalho do Ministério Público Federal do Paraná 
durante as investigações do caso conhecido como “Banestado”. O acordo de colaboração 
foi proposto, perante a 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, pelo MPF em face de 
Alberto Youssef, e homologado pelo Juiz Federal Sérgio Fernando Moro.49 50  

Outros procedimentos investigativos mais recentes em que a colaboração também 
se fez presente são a Operação “Ararath” no Estado de Mato Grosso e a Operação “Lava 
Jato” que tramita perante a justiça federal do Paraná.  

 
 

2.2 - Do Conceito 
 
   

Renato Brasileiro de Lima conceitua a colaboração premiada como sendo: 
 

uma técnica especial de investigação por meio da qual o coautor ou partícipe 
da infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, 
fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal informações 
objetivamente eficazes para a consecução de um dos objetivos previstos em 
lei, recebendo, em contrapartida, determinado prêmio legal. 51  

Por sua vez, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto definem a colaboração 
premiada como: 
 

                                                           
49 FONSECA, C. B. G. et. al. A Colaboração Premiada Compensa? Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/ 
CONLEG/Senado, agosto/2015 (Texto para Discussão nº 181). Pág. 09/10. Disponível em: 
<www.senado.leg.br/estudos> Acesso em 30/01/2016.  
50 Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Seção Judiciária do Paraná. Ação Penal nº 2003.70.00.056661-
8. 
51 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 513. 
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a possibilidade que detém o autor do delito em obter o perdão judicial e a 
redução da pena (ou a sua substituição), desde que, de forma eficaz e 
voluntária, auxilie na obtenção dos resultados previstos na lei. 52  

Com base em tais conceitos é possível perceber que ao firmar o acordo de 
colaboração premiada, o investigado ou acusado abre mão do seu direito de permanecer 
em silêncio.  

Para que a colaboração premiada produza os efeitos desejados não basta o mero 
depoimento do colaborador, o mesmo deve confessar a sua participação no delito e 
fornecer informações objetivamente eficazes para a descoberta de fatos que os órgãos 
incumbidos da persecução penal não tenham prévio conhecimento, permitindo, assim, a 
identificação dos demais coautores e participes, a localização do produto do crime, e etc. 

Como observado acima, a colaboração premiada não se confunde com uma simples 
confissão, pois nesta o acusado apenas se limita a reconhecer a sua participação no fato 
criminoso e presta informações que irão reforçar as provas já conhecidas pelas 
autoridades. Logo, o acusado que apenas confessa o crime não fará jus aos benefícios da 
colaboração premiada, mas tão somente a diminuição de pena proporcionada pela 
circunstância atenuante prevista no art. 65, I, d, do CP, conforme entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça: 
 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA 
LEI Nº 11.343/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DELAÇÃO 
PREMIADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. 
REVOLVIMENTO DA PROVA. VIA INADEQUADA. 
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E 
DENEGADA.  1 - Não há como conhecer pedidos de redução da pena-base, reconhecimento 
da confissão espontânea, bem como de aplicação da causa especial de 
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois se 
tratam de mera reiteração do pedido deduzido no HC nº 88.636/SP.  
2. O instituto da delação premiada consiste em ato do acusado que, admitindo 
a participação no delito, fornece às autoridades informações eficazes, capazes 
de contribuir para a resolução do crime. Todavia, apesar de o paciente haver 
confessado sua participação no crime, contando em detalhes toda a atividade 
criminosa e incriminando seus comparsas não há nenhuma informação nos 
autos que ateste o uso de tais informações para fundamentar a condenação dos 
outros envolvidos, pois a materialidade, as autorias e o desmantelamento do 
grupo criminoso se deram, principalmente pelas interceptações telefônicas 
legalmente autorizadas e pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais 
federais. 

                                                           
52 CUNHA, Rogério Sanches & PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei 
sobre o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. Editora Juspodivm. 2ª Edição. 2014. Pág. 35 
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3. Para se chegar à conclusão pretendida pelo paciente seria necessário o 
revolvimento aprofundado das provas constantes dos autos, procedimento que, 
sabidamente, é vedado na estreita via do habeas corpus.  
4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. 
Habeas Corpus nº 90. 962/SP (2007/0221730-9). Ministro(a) Relator(a): 
Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado). Julgamento: 
19/05/2011.  

 
 Além disso, o STJ vem admitindo a aplicação simultânea dos benefícios legais 
decorrentes da confissão espontânea e da colaboração premiada (causa de diminuição de 
pena), em razão de serem institutos dotados de natureza jurídica distintas:  
 

HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
PENA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI N.º 9.807/99. APELAÇÃO. 
JULGAMENTO QUE NEGOU A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO. 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE 
AVERIGUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA VIA 
ESTREITA DO WRIT. 1. Ao contrário do que afirma o acórdão ora vergastado, não há impossibilidade 
de aplicação simultânea da atenuante da confissão, na 2.ª fase de 
individualização da pena, com a da delação premiada, na 3.ª etapa, por se 
revestir, no caso do art. 14 da Lei 9.807/99, de causa de diminuição de pena.  
2. Também ao contrário do que afirma o acórdão ora objurgado, preenchidos 
os requisitos da delação premiada, previstos no art. 14 da Lei n.º 9.807/99, sua 
incidência é obrigatória.  
3. As premissas oferecidas pelo acórdão guerreado – inacumulabilidade da 
delação premiada com a confissão espontânea, discricionariedade do órgão 
julgador quanto à aplicação do referido benefício, bem assim necessidade da 
delação ser efetuada antes da prisão – não são aptas a subsidiar o indeferimento 
do benefício previsto no art. 14 da Lei n.º 9.807/99, razão pela qual, ante a 
impossibilidade de valorar os elementos colhidos durante a fase policial, bem 
como aqueles obtidos durante a instrução processual, na estreita via do habeas 
corpus , é o caso de se determinar seja procedida nova análise do pleito pelo 
Tribunal de Justiça estadual.  
4. Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para, mantida a 
condenação, determinar seja rejulgada a apelação defensiva, com a efetiva 
análise do pedido de aplicação do benefício previsto no art. 14, da Lei n.º 
9.807/99, afastados os óbices anteriormente levantados pela Corte estadual, 
decidindo como entender de direito. 
Habeas Corpus nº 84.609/SP (2007/0132410-0). Ministro(a) Relator(a) 
Laurita Vaz. Julgamento: 10/02/2010.   

 
2.3 – Colaboração Premiada ou Delação Premiada? 
 
 

Existe certa divergência com relação a colaboração premiada e a delação premiada 
serem ou não expressões sinônimas.  

O entendimento que prevalece é aquele defendido por Renato Brasileiro de Lima e 
Luiz Flávio Gomes no sentido de que não são expressões sinônimas, pois a colaboração 
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premiada seria dotada de maior abrangência e funcionaria como gênero do qual a delação 
premiada é espécie.53  

Nesse diapasão, Vladimir Aras aponta a existência de quatro subespécies de 
colaboração premiada54:  
 

a) Delação premiada (chamamento de corréu): o colaborador nesta hipótese é 
também chamado de agente revelador, pois, além de confessar a sua participação 
na prática da infração penal, expõe outras pessoas que de alguma forma 
colaboraram para a execução do delito; 
 

b) Colaboração para libertação: o colaborador indica o lugar onde está sendo 
mantida a vítima sequestrada; 
 

c) Colaboração para localização e recuperação de ativos: o colaborador fornece 
dados para a localização do produto ou proveito do delito e de bens eventualmente 
submetidos a esquemas de lavagem de capitais; 

 
d) Colaboração preventiva: o colaborador presta informações relevantes aos 

órgãos estatais responsáveis pela persecução penal de modo a evitar um crime, ou 
impedir a continuidade ou permanência de uma conduta ilícita. 

 
Seguindo o entendimento acima, Walter Barbosa Bittar explica a etimologia do 

termo delação da seguinte forma:  
 

Etimologicamente, delação advém do latim delatione, e significa a ação de 
delatar, denunciar, revelar etc. No entanto, a palavra delação, de modo isolado, 
pode ter dois significados nas ciências penais, restando necessária uma breve 
distinção de sentidos da palavra. Num primeiro momento, delação, na sua 
acepção de denúncia, deve ser entendida no sentido de delatio criminis, ou seja, 
seria o conhecimento provocado, ‘por parte da autoridade policial, de um fato 
aparentemente criminoso’. Neste sentido, o delator seria uma pessoa, via de 
regra, sem relação alguma com o fato criminoso. Já, em sua acepção de revelar, 
se poderia entender a delação como sendo a conduta do participante que efetua 
‘a admissão da própria responsabilidade por um ou mais delitos, acompanhada 

                                                           
53 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 514. 
GOMES, Luiz Flávio. Corrupção política e delação premiada. In: Revista Síntese de Direito Penal e 
Processual Penal, ano VI, n9 34, Porto Alegre, out.-nov./2005, pág. 18. 
54 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 
514/515. 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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da ajuda proporcionada aos investigadores para o conhecimento do mundo 
criminal a que pertencia’. É nesse segundo sentido que se encontra a figura dos 
colaboradores ou, no Direito italiano, dos arrependidos (pentiti).55   

Como um dos defensores desta corrente, também podemos destacar Guilherme 
Nucci ao afirmar que apesar da Lei 12.850/2013 fazer menção expressa ao termo 
colaboração premiada, o instituto ali previsto, na verdade, seria uma delação premiada, já 
que não se destina a qualquer tipo de cooperação do agente, mas sim aquela em que este 
denunciaria os seus comparsas a fim de que fossem obtidas informações desconhecidas 
quanto a autoria e materialidade da infração penal.56 

 Verifica-se, portanto, que para os juristas mencionados o imputado, no curso da 
persecução penal, pode ter duas atitudes distintas, quais sejam, assumir a culpa sem 
incriminar terceiros, fornecendo, por exemplo, apenas informações acerca da localização 
do produto do crime, caso em que será considerado como mero colaborador, ou poderá 
também confessar a sua participação na infração penal e delatar seus comparsas, o que 
corresponde a hipótese de delação premiada.  

Destaca-se que somente seria possível falar-se em delação premiada quando o 
investigado/acusado confessasse a sua participação, pois, se negasse, imputando-a a 
terceiro, seu depoimento será considerado como mero testemunho. 

Apesar dos argumentos apresentados, neste estudo o termo que será adotado será 
colaboração premiada, tendo em vista a opção da Lei 12.850/2013 por esta denominação.  
 
 
2.4 – Natureza Jurídica da Colaboração Premiada 
 
 

Antes de falarmos sobre a natureza jurídica da colaboração premiada, é importante 
analisarmos as diferenças entre fontes de prova, meios de prova e meios de obtenção de 
prova.  

Fontes de prova são as pessoas ou coisas através dos quais é possível extrair a prova. 
Podem ser classificadas em fontes pessoais (ofendido, perito, acusado e testemunhas) e 

                                                           
55 BITTAR, Walter Barbosa. Delação Premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. 2. ed. Rio 
de Janeiro:  Lumen Juris , 2011, págs. 04 e 05. 
56 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 44. 
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fontes reais (documentos, em sentido amplo). Independem da existência do processo, pois 
derivam do próprio fato criminoso que é anterior a propositura da ação penal. 

Por sua vez, os meios de prova são os instrumentos aptos a inserir no processo as 
fontes de prova, ou seja, são recursos utilizados no curso do processo para a fixação dos 
dados probatórios e para a descoberta da verdade acerca da imputação constante da peça 
acusatória. Trata-se de uma atividade endoprocessual, pois se desenvolve perante o juiz 
e as partes, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 

Exemplificando a exposição acima, Gustavo Badaró afirma que:  
 

a testemunha de um fato é a fonte de prova, enquanto suas declarações em juízo 
são o meio de prova. O documento é uma fonte de prova, a sua incorporação 
ao processo é o meio de prova. O livro contábil é a fonte de prova, enquanto a 
perícia contábil é o meio de prova.57 

  
Por outro lado, os meios de obtenção de provas são certos procedimentos, em regra, 

extraprocessuais, regulados por lei, que se desenvolvem, geralmente, sob autorização e 
fiscalização judicial, cujo objetivo é a identificação de fontes de prova, passíveis de 
execução por funcionários distintos do juiz (policiais, por exemplo). Integram a tutela 
cautelar do processo penal, pois são medidas de urgência, destinadas a assegurar a 
investigação do fato criminoso e a eficiência da atividade probatória, diante do risco de 
que o decurso do tempo e o comportamento do próprio investigado impeçam ou 
dificultem que pessoas ou coisas possam servir como fontes de prova.  

Em linhas gerais, os meios de obtenção de prova não são fontes de convencimento 
do magistrado, mas sim instrumentos de localização de pessoas, coisas materiais, 
vestígios ou documentos dotados de relevância probatória.  

Apesar de ser mais comum a utilização dos meios de obtenção de prova durante a 
fase preliminar de investigação, nada impede que sejam também utilizadas no curso da 
instrução processual, conforme dispõe o art. 3, caput, da Lei 12.850/2013.  

Os meios de obtenção de prova são executados, geralmente, sem prévia 
comunicação à parte contrária, tendo em vista a necessidade do elemento surpresa para a 
descoberta das fontes de prova e, consequentemente, a eficiência das investigações. Neste 
ponto, os meios de obtenção de prova se distinguem dos meios de prova, pois estes 

                                                           
57 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003. Pág. 166. 
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exigem o respeito ao contraditório, o qual pressupõe tanto o conhecimento acerca da 
produção de determinada prova quanto a efetiva participação da parte contrária.  

Em consonância com este posicionamento, mais uma vez Gustavo Badaró aduz 
que:  

 
enquanto os meios de prova são aptos a servir, diretamente, ao 
convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática (p. 
ex., o depoimento de uma testemunha, ou o teor de uma escritura pública), os 
meios de obtenção de provas (p. ex.: uma busca e apreensão) são instrumento 
para a colheita de elementos ou fontes de provas, estes sim, aptos a convencer 
o julgador (p. ex.: um extrato bancário [documento] encontrado em uma busca 
e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto o meio de prova se presta ao 
convencimento direto do julgador, os meios de obtenção de provas somente 
indiretamente, e dependendo do resultado de sua realização, poderão servir à 
reconstrução da história dos fatos.58  

Destaca-se que eventuais vícios nos meios de prova ensejarão a nulidade da prova 
produzida, enquanto que qualquer ilegalidade verificada no meio de obtenção de prova 
acarretará na sua inadmissibilidade no processo, diante da violação das regras 
relacionadas a sua obtenção (art. 5, LVI, da CF), devendo, assim, ser desentranhada dos 
autos (art. 157, caput, do CPP).  

Com base em tais informações, é possível definir a colaboração premiada como 
sendo um meio de obtenção de prova, isto é, uma técnica especial de investigação 
destinada a auxiliar o Poder Público, através da colaboração do investigado/acusado, na 
obtenção de fontes de provas.  

Ressalte-se que o próprio STF, no julgamento do HC 127.483/PR, confirmou tal 
entendimento, como pode-se ver no trecho voto do Ministro Dias Toffoli transcrito 
abaixo:  

 
A colaboração premiada, por expressa determinação legal (art. 3º, I da Lei nº 
12.850/13), é um meio de obtenção de prova, assim como o são a captação 
ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a interceptação de 
comunicações telefônicas e telemáticas ou o afastamento dos sigilos 
financeiro, bancário e fiscal (incisos IV a VI do referido dispositivo legal).  

 
 
 
 
                                                           
58 Processo Penal. Rio de Janeiro. Campus: Elsevier. 2012, Pág. 270. 
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2.5 – Ética e Moral 
 
 

Parte da doutrina entende que a colaboração premiada, sob o ponto de vista da ética 
e da moral, é, na verdade, uma extorsão premiada. Nesse sentido, defende Natália Oliveira 
de Carvalho ao afirmar que a colaboração premiada é uma forma do Estado premiar a 
falta de caráter do codelinquente que trai o seu comparsa. O Estado neste caso figuraria 
como um grande incentivador de antivalores à ordem social.59  

Sobre o tema, José Carlos Dias aduz que: 
 

Constitui uma violência porque premia quem por duas vezes delinqüiu: como 
partícipe do fato objeto da delação e como autor da delação, que constitui 
conduta gravíssima, denotando vício de caráter, uma deformidade que jamais 
poderia ser objeto de barganha. A delação premiada deve, isto sim, ser 
considerada uma extorsão premiada, porque põe em jogo o criminoso delatado, 
que pode comprar o silêncio, desde que seu comparsa não o delate.60  

Da mesma forma, Eugênio Raúl Zaffaroni assevera que a colaboração premiada 
seria uma cooperação entre o Estado e o criminoso, firmada através da compra da 
impunidade deste, objetivando a realização da justiça.61  

Outro defensor desta corrente é Hassemer, o qual alega que o Estado não poderia 
utilizar os mesmos meios empregados pelos criminosos, sob pena de perder a sua 
superioridade moral frente a sociedade.62 

Todavia, para outros doutrinadores a colaboração premiada é uma importante 
técnica de investigação no combate as organizações criminosas.  

Dentre os defensores desta segunda corrente encontra-se Renato Brasileiro de Lima 
que aduz que a colaboração premiada não violaria qualquer ética ou moral, pois, embora 
seja uma modalidade de traição institucionalizada, trata-se de um imprescindível instituto 
de combate à criminalidade que permite o rompimento do silêncio e beneficia o agente 
colaborador.63  
                                                           
59 CARVALHO, Natália Oliveira. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2009. pág. 101.  
60 RIBEIRO, Sérgio Dayrell. Aspectos Controversos da Delação Premiada. 2010. Pág. 05. Disponível em: 
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/delacao-premiada-posicao-favoravel/13614> Acessado 
no dia 01/02/2016.  
61 Crime organizado: uma categoria frustrada. Discursos sediciosos: crime, direito e sociedade. Rio de 
Janeiro: Revan, ano 1, v. 1, 1996, pág. 45. 
62 CUNHA, Rogério Sanches & PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei 
sobre o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Pág. 36. 
63 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 515. 
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Corroborando este entendimento, Flavio Eduardo Turessi declara que:  
 
A relação umbilical existente entre a criminalidade organizada e a visível 
desestruturação política, social e econômica da sociedade moderna reclama do 
ordenamento jurídico novos e eficientes mecanismos de atuação, vale dizer, 
novas técnicas de investigação, sob pena de se assistir num futuro próximo, à 
falência irreversível do aparato preventivo-repressivo do Estado [...] Rotulada 
por alguns como um verdadeiro ‘mal necessário’, o instituto da delação 
premiada, com as ‘vênias’ de estilo, longe de se assentar em maquiada traição 
e de ser reflexo da ineficiência do Estado no combate à criminalidade 
organizada, em verdade carece de maior atenção dos operadores do direito, em 
especial daqueles que se dedicam ao combate da criminalidade organizada, 
notadamente quando nos debruçamos sobre sua aplicabilidade prática e 
alcance, desafios motivadores desse estudo. 64  

De modo semelhante, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto entendem que as 
críticas ao instituto da colaboração premiada são infundadas, pois trata-se de um meio de 
obtenção de prova que pressupõe a voluntariedade do agente, de modo que o juiz somente 
homologará o acordo se estiverem presentes todos os requisitos exigidos. Além disso, 
afirmam os juristas que essas críticas apenas se referem ao fato do agente delatar os seus 
comparsas, mas não levam em consideração que: i) este comportamento não é exigido 
pela lei, já que o investigado/acusado poderá fazer jus aos benefícios legais se colaborar 
com a autoridade pública na obtenção de outros objetivos previstos na própria legislação; 
e ii) existem outros institutos no ordenamento que concedem prêmios à sujeitos que 
contribuam de certa forma com o Poder Público, sem que, para tanto, se investigue o valor 
moral que o incentivou a colaborar, tais como a desistência voluntária e arrependimento 
eficaz (art. 15 do CP), arrependimento posterior (art. 16 do CP), a confissão (art. 65, III, 
d, do CP) e circunstância atenuante (art. 65, III, b, do CP).65 

Outro renomado doutrinador que defende o instituto em estudo é Guilherme Nucci 
que entende que a colaboração premiada é um mal necessário, já que o bem maior a ser 
tutelado é o Estado Democrático de Direito que poderia ser desestabilizado pela atuação 
da organização criminosa.  A colaboração premiada seria um instrumento útil, como 
tantos outros já utilizados legalmente pelo Estado, podendo-se citar como exemplo a 
interceptação telefônica, que fere a intimidade, em nome do combate ao crime.66  

                                                           
64 Breves Apontamentos sobre crime organizado, delação premiada e proibição de proteção penal 
insuficiente. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Vol. 3. 2013. Pág. 
230. 
65 CUNHA, Rogério Sanches & PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado – Comentários à nova lei 
sobre o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. Editora Juspodivm. 2ª Edição. 2014. Págs. 37/38. 
66 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Págs. 44/46. 
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Entendo que a razão está com os defensores da segunda corrente citada, uma vez 
que não haveria sentido em falar de ética ou moral em favor de criminosos que atuam 
contra a própria sociedade e suas entidades constitucionalmente instituídas ao pregar a 
violência, o caos, a marginalização e etc. Ademais, na maioria das vezes o líder da 
organização atua por interposta pessoa e por ordens reservadas, de modo que se a 
autoridade pública não pudesse obter informações relevantes através da colaboração 
premiada, as investigações teriam pouca eficácia, já que somente seriam presos 
criminosos de baixo escalão que podem ser substituídos facilmente pela entidade 
criminosa.   
 
 
2.5.1 – Outras Críticas  

 
 

Além dos questionamentos acerca do valor ético e da moral da colaboração 
premiada, a doutrina apresenta outras críticas sobre esta técnica especial de investigação.  

A primeira é defendia por Luiz Rascovski, o qual alega que a colaboração premiada 
violaria o princípio da proporcionalidade, pois acarretaria a aplicação de sanções distintas 
para pessoas que praticassem o mesmo delito.67  

A segunda é apresentada por Antônio Magalhães Gomes Filho e Gustavo Henrique 
Badaró que defendem que este meio de obtenção de prova invalida a competência 
jurisdicional do magistrado, já que sendo o acordo celebrado entre o Ministério Público, 
o delegado de polícia, o investigado/acusado e sua defesa, retiraria do Poder Judiciário a 
possibilidade de julgar o feito.68 

A terceira é desenvolvida por Walter Fanganiello Maierovitch que afirma que a 
utilização da colaboração premiada provoca o enfraquecimento do trabalho investigativo 
da polícia, uma vez que esta deixaria de se empenhar na resolução do caso concreto diante 
da facilidade na obtenção de provas advinda da celebração do acordo de colaboração.69  

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto refutam as duas primeiras críticas 
sob o argumento de que: i) os benefícios legais decorrentes da colaboração premiada não 
                                                           
67 A (in)eficiencia da deleção premiada. Estudos de processo penal. São Paulo: Scortecci. 2011. Pág. 143. 
68 Prova e Sucedâneos de Prova no processo penal Brasileiro. Revista de Ciências Criminais. Março – Abril 
de 2007, nº 65, pág. 188. RT.  
69 Apontamentos sobre a política criminal e a plea bargaining. Revista de Informação Legislativa, Brasília. 
V. 28, nº 112, out-dez 1991. Pág. 206. 
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violariam o princípio da proporcionalidade, pois o próprio ordenamento jurídico já 
concede um tratamento diferenciado para certas pessoas, levando-se em consideração as 
suas características pessoais, podendo-se citar, como exemplo, a circunstância atenuante 
prevista no art. 65, I, do CP; e ii) apesar das tratativas do acordo serem realizadas apenas 
entre o Ministério Público, delegado de polícia, o investigado/acusado e o seu defensor, 
competirá exclusivamente ao magistrado a sua homologação, conforme o art. 4, §§ 7º e 
8º, da Lei 12.850/2013, motivo pelo qual não se poderia concluir que o magistrado não 
tivesse qualquer controle quanto a apreciação do procedimento. Além disso, não se pode 
esquecer que a aplicação de alguns benefícios decorrentes do acordo de colaboração 
premiada, como perdão judicial e a redução de pena, são prerrogativas exclusivas do 
magistrado e pressupõe o regular curso de um processo.70  

Com relação a possibilidade da colaboração resultar na acomodação do trabalho 
policial, Pierpaolo Cruz Bottini e Luciano Feldens discordam de tal posicionamento ao 
afirmar que:  

Evidente que a delação premiada — por si — não é suficiente para uma 
acusação formal contra alguém, e que sua instituição não transforma as 
autoridades policiais em meros espectadores de denúncias alheias. Trazidas as 
informações, por meio de pessoa identificada, o Estado tem o dever de 
averiguar sua credibilidade, seus fundamentos, para evitar que rixas e 
inimizades pessoais ou comerciais se transformem em persecuções sem 
fundamento, como danos irreparáveis à imagem dos envolvidos. Mas isso não 
desmerece o instituto, cujo êxito é percebido a cada crime desbaratado pelo 
arrependimento – real ou estratégico – de um dos integrantes da empreitada 
criminosa. Enfim, a substituição de uma política simbólica, baseada no 
aumento de penas, por uma política eficaz, fundada na gestão da informação, 
dentro dos parâmetros legais e constitucionais que cercam a atividade estatal, 
parece a resposta mais adequada à criminalidade organizada. 71 

  
A partir da análise dos argumentos pró e contra a colaboração premiada, Guilherme 

Nucci sistematizou da seguinte forma as vantagens e desvantagens desta técnica 
extraordinária de obtenção de prova:   
 

São pontos negativos da colaboração premiada: a) oficializa-se, por lei, a 
traição, forma antiética de comportamento social; b) pode ferir a 
proporcionalidade na aplicação da pena, pois o delator recebe pena menor que 
os delatados, autores de condutas tão graves quanto a dele – ou até mais 

                                                           
70 CUNHA, Rogério Sanches & PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado – Comentários à nova lei 
sobre o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. Editora Juspodivm. 2ª Edição. 2014. Págs. 37/38. 
71 BOTTINI, Pierpaolo Cruz & FELDENS, Luciano. A Forma Inteligente de Controlar o Crime 
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brandas; c) a traição, como regra, serve para agravar ou qualificar a prática de 
crimes, motivo pelo qual não deveria ser útil para reduzir a pena; d) não se 
pode trabalhar com a ideia de que os fins justificam os meios, na medida em 
que estes podem ser imorais ou antiéticos; e) a existente delação premiada não 
serviu até o momento para incentivar a criminalidade organizada a quebrar a 
lei do silêncio, regra a falar mais alto no universo do delito; f) o Estado não 
pode aquiescer em barganhar com a criminalidade; g) há um estímulo a 
delações falsas e um incremento a vinganças pessoais. São pontos positivos 
da delação premiada: a) no universo criminoso, não se pode falar em ética ou 
em valores moralmente elevados, dada a própria natureza da prática de 
condutas que rompem as normas vigentes, ferindo bens jurídicos protegidos 
pelo Estado; b) não há lesão à proporcionalidade na aplicação da pena, pois 
esta é regida, basicamente, pela culpabilidade (juízo de reprovação social), que 
é flexível. Réus mais culpáveis devem receber penas mais severas. O delator, 
ao colaborar com o Estado, demonstra menor culpabilidade, portanto, pode 
receber sanção menos grave; c) o crime praticado por traição é grave, 
justamente porque o objetivo almejado é a lesão a um bem jurídico protegido; 
a delação seria a traição com bons propósitos, agindo contra o delito e em favor 
do Estado Democrático de Direito; d) os fins podem ser justificados pelos 
meios, quando estes forem legalizados e inseridos, portanto, no universo 
jurídico; e) a ineficiência atual da delação premiada condiz com o elevado 
índice de impunidade reinante no mundo do crime, bem como ocorre em face 
da falta de agilidade do Estado em dar efetiva proteção ao réu colaborador; f) 
o Estado já está barganhando com o autor de infração penal, como se pode 
constatar pela transação, prevista na Lei 9.099/1995. A delação premiada é, 
apenas, outro nível de transação; g) o benefício instituído por lei para que um 
criminoso delate o esquema no qual está inserido, bem como os cúmplices, 
pode servir de incentivo ao arrependimento sincero, com forte tendência à 
regeneração interior, um dos fundamentos da própria aplicação da pena; h) a 
falsa delação, embora possa existir, deve ser severamente punida; i) a ética é 
juízo de valor variável, conforme a época e os bens em conflito, razão pela 
qual não pode ser empecilho para a delação premiada, cujo fim é combater, em 
primeiro plano, a criminalidade organizada.72 (Grifo nosso)  

Portanto, como já afirmado anteriormente, diante do aumento da criminalidade, da 
sofisticação da atuação das organizações criminosas e da lei do silêncio imposta aos seus 
membros, a colaboração premiada tornou-se um instrumento imprescindível para que o 
Estado possa combater de forma eficaz os crimes praticados por entidades criminosas, de 
modo que as restrições decorrentes de sua utilização são pequenas em comparação com 
os benefícios que podem ser obtidos pela sociedade.   
 
 
2.6 – Colaboração Premiada e o Direito ao Silêncio  
 
 

Entendo que não haveria qualquer incompatibilidade entre a colaboração premiada 
e o direito ao silêncio, pois o indivíduo não é coagido a prestar informações sobre a sua 
                                                           
72 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Págs. 45/46. 
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participação na infração penal ou sobre a estrutura da organização criminosa. O agente, 
neste caso, irá cooperar com as autoridades públicas de forma voluntária, incentivado 
pelos benefícios previstos na lei. Mas para tanto, é indispensável que o mesmo seja 
advertido do seu direito de permanecer em silêncio (art. 5, LXIII, da CF).  

Assim sendo, competirá ao indivíduo, auxiliado por seu defensor, decidir 
livremente se aceita ou não colaborar com os órgãos encarregados pela persecução penal.  

Sobre o assunto em questão, dispõe o §14º, do art. 4 da Lei 12.850/2013 que o 
colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito 
ao compromisso de dizer a verdade.  

Renato Brasileiro de Lima crítica a expressão “renunciar” utilizada pelo legislador 
ordinário no dispositivo acima, pois o direito ao silêncio é um direito fundamental 
previsto na Constituição Federal (art. 5, LXIII) e na Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (art. 8, §2º, g)73, motivo pelo qual não comporta renúncia, já que por sua 
natureza é um direito inalienável (indisponível). 74  

Realmente, diante da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais, o seu titular 
perde o direito de disposição sobre o mesmo não podendo celebrar qualquer negócio 
jurídico que implique em sua absoluta perda. Deste modo, qualquer acordo que preveja a 
renúncia do direito ao silêncio, mesmo quando celebrado com o Poder Público, estará 
eivado de vício de nulidade por ilicitude do objeto. Contudo, apesar da impossibilidade 
de renúncia absoluta, nada impede que o titular do direito opte voluntariamente por não 
exercê-lo, sendo este o melhor entendimento que deve ser extraído do §14º, do art. 4, da 
Lei 12.850/2013, a fim de evitar que o referido dispositivo seja inconstitucional.  

Pela leitura dos demais dispositivos que compõem o art. 4, parece que o 
entendimento apresentado na última parte do parágrafo supra foi adotado pelo legislador, 
uma vez que o §10º, do art. 4 da Lei 12.850/2013 prevê que havendo a retratação da 
proposta de colaboração premiada pelas partes, as provas autoincriminatórias produzidas 
pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Logo, ainda 
que seja desfeito o acordo, o direito fundamental de não produzir prova contra si mesmo 
ainda subsistirá mesmo que tais provas demonstrem claramente a culpabilidade do agente.  

                                                           
73 Artigo 8º - Garantias judiciais. 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua 
inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, 
em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, 
nem a confessar-se culpada. 
74 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 516. 
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Destaca-se que para o doutrinador ainda citado, apesar do §14º, art. 4, da Lei 
12850/2013 fazer menção que o agente colaborador estaria sujeito ao compromisso legal 
de dizer a verdade, não se poderia concluir que este possa responder pelo crime de falso 
testemunho, pois o art. 342 do CP refere-se exclusivamente à testemunha, perito, 
contador, tradutor ou intérprete. Desta forma, eventual responsabilização penal do 
colaborador pelo crime em questão configuraria evidente violação ao princípio da 
legalidade.75  

Contudo, se contra o agente não for oferecida denúncia e o mesmo for ouvido como 
testemunha, caso venha a prestar informações falsas poderá ser responsabilizado pela 
prática do crime de falso testemunho (art. 342 do CP) ou pelo crime de colaboração 
caluniosa e fraudulenta (art. 19 da Lei 12.850/2013), uma vez que a partir do momento 
em que presta declarações sobre fatos que dizem respeito a responsabilização criminal 
alheia, tal participação adquire qualidade de prova testemunhal.  
  
 
2.7 – Os Objetivos da Colaboração Premiada na Nova Lei de Organização 
Criminosa 
 
 

A Lei 12.850/2013 em seu art. 4, caput, deixou bem claro que o agente fará jus ao 
prêmio legal decorrente da colaboração premiada se pelo menos um dos resultados 
previstos nos incisos do referido artigo for alcançado. Serão também levados em 
consideração para a concessão do benefício a personalidade do agente, a natureza, as 
circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da 
colaboração (art. 4, do §1º).  

Os possíveis resultados que devem ser alcançados a partir das informações 
prestadas pelo colaborador são: 
 
 
 
 

                                                           
75 Idem. Pág. 517. 
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a) A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 
e das infrações penais por eles praticadas (art. 4, I)  

 
Como este dispositivo faz menção aos demais coautores e participes, conclui-se que 

o delito foi praticado em concurso de agente. Assim, a concessão do prêmio legal 
pressupõe que as informações prestadas se refiram ao mesmo crime pelo qual o agente 
colaborador esteja sendo investigado ou processado.  

Diante deste entendimento, também se compreende que em contrapartida se as 
informações prestadas pelo agente se referirem a crime diverso daquele que é objeto do 
procedimento investigatório contra ele instaurado (Ex.: associação criminosa responsável 
por tráfico de drogas da qual o agente sequer era integrante), não fará jus aos benefícios 
previstos na Lei 12.850/2013.  

Além disso, o referido dispositivo exige para a concessão dos prêmios legais que o 
colaborador também indique as infrações penais por eles praticadas, o que aproxima um 
pouco a colaboração premiada da confissão prevista no art. 190 do CPP.  

Com base em tais características, percebe-se que o art. 4, I, da Lei 12.850/2013 
distingue-se do art. 41 da Lei 11.343/2006, da Lei 9.807/1999 e da Lei 9613/1998, os 
quais apenas exigem para a concessão do benefício legal a mera identificação dos demais 
coautores e partícipes.  
 

b) A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 
criminosa (art. 4, II)  

 
A obtenção desse resultado deve ser analisada concretamente conforme a posição 

do investigado/acusado na organização criminosa, pois nem sempre o colaborador 
conhecerá todos os integrantes da organização, principalmente se estiver em uma posição 
hierárquica inferior. 
 

c) A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 
criminosa (art. 4, III) 

 
O art. 4, III deve ser interpretado sistematicamente com as demais disposições da 

Lei 12.850/2013, uma vez que o seu art. 1, §1º apresenta como um dos requisitos para a 
definição de organização criminosa a prática de crimes que tenham pena máxima superior 
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a 4 anos ou caráter transnacional. Desta forma, as informações do agente devem auxiliar 
o Estado na prevenção de infrações penais que tenham esta mesma natureza.  
  

d) A recuperação total ou parcial do produto ou dos proveitos das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa (art. 4, IV) 

 
Produto da infração penal é o resultado imediato da operação delinquencial, ou seja, 

são os bens que chegam às mãos dos criminosos como resultado direito do crime. Pode-
se citar como exemplos o objeto roubado (art. 157 do CP), dinheiro obtido com a prática 
da corrupção passiva (art. 317, caput, do CP) e o dinheiro adquirido com a venda de 
drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).  

Já o proveito da infração penal ou produto indireto é o resultado mediato do crime, 
isto é, trata-se do proveito alcançado pelo criminoso como resultado da transformação, 
substituição ou utilização econômica do produto direto do delito, como é o caso dos 
veículos ou imóveis adquiridos com o dinheiro obtido com a venda de drogas.  

Como basta um dos requisitos para a concessão do prêmio legal é imprescindível 
que a sua colaboração seja devidamente valorada, a fim de evitar um favorecimento 
indevido por parte daquele que conseguiu apenas a restituição de um bem de pequeno 
valor.  
 

e) A localização de eventual vítima com sua integridade física preservada (art. 
4, V) 

 
Neste caso, não basta a indicação do local do cativeiro, é preciso que a partir das 

informações prestadas pelo colaborador, as autoridades consigam encontrar a vítima com 
sua integridade física preservada.  

Destaca-se que o agente não fará jus ao benefício se a autoridade policial encontrar 
apenas o cadáver da vítima, não importando neste caso se o agente ao prestar as 
informações acreditava que ela ainda estava viva. Além disso, o benefício também não 
será concedido se a vítima conseguir sair do cativeiro por conta própria ou com a ajuda 
de terceiros que não tinham qualquer vínculo com as informações prestadas pelo 
colaborador.  

Por fim, deve-se compreender que eventual abalo emocional sofrido pela vítima, 
não poderá impedir a celebração do acordo de colaboração premiada, uma vez que a Lei 
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12.850/2013 não prevê tal circunstância como um dos requisitos para a validade da 
colaboração.    
 
 
2.8 – Voluntariedade e Motivação da Colaboração 
 
 

Conforme o caput, do art. 4 da Lei 12.850/2013, a colaboração premiada deve ser 
prestada de forma voluntária, ou seja, a decisão de colaborar com as investigações ou com 
processo criminal deve ser feita de maneira livre, sem qualquer constrangimento, sendo 
irrelevante se a iniciativa para tal atitude decorreu de conselhos ou incentivos de terceiros, 
e não do próprio agente.  

Vale a pena ressaltar que o ato voluntário exigido na Lei 12.850/2013 não se 
confunde com ato espontâneo, porque neste a intenção de praticar certa conduta nasce 
exclusivamente da vontade do agente, sem qualquer interferência alheia.  

Neste aspecto, esse novo diploma legal se diferencia do art. 6 da revogada Lei 
9.034/199576 e do art. 1, §5º, da Lei 9.613/1998, os quais exigem que a colaboração do 
agente decorra de um ato espontâneo.  

Outro ponto que não importa para fins de concessão do prêmio legal é a motivação 
do colaborador, pois para a autoridade pública o que interessa é se com as informações 
prestadas será possível alcançar alguns dos objetivos previstos nos incisos do art. 4, não 
sendo levado em consideração se o auxílio deriva de um de arrependimento pelo crime 
praticado, medo ou até mesmo no interesse do sujeito em a obter alguma vantagem legal.  
  
 
2.9 – Eficácia da Colaboração Premiada 
 
 

Como já afirmado anteriormente, em sede de colaboração premiada não basta a 
simples confissão do investigado/acusado acerca do crime praticado, sendo 
imprescindível a aferição da relevância e da eficácia objetiva de suas declarações.  

                                                           
76 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 
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É necessário que haja a produção de um resultado prático positivo que somente foi 
possível em decorrência do auxílio do agente colaborador.  

O que deve ser analisado para fins de colaboração premiada é que o agente tenha 
prestado de forma sincera e sem reservas mentais todas as informações que tinha 
conhecimento, contribuindo, assim, de modo pleno.  

Diante disso, a concessão dos benefícios decorrentes do instituto em estudo não está 
condicionada a eventual êxito do Ministério Público nos processos que intentar contra os 
coautores expostos ou delatados. Todavia, apesar do silêncio da Lei, na hipótese do 
acordo de colaboração premiada tiver sido celebrado na fase investigativa, o colaborador, 
para fazer jus aos benefícios legais, deverá manter durante o curso do processo penal o 
depoimento que serviu de base para a acordo, uma vez que as declarações que serão 
valoradas pelo juiz serão àquelas prestadas em juízo no curso do processo sob o exercício 
do contraditório daqueles que foram delatados.  

Em consonância com este entendimento encontra-se o Superior Tribunal de Justiça: 
 

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. 
EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. QUADRILHA. APLICAÇÃO DA 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI 
N.º 9.807/99. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR RETRATAÇÃO EM 
JUÍZO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. 
PRÁTICA CONCOMITANTE DO CRIME DE SEQUESTRO 
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA DA 
MAJORANTE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO 
CARACTERIZADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. 
EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PENA-BASE FIXADA NO 
MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 
FIXADA NO MÁXIMO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA AMPLA DEFESA. PACIENTE ASSISTIDO NA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL POR ADVOGADO, QUE FORMULOU AS RAZÕES DA APELAÇÃO. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.  
1. Não obstante tenha havido inicial colaboração perante a autoridade policial, 
as informações prestadas pelo Paciente perdem relevância, na medida em que 
não contribuíram, de fato, para a responsabilização dos agentes criminosos. O 
magistrado singular não pôde sequer delas se utilizar para fundamentar a 
condenação, uma vez que o Paciente se retratou em juízo. Sua pretensa 
colaboração, afinal, não logrou alcançar a utilidade que se pretende com o 
instituto da delação premiada, a ponto de justificar a incidência da causa de 
diminuição de pena. 
2. É perfeitamente possível a coexistência entre o crime de formação de 
quadrilha ou bando e o de extorsão mediante sequestro pelo concurso de 
agentes, porquanto os bens jurídicos tutelados são distintos e os crimes, 
autônomos. Precedentes do STF.  
3. Não há falar em bis in idem no caso porque, enquanto a formação de 
quadrilha ou bando, tipificado, aliás, em sua forma simples, constitui crime de 
perigo abstrato, o delito de roubo qualificado pelo uso de arma e pelo concurso 
de pessoas configura perigo concreto.  
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4. Após a fixação da pena-base no mínimo legal (quatro anos e 10 dias-multa, 
nos termos do art. 158, do Código Penal), foi a reprimenda aumentada em 50% 
(cinqüenta por cento), em função da aplicação da causa especial de aumento 
prevista no § 1º (concurso de pessoas e emprego de arma), com desprezo à 
escala crescente de proporcionalidade que deve haver entre a pena-base e os 
motivos de aumento e/ou diminuição. Foi adotado, de pronto, o quantitativo 
máximo, sem fundamentação adequada. Assim, é o caso de, a partir da pena-
base fixada na sentença ratificada pelo acórdão impugnado, majorar a pena em 
1/3, com base no art. 158, § 1.º do Código Penal, o que resulta em 5 anos e 4 
meses de reclusão e 13 dias-multa, no mínimo. 
5. Quanto à alegação de violação ao princípio constitucional da ampla defesa, 
verifica-se que o Paciente foi satisfatoriamente assistido na instrução criminal 
por advogado, que formulou as razões da apelação (fls. 78/84). Desse modo, 
não se cogita sequer de deficiência na defesa do Paciente, sobretudo, diante da 
não-demonstração, de forma concreta e efetiva, de qualquer prejuízo.  
6. Ordem parcialmente concedida apenas para, mantendo a condenação e 
reformando a sentença e o acórdão, fixar a pena do Paciente, pelo crime de 
extorsão circunstanciada, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 
Habeas Corpus nº 120.454/RJ. Ministro(a) Relator(a): Laurita Vaz. Data 
do Julgamento: 23/02/2010.  

Comprovada a eficácia objetiva das informações prestadas pelo agente, a aplicação 
dos prêmios legais é medida que se impõe (obrigatória), já que neste momento o indivíduo 
tem direito subjetivo a obtenção dos benefícios previstos na Lei 12.850/2013. Com base 
nisso, embora o art. 1, §5º, da Lei 9.613/98 e o art. 4, caput, da Lei 12.850/2013 façam 
menção ao termo “poderá”, a interpretação que deve se extrair destes dispositivos é que 
a faculdade do juiz não se refere a possibilidade de se aplicar ou não os benefícios 
decorrentes do êxito da colaboração premiada, mas sim em definir qual deles serão 
concedidos em favor do investigado/acusado, conforme os parâmetros estabelecidos pelo 
art. 4, §1º, da Lei 12.850/2013.77  

 
 

2.10 – Benefícios legais concedidos pelo Acordo de Colaboração Premiada  
 
 
 Inicialmente, os primeiros diplomas legais que dispunham expressamente sobre a 
colaboração premiada (art. 8, parágrafo único, da Lei 8.072/90; art. 159, §4º, do CP; art. 
6 Lei 9034/95; art. 25, §2º, da Lei 7.492/86; e art. 16, parágrafo único, da Lei 8.137/90) 
ofereciam um único prêmio legal, qual seja, uma diminuição de 1 a 2/3 da pena.  

                                                           
77 - STF. Tribunal Pleno. HC 127.483/PR. Relator(a): Ministro Dias Toffoli. Data do Julgamento: 
27/08/2015. 
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 Tais previsões não foram muito eficazes em estimular a colaboração do coautor 
ou partícipe da infração penal, pois estes já tinham o conhecimento de que mesmo se 
auxiliassem o Estado no combate à criminalidade ainda assim seriam condenados e 
provavelmente cumpririam pena no mesmo estabelecimento que seus antigos comparsas.  
 A primeira grande inovação a respeito veio com a Lei de Lavagens de Capitais 
(Lei 9.613/98), cujo art. 1, §5º previa a possibilidade da colaboração eficaz do agente 
resultar na diminuição de 1 a 2/3 de sua pena, a qual começaria a ser cumprida em regime 
aberto, bem como a possibilidade de o juiz deixar de aplica-la ou substituí-la por pena 
restritiva de direitos. Atualmente, com a entrada em vigor da Lei 12.683/2012, o art. 1, 
§5º, da Lei 9.613/98 sofreu algumas modificações, como se pode ver a seguir:  
 

Art. 1.º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de infração penal.  
§ 5.º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime 
aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, 
a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou 
partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando 
esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação 
dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou 
valores objeto do crime.  

Neste caso, duas questões devem ser ressaltadas. A primeira é que a substituição da 
pena privativa de liberdade em restritiva de direito não exige o preenchimento dos 
requisitos previstos no art. 44 do CP. Já a segunda é com relação ao entendimento do 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que para a concessão do perdão judicial é 
imprescindível o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, requerendo a 
absolvição sumária, nos termos do art. 397, IV, do CPP c/c art. 107, IX, do CP, de modo 
que ao final do processo, após constatada a efetividade da colaboração, o magistrado 
possa conceder o perdão judicial.78  

Em consonância com as mudanças introduzidas pela Lei 12.683/2012, a nova Lei 
de Organização Criminosa ampliou o leque de prêmios legais passíveis de concessão ao 
colaborador, quais sejam:  
 
 
 
 
                                                           
78 STF, Pleno, AP 470 Q03/MG. 
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a) Diminuição de pena (Art. 4, caput):  
 

Ao contrário dos demais diplomas legais, o art. 4, caput, da Lei 12.850/2013 
estabelece apenas um quantum máximo de redução de pena que poderá ser aplicado pelo 
juiz (2/3).   

Diante do silêncio legal, Renato Brasileiro de Lima, a fim de evitar diminuições de 
penas irrisórias (um dia ou um mês), sugere que deve ser utilizado o quantum mínimo de 
1/6 previsto no Código Penal e na Legislação Penal Especial.79 Tal posicionamento parece 
ser o mais adequado em razão do disposto no art. 12 do CP. 

Destaca-se que quando a colaboração premiada é realizada após a sentença, o caput 
do art. 4 não será aplicado ao caso concreto, uma vez que tal hipótese submete-se ao 
regramento próprio do §5º deste artigo que permite a redução da pena até a metade.  

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto advertem que a diminuição da pena 
após a prolação da sentença, remete-se a ideia de que tal benefício somente poderia ser 
aplicado em sede de execução penal, ou seja, apenas após o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória, competindo, assim, ao juiz da vara da execução penal o 
conhecimento do pedido de diminuição da pena, conforme o art. 66, I, da Lei 7210/1984.80 

Com base neste argumento, os juristas acima refutam o entendimento que o meio 
cabível para a concessão do prêmio legal seria a Revisão Criminal, uma vez que esta é 
uma ação autônoma de impugnação que serve também para a redução da pena do 
condenado, mas somente nos casos em que haja erro judiciário, conforme o art. 626 do 
CPP, o que não ocorre na presente hipótese.81 

Outro ponto que também merece atenção é que se após a sentença (que se encontre 
em grau de recurso ou já transitada em julgado), o agente desejar colaborar com as 
autoridades para identificação dos demais coautores e participes do crime pelo qual foi 
condenado, tal auxílio não será possível se tais sujeitos já tiverem sido absolvidos ou 
beneficiados com a extinção de sua punibilidade pelo mesmo fato, pois, do contrário, a 
reabertura do processo acarretaria evidente prejuízo a tais indivíduos.  

                                                           
79 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 527. 
80 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 
o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Págs. 66/67. 
81 Idem. 
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Todavia, será possível a concessão do benefício legal em estudo se o agente 
colaborar com o Poder Público na obtenção de outros objetivos, como a recuperação total 
ou parcial do produto do crime (art. 4, IV). 
 

b) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Art. 4, 
caput): 

 
Dá mesma forma que ocorre no art. 1, §5º, da Lei 9.613/98, a substituição será 

feita independentemente do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do 
CP. 

 
c) Perdão judicial e consequente extinção da punibilidade (art. 4, §2º) 

 
O art. 4, §2º da Lei 12.850/2013 estabelece que considerando a relevância da 

colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, 
nos autos do inquérito, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão 
judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta 
inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do CPP.  

Trata-se do maior benefício da Nova Lei de Organização Criminosa, pois a sua 
concessão acarretará a extinção da punibilidade do agente, conforme previsão do art. 107, 
IX, do CP. Pelos efeitos gerados, os órgãos responsáveis pela condução da investigação 
ou do processo deverão ter muita cautela em oferecê-lo, uma vez que o mesmo deve ser 
limitado apenas as hipóteses em que a colaboração do investigado/acusado seja tão 
importante para a persecução penal, de maneira que sem ela não seria possível alcançar 
os resultados pretendidos.  

Neste diapasão encontra-se a decisão abaixo:  
 

O perdão judicial deve ser reservado para situações de especial colaboração do 
réu, para o desmantelamento de grupos ou organizações criminosas, com 
fornecimento de informações consistentes e extensas sobre as ações delituosas, 
desde que a personalidade do beneficiado, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato o permitam, não sendo este, em 
definitivo, o caso retratado nos autos. (RVCR 10000121273825000/MG, 1.º 
Grupo de Câmaras Criminais, Rel. Márcia Milanez, DJ 08.07.2013).  
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d) Não oferecimento da denúncia (art. 4, §4º): 
 

A concessão de muitos dos prêmios legais está condicionada à sentença final, como 
é o caso da diminuição de pena, substituição da pena privativa de liberdade em restritiva 
de direitos ou perdão judicial. Diante disso, o Ministério Público se vê obrigado, na 
maioria das vezes, a oferecer a denúncia contra o colaborador e os demais investigados 
eventualmente delatados. 

Contudo, excepcionando a regra geral, o §4º do art. 4, de modo semelhante ao 
acordo de leniência do art. 87 da Lei 12.529/2011, permite que o órgão ministerial deixe 
de oferecer denúncia em face do colaborador que não seja o líder da organização 
criminosa e que tenha sido o primeiro a prestar efetiva colaboração que resulte na 
obtenção de um dos resultados previstos nos incisos do artigo 4º.  

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto defendem que os dois requisitos 
previstos nos incisos I e II do §4º devem estar presentes concomitantemente: 

 
Entendemos, ainda, que os dois requisitos do incs. I e II acima deverão estar 
presentes concomitantemente, isto é, não basta o preenchimento de um deles 
apenas, senão de ambos. Fosse a ‘ratio legis’ se contentar apenas com um deles 
e teria empregado a partícula “ou”, o que não se verifica. Demais disso, pensar-
se de forma diversa importaria na banalização do instituto, o que se mostra 
preocupante em face da tantas vezes reiterada gravidade dos crimes 
perpetrados em organização.82  

Percebe-se que o dispositivo em análise representa mais uma exceção ao princípio 
da obrigatoriedade da ação penal pública, o qual exige do Ministério Público uma atuação 
efetiva quando estiverem presentes os pressupostos para o oferecimento da ação penal 
(indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas), uma vez que, por ser a persecução 
penal matéria de ordem pública, não é possível qualquer juízo de conveniência ou 
oportunidade quanto o oferecimento ou não da denúncia.  

Destaca-se que o não oferecimento da peça acusatória, mesmo que presentes os 
requisitos do §4º, representa uma mera faculdade do Parquet, não tendo o agente qualquer 
direito subjetivo a não ser denunciado. 

Renato Brasileiro de Lima chama a atenção ao fato de que o §4º do art. 4 é omisso 
quanto ao fundamento de direito material que deverá ser utilizado para fins de 
arquivamento do procedimento investigatório. Em função disso, defende o jurista a 
                                                           
82 CUNHA, Rogério Sanches & PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei 
sobre o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. Editora Juspodivm. 2ª Edição. 2014. Pág. 64. 
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aplicação subsidiária do parágrafo único do art. 87 da Lei 12.529/2011 que prevê que o 
cumprimento do acordo de colaboração premiada acarreta a extinção da punibilidade do 
colaborador.83  

Contudo, adverte que uma decisão nesse sentido, fundamentando o arquivamento 
de inquérito policial, é protegida pela coisa julgada material. Logo, a concessão de 
eventual benefício deve ser feita com precaução. Inicialmente, a fim de se evitar o 
deferimento indevido do prêmio legal, o magistrado deve sobrestar o prazo para o 
oferecimento da denúncia ou o processo, nos termos do §3º do art. 4. Com isso, terá mais 
tempo para aferir a eficácia objetiva da colaboração do agente, bem como se o mesmo 
apresenta algum grau de liderança na organização criminosa.84 

Se o magistrado não concordar com o pedido de arquivamento, apresentado com 
fundamento no §4º do art. 4, deverá aplicar o princípio da devolução constante no art. 28 
do CPP e remeter os autos ao Procurador-Geral (ou a Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal, nos casos de competência da Justiça Federal), a fim de que 
este delibere sobre o assunto. 

Assim sendo, através de tais argumentos, conclui-se que sendo verificado o 
cumprimento dos requisitos exigidos, o pedido formulado pelo Ministério Público será 
de arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, o qual será apresentado 
ao juiz para a sua apreciação, podendo deferi-lo ou não, hipótese em que deverá ser 
aplicado o art. 28 do CPP. 
 

e) Causa de progressão de regimes (art. 4, §5º): 
 

De acordo com o §5º do art. 4 se a colaboração for posterior à sentença, a pena 
poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime ainda que 
ausentes os requisitos objetivos. 

Pela leitura do dispositivo, ainda que a colaboração premiada tenha sido plena e 
eficaz, a progressão de regime dependerá do preenchimento dos requisitos subjetivos, isto 
é, bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP).  

Por sua vez, a presença dos requisitos objetivos sujeita-se a aferição do tempo de 
pena já cumprido pelo agente.  A depender da natureza do crime, o quantum mínimo 
                                                           
83 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 
529/530. 
84 Idem. 
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exigido poderá variar, uma vez que a progressão de regime para crimes comuns pressupõe 
o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, enquanto que para os crimes hediondos ou 
equiparados o cumprimento deverá ser de no mínimo 2/5 (se primário) ou 3/5 (se 
reincidente), conforme o §2º do art. 2 da Lei 8.072/90. 

Destaca-se que para Cezar Roberto Bittencourt e Busato o §5º do art. 4 é 
flagrantemente inconstitucional por violação a coisa julgada.85  

Guilherme Nucci discorda de tal argumento, pois o princípio constitucional da 
individualização da pena deve ser observado tanto no momento da condenação quanto na 
execução. Desta forma, diversamente da esfera civil, a condenação criminal é um título 
mutável que leva em consideração o comportamento do sentenciado. Além disso, há no 
ordenamento jurídico o instituto da Revisão Criminal que em certos casos tem a plena 
capacidade de rever a coisa julgada e dar um rumo completamente diverso ao caso 
concreto.86  

 
Tendo em vista esta grande quantidade de benefícios legais, existe certa 

controvérsia quanto as hipóteses de incidência, uma vez que se discute se estes prêmios 
poderão ser aplicados a todo e qualquer crime cometido a pretexto da organização 
criminosa ou a sua concessão somente estaria restrita a prática do crime de organização 
criminosa, previsto no art. 2, caput, da Lei 12.850/2013. 

Eugenio Pacelli entende que os benefícios do art. 4 da Lei 12.850/2013 deverão ser 
aplicados exclusivamente ao crime de organização criminosa e não a todas as infrações 
dela decorrentes.87  

Já Renato Brasileiro de Lima defende a possibilidade de aplicação destes prêmios 
legais a outros crimes que contenham um regramento específico, como os delitos de 
tráfico de drogas, lavagem de capitais e extorsão mediante sequestro, sob pena de esvaziar 
a eficácia da colaboração premiada.88  

Tal discussão também foi travada quanto a aplicação dos benefícios previstos nos 
arts. 13 e 14 da Lei 9.807/99, sendo que, ao final, prevaleceu o entendimento de que a 
referida Lei seria aplicável também a outros crimes com regramento próprio, como pode-
se ver no seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:  

 
                                                           
85 Comentários à lei de organização criminosa. Pág. 129. 
86 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 51. 
87 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas. 18ª Edição. 2014. Págs. 856/857. 
88 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 530. 
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PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA IMPETRAR 
HABEAS CORPUS. DELAÇÃO PREMIADA. EFETIVA 
COLABORAÇÃO DO CORRÉU NA APURAÇÃO DA VERDADE 
REAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÍNIMO. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.  1. "A legitimação do Ministério Público para impetrar habeas corpus, garantida 
pelo art. 654, caput, do CPP, somente pode ser exercida de acordo com a 
destinação própria daquele instrumento processual, qual seja, a de tutelar a 
liberdade de locomoção ilicitamente coarctada ou ameaçada. Vale dizer: o 
Ministério Público somente pode impetrar habeas corpus em favor do réu, 
nunca para satisfazer os interesses, ainda que legítimos, da acusação" (HC 
22.216/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 10/3/03). 
2. O sistema geral de delação premiada está previsto na Lei 9.807/99. Apesar 
da previsão em outras leis, os requisitos gerais estabelecidos na Lei de Proteção 
a Testemunha devem ser preenchidos para a concessão do benefício. 
3. A delação premiada, a depender das condicionantes estabelecidas na norma, 
assume a natureza jurídica de perdão judicial, implicando a extinção da 
punibilidade, ou de causa de diminuição de pena.  
4. A aplicação da delação premiada, muito controversa na doutrina e na 
jurisprudência, deve ser cuidadosa, tanto pelo perigo da denúncia irresponsável 
quanto pelas consequências dela advinda para o delator e sua família, no que 
concerne, especialmente, à segurança. 
5. Competindo ao Órgão ministerial formar o convencimento do juiz acerca da 
materialidade e autoria delitiva aptas a condenação, ficou consagrado o 
princípio do nemo tenetur se detegere. Apesar da ausência de previsão expressa 
do princípio da não autoacusação na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, em 1948, ficou assegurada a presunção de inocência e o direito 
absoluto de não ser torturado. 
6. O Pacto de São José da Costa Rica consagrou o princípio da não 
autoacusação como direito fundamental no art. 8º, § 2º, g, dispondo que 
ninguém é obrigado a depor contra si mesmo nem a se declarar culpado. 
7. A delação premiada, por implicar traição do corréu ao comparsa do crime, 
não pode servir de instrumento a favor do Estado, que tem o dever de produzir 
provas suficientes para o decreto condenatório.  
8. Ao delator deve ser assegurada a incidência do benefício quando da sua 
efetiva colaboração resulta a apuração da verdade real. 
9. Ofende o princípio da motivação, consagrado no art. 93, IX, da CF, a fixação 
da minorante da delação premiada em patamar mínimo sem a devida 
fundamentação, ainda que reconhecida pelo juízo monocrático a relevante 
colaboração do paciente na instrução probatória e na determinação dos autores 
do fato delituoso. 
10. Ordem concedida para aplicar a minorante da delação premiada em seu 
grau máximo, fixando-se, assim, a pena do paciente em 2 anos e 4 meses de 
reclusão, competindo, destarte, ao Juízo da Execução a imediata verificação 
acerca da possível extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena imposta 
na Ação Penal 3.111/04, oriunda da Comarca de Estrela do Sul/MG. 
Habeas Corpus nº 97.509/MG. Ministro(a) Relator(a): Arnaldo Esteves 
Lima. Data do Julgamento: 15/06/2010.   

Como a concessão dos prêmios decorre do auxílio, voluntário e eficaz, prestado 
pelo indivíduo em favor do Estado na persecução penal, as vantagens decorrentes apenas 
irão favorecer o agente colaborador, uma vez que tratam-se de circunstâncias de caráter 
estritamente pessoal, sendo, portanto, incomunicáveis em relação aos demais coautores e 
participes, conforme dispõe o art. 30 do CP.  



56  

Deve-se ressaltar mais uma vez que para a concessão destes benefícios é 
imprescindível o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos previstos nos incisos 
do art. 4 da Lei 12.850/2013, e dos requisitos subjetivos constantes no §1º do mesmo 
artigo. Tal exigência decorre da necessidade de se evitar que a colaboração premiada se 
transforme num instrumento de impunidade. Assim, ausentes qualquer deles, poderá o 
juiz recursar a homologação do acordo.  

 Diante do silêncio da Lei 12.850/2013, não há necessidade para a celebração do 
acordo que o agente seja primário ou que tenha bons antecedentes. Tal característica 
representa uma das diferenças existentes entre a Nova Lei de Organização Criminosa e o 
art. 13, caput, da Lei 9.807/99 que exige, dentre outros requisitos, que o acusado seja 
primário.  

Por sua vez, com relação a gravidade do fato criminoso (circunstância 
expressamente prevista no §1º do art. 4), entende-se que a mesma não deve ser analisada 
em abstrato, pois o próprio crime de organização criminosa e as infrações penais dela 
correlatas têm em si uma gravidade elevada, tornando-se, portanto, parte integrante dos 
elementos constantes no tipo penal. Nesse sentido, o STF editou as Súmulas nºs 71889 e 
71990 e o STJ a Súmula nº 44091, as quais demonstram o entendimento no sentido de que 
não pode ser considerada em detrimento do acusado como circunstância judicial a 
gravidade em abstrato da infração penal. Todavia, quando comprovada nos autos a 
gravidade em concreto do delito (modo de agir, condição subjetiva do agente e etc.), é 
permitido ao juiz indeferir a concessão dos benefícios legais decorrentes do acordo de 
colaboração premiada quando verificar que as circunstâncias do crime são desfavoráveis 
ao agente. 
 
 
 
 
 

                                                           
89 Súmula nº 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação 
idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.  
90 Súmula nº 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir 
exige motivação idônea.  
91 Súmula nº 440: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional 
mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do 
delito. 
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2.11 - Sobrestamento do prazo para oferecimento da denúncia e suspensão do 
processo, com a consequente suspensão da prescrição (art. 4, §3º) 

 
 

A importância desta previsão decorre do fato de que a obtenção dos resultados 
previstos nos incisos do art. 4, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderão 
demandar um certo tempo.  

A suspensão da prescrição obrigatoriamente deve ser determinada pelo juiz ao 
proferir a sua decisão, tendo em vista a necessidade de se definir o “termo a quo” a partir 
da qual a prescrição ficará suspensa.  

Como o próprio dispositivo estabelece, a paralização da persecução penal somente 
beneficiará o colaborador, não abrangendo os demais investigados/acusados, sob pena 
provocar um prolongamento indevido da respectiva investigação ou do processo. 

Terminado o prazo de seis meses de suspensão, a denúncia poderá ser oferecida 
pelo Ministério Público, salvo se verificada a hipótese prevista no §4º do art. 4. É 
importante compreender que a concessão de diversos benefícios legais, como a redução 
de pena ou a sua substituição, pressupõe a existência de um processo que ao final, sendo 
proferida uma sentença condenatória, deverá o juiz conceder tais prêmios ao colaborador, 
caso a sua ajuda tenha se mostrado eficaz. 

Outra hipótese também viável é a prorrogação do prazo por mais seis meses quando, 
diante da complexidade da investigação, a autoridade pública necessite de mais tempo 
para obter elementos de informação suficientes para comprovar a eficácia da colaboração.  

Neste caso, o Ministério Público e o delegado de polícia, após ouvido o Parquet, 
poderão requerer ao juiz, de forma fundamentada, a prorrogação do prazo.  

Se o magistrado discordar das razões apresentadas e indeferir o pedido, Rogério 
Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto entendem que, como o juiz não pode obrigar o 
Parquet a oferecer a denúncia, deverá ser aplicado, por analogia, o art. 28 do CPP, a fim 
de que o Procurador-Geral (ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal) decida definitivamente o impasse, seja discordando do pedido de prorrogação e, 
por consequência, designando outro promotor para oferecer a denúncia, ou concorde com 
os termos apresentados para a prorrogação do prazo, hipótese em que o juiz será obrigado 
a deferir o pedido.92 
                                                           
92 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 
o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Pág. 57/58. 
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Segundo os jurisconsultos acima, se o magistrado indeferir o pedido de prorrogação 
e não aplicar o art. 28 do CPP, tal decisão poderá ser impugnada através do Recurso em 
Sentido Estrito, viável por aplicação analógica do art. 581, XVI, do CPP.93  

Além disso, refutam desde logo qualquer crítica no sentido de que o RESE não seria 
o meio impugnativo adequado por não haver neste momento um processo. Para eles, tal 
circunstância não impede a utilização do recurso, pois o art. 581, I, do CPP admite o seu 
uso como meio impugnativo da decisão que não recebe a denúncia ou queixa, situação 
em que também não existe ainda a relação processual. Aliás, o RESE seria cabível 
inclusive contra decisão administrativa que inclui ou exclui jurado da lista geral, 
conforme o art. 581, XIV, do CPP.94 

Outro meio impugnativo admitido por tais doutrinadores é a correição parcial, que 
seria empregada de modo semelhante ao admitido pelo STJ95 para o indeferimento da 
suspensão do processo nos casos do réu citado por edital nos termos do art. 366 do CPP.96  

De um modo ou de outro, na dúvida quanto aos recursos cabíveis, é possível a 
aplicação do princípio da fungibilidade, o qual autorizaria o recurso erroneamente 
interposto, desde que não tenha havido má-fé nas situações em que a lei não preveja uma 
insurgência específica para determinada decisão, e a doutrina e a jurisprudência não se 
harmonizam a respeito do recurso adequado.  

Por fim, é necessário esclarecer que a suspensão da persecução penal não permite 
a propositura de ação penal privada subsidiária da pública, uma vez que o Ministério 
Público não está inerte no desempenho de suas funções. Contudo, se mesmo assim a 
queixa for oferecida, caberá ao Parquet repudiá-la nos termos do art. 29 do CPP.  

 
 

2.12 – Valor Probatório da Colaboração Premiada: Regra da Corroboração  
 
 

No momento da apuração da prática delituosa, nada impede que uma colaboração 
premiada seja levada exclusivamente em consideração e sirva de fundamento para a 
instauração de inquérito policial ou até mesmo para o oferecimento de uma peça 
                                                           
93 Idem. 
94 Ibidem. 
95 HC 8.921/SP, Relator Ministro Gilson Dipp. Data do Julgamento: 29/06/1999. 
96 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 
o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Pág. 57/58. 
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acusatória. Contudo, para a prolação de uma sentença condenatória, a jurisprudência 
firmou o entendimento no sentido de não ser possível uma condenação que tenha como 
único fundamento as declarações do agente colaborador, sem quaisquer outros elementos 
probatórios que possam respaldá-las.97 

Diante desta posição jurisprudencial, a doutrina criou a chamada Regra da 
Corroboração, ou seja, ao firmar o acordo de colaboração premiada, o agente deve trazer 
elementos de informação capazes de confirmar as suas declarações (Ex.: indicação do 
produto do crime, contas bancárias, localização do produto da infração penal, número de 
telefone para interceptação, e etc.). 

Observando este entendimento, o legislador inseriu o §16º no art. 4 da Lei 
12.850/2013 o qual estabelece que nenhuma sentença penal condenatória será proferida 
com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador.  

Ademais, tendo em vista a complexidade dos casos que envolvem organizações 
criminosa e a desconfiança que se deve ter com relação a pessoa do colaborador, é 
importante que o magistrado tenha atenção no momento em que for valorar as declarações 
prestadas por aquele, a fim de se prevenir de delações falsas que possam tumultuar a 
persecução penal. Para tanto, o juiz deve analisar todas as circunstâncias do fato 
criminoso, a personalidade do agente, a sua participação no crime, a sua vida pregressa, 
a verossimilhança de suas alegações, ou seja, quaisquer informações que possam conferir 
maior ou menor confiança quanto as intenções do investigado/acusado.  

Em sede de inquérito policial, é comum que as informações prestadas pelo agente 
colaborador sejam feitas sem a participação dos demais sujeitos investigados (coautores 
e participes), justamente em função do caráter sigiloso, discricionário e inquisitivo deste 
procedimento investigatório, o que, em regra, acaba por conferir a tais declarações a 
qualidade de mero elemento informativo. Desta forma, apesar de algumas divergências, 
não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois ainda 
não existe neste momento a figura do acusado.  

Contudo, havendo a necessidade de oitiva do agente colaborador no curso do 
processo que tenha como réus os coautores e participes delatados, as suas declarações 
deixarão de ser consideradas como meros elementos informativos e passarão a ter a 
natureza de prova testemunhal, a qual exige a participação dialética das partes, tendo em 

                                                           
97 STF, 1ª Turma, RHC 81.740/RS; STF, 1ª Turma, HC 94.034/SP; e STF, 1ª Turma, RHC 84.845/RJ. 
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vista as garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa (art. 5, LV, da CF c/c art. 
155, caput, do CPP).  

Destaca-se que como o agente colaborador tem o direito de não produzir prova 
contra si mesmo, durante o seu depoimento em juízo, o defensor(es) do(s) outro(s) réu(s) 
delatado(s) só poderá (ão) fazer reperguntas que digam respeito aos fatos que incriminam 
seu(s) cliente(s).  

Da mesma forma ocorrerá quando o agente estiver em juízo na condição de réu e 
não de testemunha, só que neste caso poderá se recusar a responder eventuais perguntas 
em razão do seu direito ao silêncio e desde que tal negativa não vá de encontro com os 
termos fixados no acordo de colaboração premiada, já que o §14º do art. 4 da Lei 
12.850/2013 prevê a hipótese de renúncia relativa deste direito.  

Por fim, há que se ressaltar que durante a audiência é assegurada a participação do 
advogado do corréu delatado, mas tal direito não é concedido ao coautor ou participe 
objeto da delação, pois, verificando o juiz que a presença dos demais acusados poderá 
causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao colaborador, de modo que 
prejudique a verdade do seu depoimento, fará a sua inquirição por vídeo conferência, e, 
somente na impossibilidade desta, determinará a retirada dos acusados, prosseguindo na 
inquirição, com a presença do seu defensor, conforme dispõe o art. 217 do CPP.  

 
 

2.12.1 – Oitiva em juízo do agente colaborador beneficiado por perdão judicial ou 
não denunciado 
 
 

De acordo com o art. 4, §12º, o colaborador beneficiado com o perdão judicial ou 
não denunciado, poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa 
da autoridade judicial. 

Em razão da precária redação deste dispositivo, a doutrina passou a discutir se o 
depoimento do agente colaborador será na qualidade de acusado ou testemunha e se o 
mesmo estaria submetido ao compromisso legal de dizer a verdade, podendo, assim, 
responder pelo crime de falso testemunho (art. 342 do CP) ou por colaboração caluniosa 
e fraudulenta (art. 19 da Lei 12.850/2013).  

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto criticam enfaticamente a previsão 
do §12º por entender que a concessão do perdão judicial ao agente colaborador pressupõe 
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um processo judicial no qual este tenha figurado como réu, o que, por si só, impossibilita 
o seu depoimento como testemunha no mesmo processo contra os demais acusados. 
Ademais, a homologação do acordo não retiraria dele a condição de réu, pois ainda assim 
o processo seguirá o seu curso normal para que ao final seja possível a concessão dos 
benefícios legais prometidos. Deste modo, a alternativa sugerida seria a possibilidade de 
o agente colaborador ser ouvido como testemunha apenas na hipótese de não ter sido 
denunciado pelo Ministério Público.98  

Haveria neste caso uma grande incongruência processual já que o delator ocuparia 
nos mesmos autos duas posições distintas (réu e testemunha) e incompatíveis entre si, já 
que ao papel desempenhado por cada um desses sujeitos existem direitos e deveres 
correspondentes, e o exercício simultâneo pela mesma pessoa acarretará, inevitavelmente, 
prejuízos a direitos e garantias constitucional e legalmente conferidas. 

Os juristas supramencionados alertam que o dispositivo em análise foi importado 
do direito italiano pelo legislador, mas sem o devido regramento.99  

No direito italiano haveria a figura do acusado “conexo teologicamente” (art. 12, c, 
do CPPI) ou do acusado “coligado” (art. 371, inc. 2, b, do CPPI).  

Tais indivíduos possuiriam o direito de permanecer em silêncio (art. 210, inc. 4, do 
CPPI), bem como o de suscitar o direito de não se incriminar (art. 197-bis, inc.4, do 
CPPI). Contudo, se durante o seu depoimento atribuírem a prática de certos fatos a 
terceiros, passariam a assumir a condição de testemunha (art. 64, inc. 3, c, do CPPI).  

Da mesma forma, Paulo Tonini afirma que o acusado conexo (ou coligado) teria a 
faculdade de permanecer em silêncio e não estaria submetido ao dever de dizer a verdade. 
Todavia, se ao depor atribuísse a prática de determinadas infrações a responsabilidade 
alheia, o acusado adquiriria a qualidade de testemunha apenas quanto aos fatos 
declarados, devendo responder sobre eles com a verdade.100 

Para Rogério Sanches e Ronaldo Batista não seria possível em nosso ordenamento 
a aplicação desta prática, já que determinado indivíduo não poderia adotar 
simultaneamente no mesmo processo a condição de réu e testemunha.101  

                                                           
98 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 
o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Pág.75/76. 
99 Idem. 
100 A prova no processo penal italiano. Trad. Alexandra Martins e Daniela Mróz. São Paulo: RT. 1º Edição, 
2002, pág. 161. 
101 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 
o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Pág. 77 
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A solução encontrada por eles foi dar uma interpretação mais restritiva ao disposto 
no §12º do art. 4, a fim de que o agente colaborador considerado como testemunha seja 
aquele que não foi denunciado pelo Ministério Público (§4º), enquanto que o sujeito 
beneficiado com o perdão judicial jamais poderia ser ouvido com tal qualidade no mesmo 
processo.102 

Entretanto, defendendo a possibilidade de o agente beneficiado com o perdão 
judicial ser chamado para depor como testemunha, Guilherme Nucci se manifesta da 
seguinte forma:  

 
De qualquer modo, mesmo extinta a sua punibilidade ou ainda não denunciado, 
o colaborador pode ser intimado para ser ouvido em juízo a requerimento de 
qualquer das partes (Ministério Público, outros corréus e a pedido de sua 
própria defesa) e mesmo por determinação do magistrado (art. 4.º, § 12, da Lei 
12.850/2013). 
Será ouvido como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, pois seu 
depoimento será usado para incriminar terceiros. Por isso, quando beneficiado 
pelo perdão, a sua manifestação pode ser tranquila, ao menos em relação a si 
mesmo. Mas não cremos que deva autoincriminar-se quando não tiver sido 
denunciado apenas. 
Caso o delator obtenha um acordo cuja proposta é a redução da pena ou 
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, será réu na ação 
penal, juntamente com os delatados. Nesse caso, como está protegido pelo 
acordo, não funciona como testemunha, mas como declarante, embora os 
defensores dos outros corréus possam dirigir-lhe perguntas. 103  

Como afirmado, a relevância de tais questionamentos decorre da possibilidade do 
agente colaborador responder ou não pelos crimes previstos no art. 342 do CP ou no art. 
19 da Lei 12.850/2013.  

Com relação a este último, independentemente, da condição do agente colaborador 
no processo, sendo firmado o acordo de colaboração premiada, o mesmo é obrigado a 
dizer a verdade sobre eventuais fatos ilícitos que impute a terceira pessoa, bem como 
sobre a estrutura da organização criminosa, sob pena de responder pelo crime de 
colaboração caluniosa e fraudulenta caso seja comprovada a falsidade dolosa das 
informações prestadas. 

Já com relação a responsabilização penal pela prática do delito do art. 342 do CP, a 
controvérsia aumenta, uma vez que a previsão legal refere-se exclusivamente à conduta 
praticada por testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Logo, o agente 
colaborador não poderia ser acusado de praticar tal infração quando, beneficiado pelo 

                                                           
102 Idem. 
103 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 59. 
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perdão judicial, for chamado para ser ouvido em juízo na qualidade de réu, sob pena de 
afronta ao princípio da legalidade.   

Portanto, talvez a melhor solução seja aquela em que não sendo oferecida denúncia 
contra o agente e o mesmo for ouvido em juízo como testemunha, caso venha a prestar 
informações falsas poderá ser responsabilizado pela prática do crime de falso testemunho 
(art. 342 do CP) ou pelo crime de colaboração caluniosa e fraudulenta (art. 19 da Lei 
12.850/2013), uma vez que a partir do momento em que presta declarações sobre fatos 
que digam respeito a responsabilização criminal alheia, tal participação adquire qualidade 
de prova testemunhal. 

 
 

2.13 – Dos Direitos do Agente Colaborador (art. 5) 
 
 

O legislador se preocupou em inserir na Lei 12.850/2013 um rol de direitos que 
pudesse conferir maior segurança ao agente colaborador, pois, do contrário, o Estado não 
teria êxito na obtenção de informações privilegiadas sobre a organização criminosa, já 
que aquele não se sentiria encorajado em auxiliar o Poder Público se este não lhe pudesse 
dar proteção contra as eventuais ameaças que pudesse receber.  

Desta forma, foram previstos no art. 5 da Lei 12.850/2013 diversos direitos em prol 
do agente colaborador, quais sejam:   
 

a) Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica (art. 5, I) 
 

A legislação específica que se refere o inciso I do art. 5 é a Lei 9.807/99, que dispõe 
sobre a proteção de acusados, vítimas e testemunhas que estejam sofrendo algum tipo de 
coação ou exposição a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou 
com o processo criminal.  

São várias as medidas de proteção oferecidas, isoladas ou cumulativamente, pelo 
art. 7 deste diploma legal: 
 

Art. 7.º Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, 
aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, 
segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso: 
 
I - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; 
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II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de 
trabalho ou para a prestação de depoimentos; 
III - transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível 
com a proteção; 
IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais; 
V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência 
individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de 
desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda; 
VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos 
respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar; 
VII - apoio e assistência social, médica e psicológica; 
VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida; 
IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações 
civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal. 
 
Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo conselho 
deliberativo no início de cada exercício financeiro.  

Além disso, o art. 9 da Lei 9.807/99 autoriza em casos excepcionais que o juiz 
competente para registros públicos proceda a alteração do nome completo do indivíduo, 
bem como de seu cônjuge, companheiro, ascendentes e dependentes que com ele tenham 
convivência habitual.104 

Ainda sobre a adoção de medidas cautelares de proteção do colaborador, dispõe o 
art. 15 da Lei 9.807/99: 
 

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, 
medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade física, 
considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva. 
 
§ 1.º Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante 
delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais 
presos. 
§ 2.º Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em 
favor do colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8.º desta Lei. 
§ 3.º No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz 
criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do 
colaborador em relação aos demais apenados.  

Destaca-se que o art. 19-A desta lei de proteção estabelece que terão prioridade de 
tramitação o inquérito e o processo criminal em que figure o indiciado, acusado, vítima, 
testemunha ou réu colaborador, submetido aos programas de que trata a Lei 9.807/99. No 
mais, prevê ainda o seu parágrafo único que, independentemente do rito processual 
adotado, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento destes sujeitos, 
salvo na hipótese de eventual impossibilidade decorrente das circunstâncias do caso ou 

                                                           
104 Nesse sentido também se encontram os artigos 57, §7º e 58, ambos da Lei 6.015/73. 
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em razão do possível prejuízo que a oitiva antecipada poderia trazer para a instrução 
criminal.  
 

b) Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados 
(art. 5, II) 

 
O objetivo desta norma é a preservação da integridade física do colaborador e de 

seus familiares. Para tanto, além das medidas de proteção apresentadas no tópico anterior, 
a Lei 12.850/2013 prevê outras duas normas que têm por fim auxiliar a manutenção do 
sigilo das informações relativas a pessoa do agente colaborador. A primeira delas é o art. 
7, caput, que exige a distribuição sigilosa do pedido de homologação do acordo de 
colaboração premiada, e a segunda é o art. 18 que tipifica como crime, sujeito a pena de 
reclusão de 01 a 03 anos e multa, a conduta de revelar a identidade, fotografar ou filmar 
o colaborador, sem a sua prévia autorização por escrito. 

Renato Brasileiro de Lima entende que o ideal seria que na hipótese de haver o 
acordo de colaboração premiada no curso de um procedimento investigativo, as eventuais 
fontes de provas identificadas a partir das informações prestadas pelo colaborador tornem 
desnecessária a sua oitiva durante o curso do processo. Isso se dá em função dos sérios 
riscos que o investigado/acusado está submetido por atuar em auxílio aos órgãos oficiais 
do Estado no combate a determinada organização criminosa. Contudo, se ainda assim for 
necessária a sua oitiva no curso do processo penal, será indispensável a preservação de 
sua verdadeira identidade, devendo, por exemplo, ser ouvido como testemunha 
anônima105, sem contato visual com os demais acusados.106  

Discordando de tal argumento, Guilherme Nucci entende que a preservação da 
integridade física e a vida do agente colaborador através do sigilo das suas informações 
pessoais não podem ser utilizadas como justificativa para admitir nos autos a figura da 
testemunha anônima, sob pena de desrespeitar o direito fundamental a ampla defesa e ao 
                                                           
105 Testemunha anônima é aquela cuja identidade verdadeira (nome, sobrenome, endereço, profissão e 
demais qualificações) não é divulgada ao acusado e seu defensor, justamente para se evitar qualquer tipo 
de ameaça ou coação que possa prejudicar a higidez de seu depoimento em juízo. Para preservação do 
anonimato serão utilizados recursos tecnológicos que distorçam a voz da testemunha, e o acusado e seu 
defensor não poderão ver o seu semblante. Além disso, haverá certa restrição nas linhas de questionamento 
do defensor do acusado, de modo que não sejam obtidas indiretamente informações que possam revelar a 
identidade da testemunha. Contudo, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
HC 90.321/SP, se posicionou no sentido de que deve ser assegurado ao defensor do acusado o acesso à 
qualificação da testemunha anônima.  
106 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 537. 
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contraditório dos demais corréus. Segundo o eminente jurista, tais direitos vedam o sigilo 
extremado de provas, de maneira que deverá ser assegurado a defesa dos corréus o 
conhecimento da identidade do colaborador, bem como a possibilidade de contradita-lo e 
dirigir-lhe perguntas.107   
 

c) Ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e participes 
(art. 5, III) 

 
Em sentido semelhante ao disposto no art. 295, §4º, do CPP, o inciso III do art. 5 

trata-se de mais uma norma que visa a preservação da incolumidade física do colaborador.  
 

d) Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados (art. 5, 
IV)   

 
Todo e qualquer acusado tem o chamado Direito de Presença e de Confronto, ou 

seja, desdobramentos da autodefesa que lhe assegura o direito de presenciar e acompanhar 
ao lado do seu defensor a prática de todos os atos da instrução probatória, a fim de que 
possa auxilia-lo na realização de sua defesa.  

Todavia, estes direitos não são absolutos, podendo, assim, ser restringidos por 
outros valores que, pelas circunstâncias do caso concreto, tenham maior relevância, como 
seria a hipótese do direito do agente colaborador à vida, à segurança e à intimidade, os 
quais são dotados de interesse público e devem ser protegidos pelo Estado.  

Atento a tais considerações, o legislador inseriu o inciso IV no art. 5 da Lei 
12.850/2013 que garante ao colaborador a participação nas audiências sem contrato visual 
com os outros acusados. Tal dispositivo é semelhante ao art. 217 do CPP, diferenciando-
se apenas quanto a obrigatoriedade da fundamentação da decisão que determinar a 
retirada do acusado da sala de audiências, quando não for possível a oitiva da testemunha 
por vídeo conferência (art. 217, parágrafo único), pois a nova lei de organização 
criminosa já assegura este direito ao agente colaborador. 

Além disso, embora seja permitida a retirada do acusado, tal possibilidade não se 
estende ao seu defensor, o qual, em razão das garantias fundamentais do contraditório e 
ampla defesa, deverá permanecer na audiência para assisti-lo durante a prática dos atos 
                                                           
107 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. 
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de instrução probatória, assegurando-lhe, também, um canal de comunicação livre e 
reservado com seu cliente.   

Por fim, ainda sobre a participação do colaborador nas audiências, se o mesmo 
residir em local certo e sabido no estrangeiro, seria perfeitamente cabível a sua oitiva por 
vídeo conferência, sem que haja necessidade de expedição de carta rogatória. Em 
primeiro lugar, porque o próprio art. 185, §2º, II, do CPP permite a realização de 
interrogatório por este procedimento quando o acusado tiver relevante dificuldade de 
comparecer em juízo, por eventual enfermidade ou outra circunstância de caráter pessoal. 
Em segundo lugar, a própria Convenção de Palermo no seu art. 18, item 18 (Decreto nº 
5.015/2004) admite o depoimento de pessoas por meio eletrônico:   
 

Item nº 18 - Se for possível e em conformidade com os princípios fundamentais 
do direito interno, quando uma pessoa que se encontre no território de um 
Estado Parte deva ser ouvida como testemunha ou como perito pelas 
autoridades judiciais de outro Estado Parte, o primeiro Estado Parte poderá, a 
pedido do outro, autorizar a sua audição por videoconferência, se não for 
possível ou desejável que a pessoa compareça no território do Estado Parte 
requerente. Os Estados Partes poderão acordar em que a audição seja 
conduzida por uma autoridade judicial do Estado Parte requerente e que a ela 
assista uma autoridade judicial do Estado Parte requerido.      

e) Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem a sua prévia autorização por escrito (art. 5, V) 

 
Um dos direitos fundamentais mais consagrados do Estado Democrático de Direito 

é o direito à liberdade de expressão, previsto no art. 5, IV e IX, da CF, que assegura a 
todos a possibilidade de difundir livremente os seus pensamentos, ideias e opiniões, seja 
pela forma escrita, oral ou qualquer outro meio de comunicação. Todavia, como todo e 
qualquer direito fundamental, a liberdade de expressão não tem caráter absoluto, já que o 
seu exercício encontra limites em outros valores também protegidos constitucionalmente, 
como o direito à privacidade e a intimidade.  

Desta forma, em razão dos riscos à integridade física ou a vida do agente 
colaborador e de sua família, entendeu por bem o legislador proibir que a sua identidade 
seja revelada nos meios de comunicação, ou que ele seja filmado ou fotografado (art. 5, 
V, da Lei 12.850/2013).   

Ademais, como já informado anteriormente, para dar maior eficiência a tal direito, 
o legislador ordinário preocupou-se em inserir na Lei 12.850/2013 o art. 18 que tipifica 
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como crime a conduta de revelar a identidade ou fotografar ou filmar o colaborador, sem 
a sua prévia autorização por escrito.  
 

f) Cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou 
condenados (art. 5, VI) 

 
Trata-se de mais um direito previsto para garantir a preservação da integridade 

física e a própria vida do agente colaborador.  
Em regra, na hipótese em estudo, os indivíduos que estivessem em situação de risco 

por terem colaborado com a Justiça deveriam cumprir pena em um estabelecimento 
prisional específico, conforme previsão do art. 19, caput, da Lei 9.807/99108. Entretanto, 
tal dispositivo é considerado como mera norma programática e até os dias de hoje a União 
não providenciou a criação destes estabelecimentos prisionais. Assim sendo, a alternativa 
mais viável atualmente é assegurar que o agente colaborador possa cumprir a sua pena 
em uma penitenciária distinta daquela em que estão os demais corréus delatados ou 
eventuais condenados que tenham alguma relação com a organização criminosa 
investigada.  

Aliás, deve-se observar que embora o art. 5, VI, da Lei 12.850/2013 faça menção 
apenas aos termos “pena” e “condenado”, há que se compreender que o direito em 
discussão não se limita apenas aos colaboradores que já tenham contra si sentença penal 
condenatória transitada em julgado. O recolhimento a um estabelecimento prisional 
distinto dos demais acusados também deve ser assegurado àqueles que se submetam à 
prisão cautelar, pois, por forçar do art. 5, I, da Lei 12.850/2013, as disposições da Lei 
9.807/99 também se estendem ao colaborador, e o seu art. 15, §1º estabelece que na 
hipótese de prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o 
colaborador deverá ser custodiado em dependência separada dos demais presos.  
 
 
 
 

                                                           
108 Art. 19. A União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de pena de 
condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração de que trata esta Lei. Parágrafo 
único. Para fins de utilização desses estabelecimentos, poderá a União celebrar convênios com os Estados 
e o Distrito Federal. 
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2.14 – Do Acordo de Colaboração Premiada 
 
 
2.14.1 – Dos Requisitos: 
 
 

O art. 6 da Lei 12.850/2013 apresenta alguns requisitos que devem estar presentes 
no termo do acordo de colaboração premiada: 
 

a) Forma escrita (art. 6, caput). 
 

b) O relato da colaboração e seus possíveis resultados (art. 6, I) 
 

O relato da colaboração nada mais é do que uma síntese das informações prestadas 
pelo colaborador, a qual servirá de base para a análise da relevância de sua cooperação 
para as investigações.  

Já com relação aos possíveis resultados, a eficácia objetiva das informações será 
confirmada pelo magistrado no momento em que proferir a sentença, conforme dispõe o 
art. 4, §11º, da Lei 12.850/2013. 
 

c) As condições da proposta do Ministério Público ou do Delegado de Polícia 
(art. 6, II)  

 
Tendo em vista os diversos benefícios legais previstos na Nova Lei de Organização 

Criminosa (diminuição de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos, progressão de regimes e perdão judicial), há a necessidade de que as propostas 
do Ministério Público ou do Delegado de Polícia informem expressa e especificamente 
qual dos prêmios será oferecido ao colaborador caso sejam obtidos um ou mais dos 
resultados previstos no art. 4.  
 

d) A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor (art. 6, III) 
 

Esta norma reflete o disposto no §15º, do art. 4 da Lei 12.850/2013, uma vez que 
este dispositivo exige a presença do defensor do agente colaborador durante a negociação, 
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confirmação e execução do acordo de colaboração premiada. Diante disso, a declaração 
do defensor demonstra que o acordo foi celebrado voluntariamente e de acordo com os 
requisitos legais.  
  

e) As assinaturas do representante do Ministério Público ou do Delegado de 
Polícia, do colaborador e de seu defensor (art. 6, IV)  

 
O acordo de colaboração premiada deve ser assinado pelo membro do Ministério 

Público que tenha atribuição para o caso, ou delegado de polícia, pelo colaborador e seu 
defensor, sob pena de ser considerado inexistente.  

Destaca-se que caso o colaborador seja analfabeto, tal fato deverá constar no termo 
e a sua assinatura deve ser colhida a rogo, conforme exigência do art. 195 do CPP.  

Por fim, sendo o estrangeiro o colaborador, devem ser traduzidas as suas 
declarações por um tradutor público, ou, na falta deste, por pessoa idônea nomeada pelo 
juiz, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 236 do CPP. 
 

f) A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, 
quando necessário (art. 6, V)  
 

Considerando que o art. 5, I, da Lei 12.850/2013 assegura ao colaborador o direito 
de usufruir das medidas de proteção previstas em legislação específica (Lei 9.807/99), 
havendo, então, risco à sua integridade física e/ou de sua família, as medidas de proteção 
que poderão ser adotadas deverão constar expressamente no acordo de colaboração 
premiada.  

Ressalta-se que demonstrada tal necessidade, o juiz ao homologar o acordo, 
encaminhará o pedido de proteção a um Conselho Deliberativo que, após manifestação 
do Ministério Público, decidirá sobre a concessão dos programas protetivos instituídos 
pela Lei 9.807/99 em favor do agente e sua família.109  
 
 
 
                                                           
109 O art. 4 da Lei 9.807/99 estabelece que este conselho será formado por representantes do Ministério 
Público, do Poder Judiciário e órgãos públicos e privados relacionados à segurança pública e à defesa dos 
direitos humanos.  
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2.14.2 –Legitimados para a celebração do Acordo de Colaboração Premiada  
 
 

A partir de uma interpretação literal dos §§2º e 6º, do art. 4 da Lei 12.850/2013, o 
acordo de colaboração premiada poderia ser celebrado entre o delegado de polícia e o 
investigado, assegurada a presença de seu defensor, sendo exigido após uma simples 
manifestação do Ministério Público. 

Contudo, para Renato Brasileiro de Lima embora a autoridade policial possa sugerir 
a celebração do acordo de colaboração premiada com o investigado, não se pode concluir 
que o mesmo tenha legitimidade ativa e capacidade postulatória para firmar tal negócio 
jurídico a partir de uma mera manifestação do Ministério Público. Deve-se compreender 
que, apesar da Lei apenas se referir a uma simples manifestação sem qualquer tipo de 
definição, o acordo celebrado exclusivamente pelo delegado de polícia, para ter validade, 
necessitará da expressa concordância do Parquet quanto aos termos pactuados.110  

Seria inconcebível que um acordo de colaboração premiada fosse celebrado sem a 
necessária interveniência do titular da ação penal. A Constituição Federal ao outorgar ao 
Ministério Público a titularidade da ação penal pública (art. 129, I), também confere a ele, 
com exclusividade, o juízo de viabilidade da persecução penal através da valoração 
jurídico-penal dos fatos que tenham ou possam ter qualificação criminal. Assim, como o 
prêmio legal pode repercutir diretamente na pretensão punitiva do Estado, não se pode 
permitir que a celebração do acordo, por meio do delegado de polícia, seja possível sem 
a devida intervenção do Ministério Público.111  

Com base neste entendimento, a conclusão que também se chega é que sendo 
celebrado um acordo de colaboração premiada apenas entre o delegado de polícia, o 
agente delator e seu defensor, mesmo que contrariamente a posição do Ministério Público, 
tal circunstância não será capaz de impedir o regular exercício da ação penal pública pelo 
Parquet, uma vez que a sua legitimidade e capacidade postulatória apresentam 
fundamento direto no art. 129, I, da CF.  

No mais, de acordo com o §7º do art. 4 da Lei 12.850/2013, o magistrado poderá 
indeferir a homologação do acordo celebrado em tais condições, sob a justificativa de que 

                                                           
110 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Págs. 
542/543. 
111 Idem. 
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a falta de legitimidade da autoridade policial vai de encontro com a legalidade e a 
regularidade exigidas para a prática do ato.  

Em um posicionamento semelhante, Eduardo Araújo da Silva ao defender a 
inconstitucionalidade do §2º do art. 4 por ofensa ao art. 129, I, da CF, afirma 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 pertence, ou seja, a atividade judicial de busca da imposição penal em 
processo-crime, vinculando o entendimento do órgão responsável pela 
acusação [...] Aliás, se persistir a sistemática legal, corre-se o risco de 
eventualmente o Ministério Público manifestar-se contrário ao acordo 
promovido pelo delegado de polícia e o juiz, por sua vez, homologá-lo, 
vinculando sua decisão final. Teremos, então, por vias transversas, a hipótese 
de o delegado de polícia vincular a disponibilidade quanto à aplicação da 
sanção penal ou ao exercício do jus puniendi estatal, via perdão judicial, à 
revelia do órgão titular da ação penal, o que implicaria em manifesto 
cerceamento das funções acusatórias em juízo. 112   

Por fim, como a Lei 12.850/2013 nada dispõe sobre a possibilidade do assistente de 
acusação oferecer uma proposta de acordo de colaboração premiada, Renato Brasileiro 
de Lima entende que tal silêncio deve ser interpretado no sentido de ser vedado o 
oferecimento de acordo por parte deste sujeito processual.113 

Apesar de concordarem com o entendimento acima, Rogério Sanches Cunha e 
Ronaldo Batista Pinto defendem que o particular, nos casos de ação penal privada 
subsidiária da pública, teria legitimidade para propor o acordo de colaboração premiada 
e oferecer como prêmio legal o perdão judicial ao sujeito acusado, uma vez que o 
particular ao apresentar a queixa crime assumiria o lugar do Parquet. Logo, sendo 
oferecida a proposta de acordo pelo querelante, cabe ao magistrado, em observância ao 
art. 29 do CPP, abrir vista ao Ministério Público para que se posicione a respeito.114  

Ultrapassada a questão da legitimidade, outro ponto que merece atenção é com 
relação ao controle e revisão que serão exercidos sobre a atuação do Ministério Público 
na celebração do acordo, uma vez que não se pode admitir a existência de poderes 
absolutos, insusceptíveis de qualquer fiscalização. A fim de se evitar que eventual 

                                                           
112 SILVA, Eduardo Araújo da. Da Inconstitucionalidade da proposta de delegado de polícia para fins de 
acordo de delação premiada – Lei 12.850/2013. Disponível em: 
<http://www.apmp.com.br/index.php/artigos/1237-da-inconstitucionalidade-da-proposta-do-delegado-de-
policia-para-fins-de-acordo-de-delacao-premiada-lei-n-12-850-eduardo-araujo-da-silva> Acessado em 
13/12/2015.  
113 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 544. 
114 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 
o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Pág.52. 
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discordância arbitrária do Parquet possa prejudicar a celebração de um acordo de 
colaboração premiada celebrado por intermédio do delegado de polícia, a Lei 
12.850/2013 em seu art. 4, §2º permite a aplicação do Princípio da Devolução, previsto 
no art. 28 do CPP, do mesmo como ocorre com a transação penal e a suspensão 
condicional do processo (Súmula 696 do STF115).  

Assim, quando todos concordam com a celebração do acordo, inclusive o 
magistrado, e somente o Ministério Público se mantém relutante quanto os termos da 
proposta, o magistrado poderá aplicar o art. 28 do CPP para que o Procurador-Geral (ou 
a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal) dê a palavra final.  

Todavia, há que se ressaltar que a aplicação do art. 28 do CPP apenas justifica-se 
nestes casos, pois se a recusa for do magistrado, o princípio da devolução torna-se 
inaplicável, uma vez que a homologação do acordo de colaboração premiada ou a 
concessão do perdão judicial, por exemplo, é um ato privativo que lhe pertence. Em tais 
circunstâncias, as partes interessadas deverão utilizar a via recursal ou impetrar Habeas 
Corpus. 
 
 
2.14.3 – Possibilidade de Retratação do Acordo de Colaboração Premiada 
 
 

Segundo o art. 4, §10º, da Lei 12.850/2013, as partes podem se retratar da proposta 
de acordo de colaboração premiada, hipótese em que as provas autoincriminatórias 
produzidas pelo agente colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu 
desfavor.  

Havendo a retratação da proposta, não serão questionadas as razões pelas quais a 
parte interessada teve esta atitude, uma vez que o §10º do art. 4º não exige tal 
esclarecimento.  

Conforme a redação do dispositivo acima, a utilização da expressão “proposta” 
remete-se a ideia de que as partes somente poderão se retratar até a homologação do 

                                                           
115 Súmula 696 STF: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, 
mas se recusando o promotor a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, 
aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal. 
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acordo, pois após este momento o mesmo passará a compor o acervo probatório, não mais 
se admitindo que as partes questionem os seus termos.    

O estabelecimento de um limite temporal para o exercício da retratação decorre da 
necessidade de se evitar a celebração de falsos acordos e, por consequência, garantir a 
segurança jurídica dos atos celebrados.   

Divergindo deste entendimento, Guilherme Nucci defende que a retratação poderá 
ocorrer depois da homologação e antes da sentença condenatória, e que melhor seria se 
também fosse submetido a análise da autoridade judiciária, a fim de que esta pudesse 
verificar as vantagens e desvantagens advindas.116 

Pela previsão do §10º constata-se que o acordo de colaboração premiada se 
diferencia da confissão, pois, segundo o art. 200 do CPP, o acusado poderá se retratar 
desta, o que, entretanto, não impedirá que o magistrado a análise em conjunto com as 
provas constantes nos autos.  

Com relação a impossibilidade de utilização das provas autoincriminatórias, 
entendo que o legislador acertou em inserir tal proibição no texto legal, porque, do 
contrário, o uso desse material probatório contra o colaborador representaria uma afronta 
aos direitos fundamentais da ampla defesa, do contraditório e da não produção de prova 
contra si mesmo.  

Deste modo, havendo a retratação, o magistrado poderá determinar o 
desentranhamento das provas autoincriminatórias, aplicando-se, por analogia, o art. 157, 
§3º, do CPP ou manter as mesmas nos autos apenas como suporte probatória para eventual 
condenação dos demais corréus, já que o próprio texto legal apenas veda a sua utilização 
contra o colaborador.   
  
 
2.14.4 – Participação do magistrado na celebração do Acordo de Colaboração 
Premiada 
 
 

O art. 4, §6º, da Lei 12.850/2013 veda a participação do magistrado nas negociações 
do acordo de colaboração premiada, tendo em vista a necessidade de se preservar a sua 
imparcialidade objetiva e de se respeitar o sistema acusatório (art. 129, I, da CF). 
                                                           
116 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 57. 
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Contudo, apesar do disposto acima, o §8º do mesmo art. 4 também prevê a 
possibilidade de o magistrado adequar o negócio jurídico as circunstâncias do caso 
concreto. Deve-se tomar cuidado ao interpretar tal dispositivo, uma vez que uma análise 
puramente literal poderá gerar certas aberrações jurídicas. Logo, o seu estudo deve ser 
feito de forma sistemática, pois diante da impossibilidade de o juiz imiscuir-se nas 
negociações das partes, concluiu-se, por consequência, que também lhe é vedado 
modificar os termos do acordo, sob pena de violar o sistema acusatório e a garantia de 
imparcialidade. 

Assim sendo, na hipótese de eventual discordância, deverá indeferir a sua 
homologação e aguardar a apresentação de uma nova proposta.  

Da mesma forma, entende Eugênio Pacelli:  
 

De outro lado, e ainda como desdobramento da norma legal que prevê a 
possibilidade de recusa à homologação, diz a lei que poderá o juiz adequar a 
proposta ao caso concreto (§ 8°). Absolutamente inaceitável a aludida 
disposição legal. Não deve e não cabe ao juiz imiscuir-se em tais questões (o 
acordo de colaboração), diante de regular manifestação de iniciativa 
postulatória que se faria presente no caso concreto. Não cabe ao juiz modificar 
os termos do acordo, ainda que seja de sua competência - unicamente por 
ocasião da sentença condenatória! - a aplicação da pena, seja mediante a sua 
redução, sua substituição, ou, por fim, a aplicação do perdão judicial. 
Ou bem ele recusa o acordo por entender ausentes os requisitos legais ou bem 
o homologa para todos os fins de direito.117  

A homologação do acordo de colaboração premiada será feita pelo juiz competente 
para a apreciação do caso concreto, uma vez que a intervenção do Poder Judiciário nesta 
etapa visa apenas conferir maior segurança ao acordo celebrado pelo delator com o 
Estado.  

Outra medida prevista pelo §8º que visa também assegurar maior confiança ao que 
foi pactuado pela autoridade pública e o colaborador, é a possibilidade deste ser ouvido 
sigilosamente pelo magistrado, desde que seja garantida a presença do seu defensor. 
Percebe-se que tal dispositivo não faz menção a obrigatoriedade da presença do membro 
do Ministério Público e do delegado de polícia. A intenção do legislador neste caso é 
evitar que a presença do proponente possa gerar certo constrangimento ao colaborador, 
inibindo-o, assim, de revelar os reais motivos que o levaram a auxiliar as autoridades 
responsáveis pela persecução penal.  

Nesse sentido também entendem Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto:  
                                                           
117 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas. 18ª Edição. 2014. Págs. 868/869. 
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A ratio legis fica bem clara. Com efeito, se abre ao juiz, com a oitiva do delator 
e de seu defensor, a salutar possibilidade, de avaliar a voluntariedade do 
acordo, Daí porque, na audiência que se refere o dispositivo, não haver 
previsão quanto a presença do proponente do acordo (Ministério Público ou 
delegado de polícia), mas somente do colaborador e seu defensor. É que não 
se descarta a possibilidade do acordo ser fruto de uma barganha entre aquelas 
autoridades e o colaborador, no sentido, por exemplo, de que se empenharão 
para que cesse a prisão temporária caso ocorra a delação dos demais agentes. 
Ou que o ‘parquet’ concordará com eventual pedido de liberdade provisória 
caso o delator se disponha a colaborar. A presença daqueles que propuseram 
tais acordos decerto que traria constrangimento ao colaborador que, talvez por 
isso, pudesse se sentir inibido em apontar os reais motivos que o levaram a 
prestar o auxílio. 118  

Outra questão importante é saber se a análise do acordo, sua homologação e a 
concessão dos prêmios legais, correspondem a um direito subjetivo do agente colaborador 
ou, ao contrário, são atos que se inserem dentro da discricionariedade (conveniência e 
oportunidade) do magistrado, que terá a faculdade de acolher ou não a proposta.  

Para os eminentes doutrinadores supra citados, o juiz estaria submetido a um regime 
de discricionariedade regrada, uma vez que:  
 

Proposto o acordo, com a concordância de ambas as partes e preenchidos os 
requisitos objetivos (art. 4º, incs. I a IV), e subjetivos (art. 4º, §1º), a ele não 
restará outra alternativa, senão homologá-lo. Ao contrário, se detectar que o 
acordo não satisfaz alguns desses requisitos, o juiz poderá, então, negar a sua 
homologação. Vale observar, como temos dito, que a sentença que homologar 
o acordo não aplicará, de pronto, o perdão ou outra medida em benefício do 
colaborador. Perdão e redução de pena (ou sua substituição), somente serão 
apreciados quando da prolação da sentença. Mesmo porque a colaboração 
poderá, no curso do processo, ser revelar ineficaz, cabendo ao juiz, na sentença, 
formular essa análise, como se depreende do teor do §11º. O que se terá com a 
homologação judicial do acordo, portanto, é uma promessa do juiz quanto à 
aplicação dos benefícios oriundos da colaboração, cuja efetiva implantação, 
primeiro, somente poderá ser realizada na sentença, e segundo, dependerá da 
demonstração da eficácia da delação. 119   

Em consonância com o exposto acima, Luiz Rascovski também aduz que: 
 

Discute-se se o acordo pode ser considerado um direito público subjetivo do 
delator, por meio do qual, prestadas as informações, faria jus ao prêmio; ou 
mero poder discricionário do magistrado, que teria a faculdade de atribuir a 
recompensa quando lhe aprouvesse. Nem um, nem outro. Não se trata de 
discricionariedade do magistrado e somente poderá ser considerado direito 
público subjetivo do delator, quando oferecidas as informações, estas se 
prestarem ao fim colimado da delação. A entrega do prêmio resultante da 
delação deve ser conferida quando, pela observância da vontade de colaborar 

                                                           
118 CUNHA, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei sobre 
o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. 2ª Edição. Editora Juspodivm. Ed. 2014. Pág. 62. 
119 Idem. Pág. 72. 
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do delator no caso concreto, suas informações se mostrarem relevantes ao 
descobrimento da verdade.120  

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 127.483/PR, 
pacificou qualquer controvérsia eventualmente existente ao declarar que sendo 
comprovada a eficácia objetiva das informações prestadas pelo agente, a aplicação dos 
prêmios legais seria uma medida que se impõe (obrigatória), já que neste momento o 
indivíduo teria o direito subjetivo a obtenção dos benefícios previstos na Lei 12.850/2013.  

Com base nisso, embora o art. 1, §5º, da Lei 9.613/98 e o art. 4, caput, da Lei 
12.850/2013 façam menção ao termo “poderá”, a interpretação que deve se extrair destes 
dispositivos é que a faculdade do juiz não se refere a possibilidade de se aplicar ou não 
os benefícios decorrentes do êxito da colaboração premiada, mas sim em definir qual 
deles serão concedidos em favor do investigado/acusado, conforme os parâmetros 
estabelecidos pelo art. 4, §1º, da Lei 12.850/2013. 

Da decisão judicial que homologa o acordo de colaboração premiada não resultará 
de imediato a aplicação dos benefícios legais, uma vez que neste momento o juiz apenas 
observa a presença dos requisitos formais, não havendo qualquer juízo de valor quanto 
ao conteúdo das informações prestadas, já que estas somente serão valoradas 
posteriormente levando-se em consideração todo o conjunto probatório obtido a partir 
delas e, principalmente, o êxito das investigações. Ademais, alguns dos prêmios só serão 
concedidos na ocasião da prolação da sentença penal, conforme dispõe o art. 4, §11º, da 
Lei 12.850/2013.  

A Lei 12.850/2013 nada disse sobre o recurso cabível contra a decisão que indefere 
a homologação do acordo.  

Alguns, como Eugênio Pacelli, diante do silêncio da Lei, defendem pela 
possibilidade de interposição do Recurso em Sentido Estrito, aplicando-se, por analogia, 
o art. 581, I, do CPP, uma vez que apesar de tal decisão não se destinar a rejeição de uma 
peça acusatória propriamente dita, não se poderia negar a existência de uma decisão que, 
a grosso modo, rejeitaria a iniciativa postulatória do órgão da acusação.121 

Já Guilherme Nucci entende que a Correição Parcial é o recurso cabível, pois este 
é o meio impugnativo apto a corrigir os erros de procedimento do magistrado122.  

                                                           
120 Prova e Sucedâneos de Prova no processo penal Brasileiro. Revista de Ciências Criminais. Março – 
Abril de 2007, nº 65, Págs. 180/181. RT 
121 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas. 18ª Edição. 2014. Pág. 868. 
122 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 57. 
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Por fim, merece destaque o fato de que a participação do magistrado no 
procedimento de homologação do acordo de colaboração premiada não o impede de 
apreciar futura ação penal, pois a hipótese em questão não consta no rol taxativo do art. 
252 do CPP, nem mesmo no seu inciso III que veda a participação do mesmo magistrado 
em uma mesma ação penal em diversos graus de jurisdição. Nesse sentido, encontra-se a 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal:  
 

Processual Penal. Habeas Corpus. Impedimento. Imparcialidade do 
julgador. Intervenção probatória do magistrado em procedimento de 
delação premiada. Não configuração das hipóteses taxativas. Inocorrência. Art. 252 do CPP. Precedentes. Ordem Denegada.  
1. As hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo 
Penal constituem um numerus clausus. Precedentes (HC nº 92.893/ES, 
Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 12/12/08 e 
RHC nº 98.091/PB, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 
16/4/10). 
2. Não é possível interpretar extensivamente o inciso III de modo a entender 
que o juiz que atua em fase pré-processual ou em sede de procedimento de 
delação premiada em ação conexa desempenha funções em outra instância (o 
desempenhar funções em outra instância é entendido aqui como a atuação do 
mesmo magistrado, em uma mesma ação penal, em diversos graus de 
jurisdição). 
3. Reinterrogatório de corréus validamente realizado em processo distinto 
daquele em que surgiram indícios contra o investigado (CPP, art. 196) e que 
não constitui impedimento à condução de nova ação penal instaurada contra o 
paciente.  
4. Inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público. Atuação 
do magistrado: preside o inquérito, apenas como um administrador, um 
supervisor, um coordenador, no que concerne à montagem do acervo 
probatório e às providências acautelatórias, agindo sempre por provocação, 
jamais de ofício. Não exteriorização de qualquer juízo de valor acerca dos fatos 
ou das questões de direito emergentes na fase preliminar que o impeça de atuar 
com imparcialidade no curso da ação penal.  
4.Ordem denegada. 
HC 97.553/PR. Ministro(a) Relator(a): Dias Toffoli. Data do Julgamento: 
16/06/2010.  

 
2.14.5 – Momento para a celebração do Acordo de Colaboração Premiada 
 
 

 Segundo o art. 3, caput e I, da Lei 12.850/2013 é permitida a utilização da 
colaboração premiada em qualquer fase da persecução penal, ou seja, durante o 
procedimento de investigação criminal e no curso do processo penal. Além disso, deve-
se somar a tal previsão o disposto no §5º do art. 4 desta Lei, o qual estabelece que o acordo 
de colaboração premiada poderá ser celebrado até mesmo após o trânsito em julgado de 
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sentença penal condenatória, desde que as informações prestadas pelo agente condenado 
sejam ainda objetivamente eficazes.123 

 Pela previsão dos dispositivos citados, pode-se facilmente concluir que a 
colaboração premiada é um meio de obtenção de prova que se encontra a disposição do 
Poder Público antes, durante o processo penal e depois de transitada em julgado a 
sentença penal condenatória.  

A justificativa para tanto decorro do fato de que para o Estado o que importa não é 
o momento em que o acordo será celebrado, mas sim a eficácia das informações prestadas 
pelo colaborador.  

Discute-se na doutrina qual seria o meio adequado para requerer o reconhecimento 
da colaboração premiada na fase de execução.  

Para alguns seria possível o ajuizamento de revisão criminal, pois uma das hipóteses 
de rescisão da coisa julgada ocorre quando, após a sentença condenatória com trânsito em 
julgado, se descobrem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que 
determine ou autorize a diminuição especial da pena (art. 621, III, do CPP). 

Contudo, para Renato Brasileiro de Lima a revisão criminal não é o meio hábil para 
requerer o reconhecimento do acordo de colaboração premiada, pois esta ação objetiva a 
reparação de um erro judiciário, e no caso em questão, tal erro não existiria. O acordo 
deveria, na verdade, ser submetido à homologação perante o juiz da vara de execuções 
penais, nos mesmos moldes que os demais incidentes da execução. A colaboração 
premiada não é uma prova nova que comprova a inocência do condenado (art.  621, III, 
do CPP), mas sim um fato novo que deve ser levado em consideração pelo juiz da 
execução penal, da mesma forma como ocorre quando há o surgimento de uma lei mais 
branda (art. 66, I, da LEP). Assim, sugere o jurista que se aplique, por analogia, o 
raciocínio da Súmula 611 do STF124 125 

Por fim, há que se destacar que para a admissibilidade do acordo em sede de 
execução penal é imprescindível que as informações apresentadas pelo colaborador não 
se refiram a infrações penais cujos coautores e partícipes já tenham sido absolvidos 

                                                           
123 De modo semelhante, o art. 1, §5º, da Lei 9.613/99 prevê que acordo de colaboração premiada poderá 
ser celebrado a qualquer tempo em casos que envolva lavagem de dinheiro. 
124 Súmula 611. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, compete ao juízo das execuções a 
aplicação de lei mais branda.  
125 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 
548/549. 
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definitivamente em processo originário, tendo em vista a formação da coisa julgada 
material, o que inviabiliza a eficácia dos dados prestados pelo delator.   

 
   

2.14.6 – O sigilo do pedido de homologação do Acordo de Colaboração Premiada 
 
 

O art. 7, caput, da Lei 12.850/2013 prevê que o pedido de homologação do acordo 
de colaboração premiada será distribuído sigilosamente e conterá apenas informações que 
não possam identificar a pessoa do agente colaborador.  

Todavia, nem sempre haverá a necessidade desta distribuição, pois geralmente o 
acordo é celebrado no curso de um procedimento investigativo, sendo comum nestes 
casos a prática de algum ato decisório por um dos juízos competentes (Ex.: decretação de 
interceptação telefônica), o que o torna prevento para o julgamento da causa (art. 83 do 
CPP). 

Fixada a competência, as informações da colaboração deverão ser dirigidas direta 
e pessoalmente ao juiz, que terá 48 horas para decidir.  

O acesso aos autos ficará restrito ao juiz, Ministério Público, delegado de polícia e 
ao defensor, no interesse do representado.  

 Com relação ao defensor, o §2º, do art. 7 da Lei 12.850/2013 estabelece que este 
terá amplo acesso aos elementos de prova constante nos autos, desde que devidamente 
precedido de autorização judicial, ressalvados os casos referentes às diligências em 
andamento. A divergência que surge é sobre o termo “defensor” utilizado no dispositivo, 
pois o mesmo não indica se o amplo acesso é assegurado apenas ao defensor do 
colaborador ou também aos advogados das demais pessoas investigadas/acusadas. 

Entendo que previsão do §2º do art. 7 se dirige aos defensores das outras pessoas 
investigadas/acusadas, pois, do contrário, o dispositivo não teria muita utilidade, já que o 
defensor do colaborador participa de todas as tratativas inerentes ao acordo de 
colaboração premiada.  
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Por fim, a restrição às diligências em andamento, decorre da necessidade de se 
garantir a eficácia destas operações, estando tal precisão em consonância com o disposto 
na Súmula Vinculante nº 14126.   

Por último, é importante mencionar que no julgamento do MS 33.278/DF o 
Supremo Tribunal Federal entendeu que as Comissões Parlamentares de Inquérito não 
podem ter acesso, antes do recebimento da denúncia, aos depoimentos colhidos em sede 
de colaboração premiada, uma vez que neste momento, a fim de resguardar o sucesso das 
investigações, o acesso aos autos fica restrito ao juiz, ao membro do Ministério Público, 
ao delegado de polícia e aos defensores que atuam no feito:  
 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. 
COLABORAÇÃO PREMIADA. SIGILO. OPONIBILIDADE A CPMI. 
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se 
trate de decisão teratológica, o que não é o caso.  
2. É plausível a tese segundo a qual, antes do recebimento da denúncia, o 
acesso aos depoimentos colhidos em regime de colaboração premiada é restrito 
ao juiz, ao membro do Ministério Público, ao delegado de polícia e aos 
defensores que atuam nos autos, excluindo-se outras autoridades, ainda que 
com hierarquia e poderes semelhantes (art. 7º da Lei nº 12.850/2013). 
3. Writ a que se nega seguimento. 
MS 33.278/DF. Ministro(a) Relator(a): Luís Roberto Barroso. Data do 
Julgamento: 18/11/2014.  

 
2.14.7 – Publicidade do Acordo de Colaboração Premiada 
 
 
 Segundo o art. 7, §3º, da Lei 12.850/2013, recebida a denúncia, o caráter sigiloso 
do acordo de colaboração premiada deixará de existir, uma vez que instaurado o processo 
penal, abra-se o contraditório e o exercício da ampla defesa com todos os recursos a ela 
inerentes, permitindo-se que os demais acusados e os seus defensores possam ter 
conhecimento dos temos e diligências relacionadas ao acordo e exerçam, assim, o direito 
à prova e a impugnações (contraditório diferido).  
 Ressalte-se que mesmo com a publicidade do acordo de colaboração premiada, os 
direitos do colaborador, previstos no art. 5 da Lei 12.850/2013, deverão ser respeitados.   
  
                                                           
126 Súmula Vinculante nº 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.  
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3 - DOS CRIMES OCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO E NA OBTENÇÃO DA 
PROVA RELACIONADOS À COLABORAÇÃO PREMIADA 
 
 

A seção V da Lei 12.850/2013 traz um rol de crimes que têm como bem jurídico 
tutelado a Administração da Justiça, motivo pelo qual a ação penal é pública 
incondicionada.  

Destaca-se que neste capítulo somente serão analisados os tipos penais previstos 
nos arts. 18 e 19, uma vez que a infração penal do art. 20 diz respeito à ação controlada e 
a infiltração de agentes.  

A competência para o processo e julgamento desses crimes será fixada de acordo 
com a Justiça competente para as infrações penais que figurarem como objeto da 
investigação ou prova. Pode-se citar como exemplo o crime de colaboração caluniosa e 
fraudulenta (art. 19 da Lei 12.850/2013) praticado no bojo de um procedimento 
investigativo ou de um processo onde o acordo de colaboração premiada tenha sido 
homologado perante à Justiça Federal. Em tal hipótese, como o ato criminoso atenta 
contra os interesses da União, deverá a persecução penal ser processada perante a Justiça 
Federal, em razão do disposto no art. 109, IV, da CF.  
 
 
3.1 – Revelação da Identidade do Agente Colaborador (art. 18) 
 
 

Dentre os diversos direitos conferidos pelo o art. 5 da Lei 12.850/2013, merece 
destaque para o presente tópico o seu inciso V que garante ao agente colaborador a 
preservação de sua identidade e qualificação pessoal.  

Diante da importância deste direito e da necessidade de resguardá-lo, legislador 
tipificou como crime no art. 18 da Lei 12.850/2013 a conduta de revelar a identidade, 
fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito.    

A pena prevista pela prática deste delito é de reclusão pelo período de 1 a 3 anos, e 
multa, admitindo a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9099/1995).  

São três as condutas incriminadas:  
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a) Revelar a identidade: trata-se da conduta em que o agente descobre a 
qualificação pessoal do colaborador e, em seguida, transmite a um terceiro o 
conhecimento de tais informações; 
 

b) Fotografar: reprodução da imagem do colaborador em formato digital ou 
eletrônico;  

 
c) Filmar: registro da movimentação do colaborador em película, base digital ou 

formato eletrônico.  
 

Como dispõe o próprio tipo penal, as condutas acima descritas somente poderão ser 
imputadas penalmente se forem praticadas sem a prévia autorização por escrito do agente 
colaborador, pois, do contrário, o seu consentimento afastará a tipicidade do 
comportamento.  

Além disso, o crime em estudo só poderá ser imputado a título de dolo (direto ou 
eventual), não se admitindo, por falta de previsão legal, a modalidade culposa (art. 18, 
parágrafo único, do CP).  

Trata-se de um crime comum, ou seja, qualquer pessoa poderá ser o seu sujeito 
ativo. Por sua vez, o sujeito passivo será o Estado e, mediatamente, o colaborador.  

Por último, destaca-se que o art. 18 somente se aplica em favor do colaborador e 
não do agente infiltrado, pois, embora este também tenha direito a preservação de sua 
identidade e qualificação pessoal (art. 14, IV, da Lei 12.850/2013), o texto legal somente 
faz menção a figura do colaborador, de maneira que qualquer entendimento contrário 
ofenderia um dos princípios mais importantes do Direito Penal, qual seja, o princípio da 
legalidade (art. 5, XXXIX, da CF e art. 1 do CP). 

Desta forma, o sujeito que revelar, sem prévia autorização, a identidade do agente 
infiltrado poderá ser responsabilizado pelo crime tipificado no art. 20 da Lei 12.850/2013.  

 
 

3.2 – Colaboração Caluniosa e Fraudulenta (Art. 19) 
 
 

O art. 19 da Lei 12.850/2013 prevê como crime a conduta de imputar, falsamente, 
sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe 
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ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe 
inverídicas. 

Pela prática deste crime, o tipo penal prevê a pena de reclusão pelo período de 1 a 
4 anos, e multa, admitindo a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 
9099/1995).  

São duas as condutas delituosas incriminadas:  
 

a) Imputar falsamente a prática de infração penal a pessoa que sabe ser 
inocente (colaboração caluniosa): trata-se de uma ação por meio da qual o 
sujeito ativo atribui a terceiro (pessoa certa e determinada) a autoria ou 
participação de determinada infração penal. A imputação neste caso deve ser 
falsa, ou seja, o fato imputado nunca ocorreu ou, mesmo sendo real, a pessoa 
imputada é diversa do verdadeiro autor. 

 
b) Revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe 

inverídicas (colaboração fraudulenta): a previsão legal incrimina a divulgação 
de informações falsas sobre a estrutura da organização criminosa. A finalidade 
nesta hipótese é evitar que eventuais mentiras possam atrapalhar o regular curso 
da persecução penal, desviando-a, por exemplo, para a apuração de 
comportamentos ilícitos inexistentes.  
 

A colaboração caluniosa e fraudulenta é um crime comissivo e de ação múltipla ou 
de conteúdo variado, de modo que se o agente praticar as duas condutas previstas no tipo 
penal no mesmo contexto fático, responderá apenas pela prática de um crime.  

Por suas características, entende-se que é um crime de mão própria, pois só poderá 
ser praticado pessoalmente pelo colaborador, o qual terá a faculdade de fazer uso de 
qualquer meio que tenha disposição, pois por ser um delito de execução livre o agente 
poderá executá-lo através da forma escrita, gestos ou palavras.  

Apesar dos crimes de mão própria não admitirem coautoria, é plenamente possível 
a participação em suas três modalidades (induzimento, instigação e auxílio). Desta forma, 
segundo Renato Brasileiro de Lima, como o colaborador tem direito a presença do seu 
defensor durante a negociação, confirmação e execução da colaboração premiada (art. 4, 
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§15º, da Lei 12.850/2013), será possível a responsabilização do seu advogado pelo crime 
do art. 19 como partícipe.127  

Trata-se de um delito plurissubsistente, ou seja, conduta composta por vários atos 
que podem ser fracionados, motivo pelo qual admite a tentativa. 

No mais, por ser um crime contra a Administração da Justiça, o sujeito passivo será 
o Estado e, mediatamente, na primeira parte do artigo, a terceira pessoa inocente.  

Para o jurista mencionado acima, o agente ativo somente poderá ser 
responsabilizado penalmente se a sua conduta tiver sido praticada exclusivamente a título 
de dolo direto, pois o colaborador deve ter efetivo conhecimento da inocência da pessoa 
que atribua a prática de uma infração penal ou da falsa estrutura da organização criminosa. 
Assim, se o agente tiver dúvidas quanto a tais informações, tal circunstância será 
suficiente para afastar a tipicidade do comportamento.128  

Discordando parcialmente deste posicionamento, Rogério Sanches Cunha e 
Ronaldo Batista Pinto afirmam que somente a colaboração fraudulenta pressupõe o dolo 
direito do agente, enquanto que a colaboração caluniosa admitiria a conduta praticada 
com dolo direto ou eventual.129  

Uma questão importante que merece atenção diz respeito a definição do momento 
inicial da persecução penal em face daquele imputado pela prática do crime previsto no 
art. 19.  

Para Guilherme Nucci a persecução penal somente poderá ter início após a 
conclusão do processo penal instaurado contra o colaborador, pois só neste momento o 
órgão acusador terá certeza da falsidade das informações prestadas.130 Tal 
condicionamento representaria, então, uma questão prejudicial.  

Por sua vez, apresentando um entendimento contrário, Renato Brasileiro de Lima 
defende que segundo os arts. 92 e 93, ambos do CPP o reconhecimento da 
prejudicialidade e, consequentemente, a suspensão do processo somente é possível em 
casos envolvendo questões prejudiciais heterogêneas, ou seja, questões que digam 
respeito a outros ramos do direito (Direito Civil, Empresarial, Tributário e etc.). Logo, 
não haveria necessidade de se aguardar a decisão definitiva do processo instaurado em 

                                                           
127 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 
584.   
128 Idem. 
129 CUNHA, Rogério Sanches & PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado – Comentários à Nova Lei 
sobre o Crime Organizado – Lei 12.850/2013. Editora Juspodivm. 2ª Edição. 2014. Pág.133. 
130 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Editora Forense. 2ª Edição. 2015. Pág. 82. 
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face do colaborador, já que o reconhecimento da falsidade das informações prestadas, por 
estarem relacionadas com o Direito Penal, seria, na verdade, uma questão prejudicial 
homogênea que não tem aptidão de impedir o início da persecução penal.131  

Outro ponto relevante é com relação a compatibilidade do art. 19 com o princípio 
da vedação da autoincriminação.  

Renato Brasileiro de Lima entende não haveria qualquer incongruência, pois o 
direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não teriam natureza absoluta 
e nem garantem ao agente o direito de falsear a verdade quanto à sua identidade 
pessoal.132  

Nesse sentido vem decidindo o STF e STJ ao considerar como crime de falsa 
identidade a conduta do sujeito que, ao ser preso, se identifica com outro nome para 
esconder os seus maus antecedentes: 

 
EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA 
IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE 
FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. 
ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. 
CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO 
DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso 
LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante 
autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, 
portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui 
densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. 
RE 640139 RG. Relator(a): Ministro Dias Toffoli. Data do Julgamento: 
22/09/2011. 
 
HABEAS CORPUS. ART. 304 DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO 
PARA OCULTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS E EVITAR 
PRISÃO. AUTODEFESA QUE ABRANGE SOMENTE O DIREITO A 
MENTIR E OMITIR SOBRE OS FATOS E NÃO QUANTO À 
IDENTIFICAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. No âmbito desta Corte Superior de Justiça consolidou-se o entendimento no 
sentido de que não configura o crime disposto no art. 304, tampouco no art. 
307, ambos do Código Penal a conduta do acusado que apresenta falso 
documento de identidade perante a autoridade policial com intuito de ocultar 
antecedentes criminais e manter o seu status libertatis, tendo em vista se tratar 
de hipótese de autodefesa, já que amparado pela garantia consagrada no art. 5º, 
inciso LXIII, da Constituição Federal. 
2. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 640.139/DF, cuja 
repercussão geral foi reconhecida, entendeu de modo diverso, assentando que 
o princípio constitucional da ampla defesa não alcança aquele que atribui falsa 

                                                           
131 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPodivm. 2014. Pág. 
585.   
132 Idem. 
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identidade perante autoridade policial com o objetivo de ocultar maus 
antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente. 
3. Embora a aludida decisão, ainda que de reconhecida repercussão geral, seja 
desprovida de qualquer caráter vinculante, é certo que se trata de 
posicionamento adotado pela maioria dos integrantes da Suprema Corte, órgão 
que detém a atribuição de guardar a Constituição Federal e, portanto, dizer em 
última instância quais situações são conformes ou não com as disposições 
colocadas na Carta Magna, motivo pelo qual o posicionamento até então 
adotado por este Superior Tribunal de Justiça deve ser revisto, para que passe 
a incorporar a interpretação constitucional dada ao caso pela Suprema Corte. 
4. A absolvição do paciente é questão que demanda aprofundada análise de 
provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui 
rito célere e desprovido de dilação probatória. 
5. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em 
que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela 
condenação, não cabendo, na angusta via do writ, o exame aprofundado de 
prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias 
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em 
desfavor do paciente. 
6. Ordem denegada. 
HC 151.866/RJ. Relator(a): Ministro Jorge Mussi. Data do Julgado: 
01/12/2011.  

Destes julgados extrai-se a conclusão de que o direito ao silêncio e de não produzir 
provas contra si mesmo têm por finalidade a proteção do réu, mas isso não significa que 
tais direitos podem ser vistos como suporte para o cometimento de outras infrações 
penais.  

Por último há que se ressaltar que a colaboração caluniosa e fraudulenta (art. 19 da 
Lei 12.850/2013) se diferencia do crime de denunciação caluniosa (art. 399 do CP), uma 
vez que este se consuma quando a imputação falsa do agente dá causa a instauração de 
um procedimento investigativo, enquanto que aquele, por ser um crime instantâneo, para 
a sua consumação basta a simples imputação falsa da prática de crime a terceiro inocente 
ou a revelação de informações inverídicas quanto a estrutura da organização criminosa, 
sendo dispensável a instauração de qualquer procedimento investigativo. 
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4 - BREVE ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DA COLABORAÇÃO PEMIADA NA 
OPERAÇÃO “LAVA JATO”  

 
 

4.1 – Histórico da Operação “Lava Jato” 
 
 

A Operação “Lava Jato” é a maior investigação contra a corrupção, lavagem de 
dinheiro e organização criminosa que o Brasil já teve, principalmente em função do 
montante de dinheiro desviado da Petrobras por agentes públicos e particulares. 

O caso “Lava Jato” teve início em Londrina/PR no ano de 2009 a partir de 
investigações destinadas a averiguar a prática de crime de lavagem de dinheiro pelo ex-
deputado federal José Janene (falecido em 2010), bem como a conduta dos doleiros 
Alberto Youssef e Carlos Habib Chater.   

No ano de 2013 a investigação passou a monitorar, via interceptação telefônica, as 
conversas do doleiro Carlos Habib, o que possibilitou a descoberta de quatro organizações 
criminosas que se relacionavam entre si, sendo que uma delas era chefiada por Alberto 
Youssef.  

A escolha pelo nome “Lava Jato” se deu em razão de que a organização criminosa 
de Carlos Habib utilizava postos de combustíveis e lava a jato de automóveis para 
movimentar recursos ilícitos. 

Na época, através do monitoramento das comunicações dos doleiros, também se 
descobriu que Alberto Youssef, mediante pagamento feito por terceiros, doou um 
automóvel Land Rover Evoque para o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo 
Roberto Costa.  

No dia 17/03/2014 foi deflagrada a primeira fase ostensiva da Operação “Lava Jato” 
destinada a cumprir, em 17 cidades de 6 estados e no Distrito Federal, 81 mandados de 
busca e apreensão, 18 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de prisão temporária 
e 19 mandados de condução coercitiva.  

Um dos principais alvos desta fase foi Paulo Roberto Costa. No dia, os policiais 
federais tinham que realizar buscas na empresa Costa Global, vinculada ao ex-diretor, 
mas, enquanto se deslocavam até o local, as câmeras de segurança flagraram parentes de 
Paulo Roberto saindo com sacolas e mochilas contendo provas de crimes.  
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Posteriormente, no dia 20/03/2014 aconteceu a segunda fase da operação onde ex-
diretor de abastecimento da Petrobras foi preso.  

Nesta parte inicial, cerca de 80 mil documentos foram apreendidos, além de 
diversos equipamentos de informática e celulares, os quais foram reunidos com as demais 
provas decorrentes de monitoramento de conversas e de dados bancários dos 
investigados.  

A partir deste acervo probatório, o Ministério Público Federal conseguiu ter uma 
noção parcial da magnitude da corrupção na Petrobras, o que obrigou o Procurador-Geral 
da República, Rodrigo Janot, a designar uma força tarefa para tratar exclusivamente do 
caso.  

Em seguida, os procuradores da República ofereceram as primeiras denúncias pela 
prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa, corrupção, 
peculato e lavagem de dinheiro.  

Na mesma oportunidade, também foi requerida à Justiça a concessão de medidas 
cautelares que permitiram o bloqueio de quase todo o patrimônio dos acusados no Brasil, 
o qual totalizava cerca de R$ 50 milhões.  

Em maio de 2014, através de uma comunicação do Ministério Público da Suíça, o 
MPF descobriu que Paulo Roberto Costa tinha cerca de US$ 23 milhões em bancos 
suíços, o que era incompatível com os seus rendimentos lícitos, motivo pelo qual toda 
essa quantia foi bloqueada. 

Diante das provas incriminatórias obtidas pelas autoridades públicas, Pauto Roberto 
Costa e, depois, Alberto Youssef, decidiram celebrar acordos de colaboração premiada, 
nos quais ficou pactuado que os mesmos prestassem informações efetivas sobre o 
esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras, devolvessem todo 
o dinheiro que receberam a título de propina, confessassem todos os crimes que 
cometeram e indicassem as outras pessoas envolvidas no esquema.  

Destaca-se que como as informações prestadas também diziam respeito a fatos que 
envolviam políticos, houve a necessidade de que o Procurador-Geral da República 
autorizasse a negociação e ratificasse os termos dos acordos celebrados, bem como 
delegasse aos procuradores da República e aos policiais federais a colheita dos 
depoimentos dos delatores. Após, a parte do acordo em que constava menção a 
participação de políticos com prerrogativa de função foi homologada pelo STF.  

No dia 14/11/2014 foi executada pela polícia federal, em conjunto com a Receita 
Federal, mais uma fase da operação destinada a apurar o envolvimento de grandes 
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empreiteiras, como Engevix, Mendes Júnior Trading Engenharia, Grupo OAS, Camargo 
Correa, Galvão Engenharia, UTC Engenharia, IESA Engenharia, Construtora Queiroz 
Galvão e Odebrecht Plantas Industriais e Participações. 

Por sua vez, no dia 11/12/2014 foram oferecidas 05 denúncias contra 36 pessoas 
(sendo 23 executivos das construtoras OAS, Camargo Correa, UTC Engenharia, Mendes 
Júnior, Galvão Engenharia e Engevix) pela prática de 154 crimes de corrupção, 215 de 
lavagem de dinheiro e de organização criminosa. O valor de propina estimado nas 
acusações chegava ao montante de R$ 300 milhões, sendo que o MPF pediu o 
ressarcimento de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.  

Em 14/12/2014 foi a vez de Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da 
Petrobras, ser denunciado pela prática de crimes financeiros, corrupção e lavagem de 
dinheiro. Além do pedido de perdimento de bens no valor de R$ 156 milhões, o órgão 
acusador requereu o ressarcimento de R$ 140 milhões.  

Quase dois meses depois, no dia 05/02/2015 a Operação “Lava Jato” iniciou mais 
uma fase em diversos estados do país, com o objetivo de encontrar provas acerca do 
pagamento de propinas para agentes públicos ligados à diretoria de serviços da Petrobras 
e à BR Distribuidora (subsidiária da estatal).  Ressalte-se que nesta etapa o MPF constatou 
que o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a BR Distribuidora ainda 
era algo atual e continuo, pois não havia cessado mesmo com as notícias sobre as 
investigações conduzidas pelo Poder Público.  

A partir das informações obtidas em cada uma das etapas da investigação, o MPF 
concluiu que o esquema de desvio de dinheiro na Petrobras existia há pelo menos uma 
década e envolvia as maiores empreiteiras do país que se organizavam na forma de cartel 
para fraudar licitações. Para tanto, essas empresas pagavam altas propinas aos executivos 
da estatal, as quais, segundo os procuradores, variavam de 1% a 5% do total dos contratos 
bilionários superfaturados e eram distribuídas pelos doleiros. 

As empreiteiras, inicialmente, concorriam normalmente na licitação para a 
celebração do contrato com a Petrobras, sendo que a vencedora seria aquela que aceitasse 
realizar a obra pelo menor preço. Todavia, como forma de fraudar a licitação, tais 
empresas criaram o chamado pela mídia de “Clube das Empreiteiras”, no qual calculavam 
os preços que seriam oferecidos por cada uma e definiam qual delas seria a vencedora.  

Com relação a atuação dos operadores financeiros (“doleiros”), o MPF verificou 
que primeiramente o dinheiro saia das empreiteiras para o operador por meio de uma 
movimentação no exterior e por contratos simulados com empresas de fachada. Após, o 
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dinheiro ia do operador até o beneficiário por transferência no exterior ou mediante 
pagamento de bens.  
 
 
4.1.1 – Participação de Agentes Públicos  
 
 

Através dos acordos de colaboração premiada de Alberto Youssef e Paulo Roberto 
Costa foi possível a descoberta de fortes indícios do envolvimento de parlamentares no 
esquema de desvio de dinheiro na Petrobras, principalmente por meio da indicação de 
integrantes de três diretorias da estatal.  

Diante disso, como muitos deles apresentavam foro de prerrogativa de função, o 
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, solicitou ao STF em março de 2015 a 
abertura de 28 inquéritos para a investigação de 49 autoridades. 

Segundo os depoimentos prestados em acordos de colaboração premiada na 1ª 
instância, estes agentes políticos, por meio do apoio de alguns partidos, eram responsáveis 
pela indicação de determinadas pessoas para os cargos de chefia de algumas das diretorias 
da Petrobras e em troca recebiam um percentual do valor de cada contrato firmado pela 
diretoria e outra parte da propina era destinada aos partidos políticos que apoiassem a 
indicação.  

A divisão política das diretorias foi estabelecida da seguinte forma: i) com o apoio 
do Partido Progressista (PP) e depois com a participação do PMDB, Paulo Roberto Costa 
foi indicado para a diretoria de abastecimento, tendo permanecido no órgão entre 2004 e 
2012. O responsável pela distribuição do dinheiro desviado neste setor da estatal era 
Alberto Youssef; ii) entre 2003 e 2012, Renato Duque ocupou a diretoria de serviços 
através do apoio de pessoas envolvidas com o Partido dos Trabalhadores (PT) e a 
distribuição dos valores recebidos a título de propina era de responsabilidade de João 
Vaccari Neto (ex-tesoureiro do partido); e iii) Nestor Cérveró ocupou a diretoria 
internacional de 2003 e 2008 graças a indicação de integrantes do PMDB, sendo Fernando 
Baiano  o seu operador financeiro.  

Destaca-se que as empreiteiras pagavam as propinas diretamente aos agentes 
políticos ou por meio dos doleiros Alberto Youssef, Fernando Baiano e João Vaccari 
Neto. O esquema de desvios de dinheiro pode ser demonstrado na ilustração abaixo:  
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Figura 01: 

 
Fonte: http://lavajato.mpf.mp.br/lavajato/index.html.  

 
Por fim, outros dois pedidos de abertura de inquéritos foram feitos pela Vice-

Procuradora-Geral da República, Ela Wiecko, perante o Superior Tribunal de Justiça com 
o objetivo de apurar a conduta dos governadores Luiz Fernando Pezão (Rio de Janeiro) e 
Tião Viana (Acre), uma vez que nos depoimentos prestados em sede de colaboração 
premiada foram levantados indícios de que ambos haviam praticados crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro. Além destes, também são objetos de investigação a 
conduta do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-secretário da Casa Civil, Régis Fichtner, 
ambos do Rio de Janeiro.  
 
 
4.2 – Resultados  
 
 

Segundo os dados fornecidos pelo Ministério Público Federal, a Operação “Lava 
Jato”, através da atuação conjunta de diversos órgãos públicos (Polícia Federal, 
Ministério Público Federal, Inteligência da Receita Federal, Conselho de Controle das 
Atividades Financeiras – COAF, Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE, Controladoria Geral da União – CGU e o Departamento de Recuperação de 
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Ativos e de Cooperação Jurídica Internacional – DRCI, do Ministério da Justiça), 
conseguiu alcançar até o momento os seguintes resultados133:  
 

a) 1016 procedimentos instaurados;  
b) 396 buscas e apreensões; 
c) 99 mandados de condução coercitiva; 
d) 119 mandados de prisão cumpridos, sendo 62 prisões preventivas e 57 prisões 

temporárias; 
e) 86 pedidos de cooperação internacional, sendo 77 pedidos ativos para 28 países e 

09 pedidos passivos com 8 países; 
f) 40 acordos de colaboração premiada; 
g) 05 acordos de leniência firmados; 
h) 36 acusações criminais contra 179 pessoas pelos crimes de corrupção, contra o 

sistema financeiro internacional, tráfico transnacional de drogas, formação de 
organização criminosa, lavagem de ativos, e entre outros; 

i) 05 acusações de improbidade administrativa contra 24 pessoas físicas e 13 
empresas pedindo o pagamento de R$ 4,47 bilhões; 

j) R$ 14,5 bilhões são pedidos a título de ressarcimento, uma vez que o esquema de 
propina foi capaz de movimentar aproximadamente R$ 6,4 bilhões. Do valor 
solicitado, cerca de R$ 2,8 bilhões já foram recuperados através de acordos de 
colaboração premiada; e 

k) 80 condenações que juntas contabilizam 783 anos e 2 meses de pena. Dentre os 
condenados se encontram: Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Márcio 
Andrade Bonilho, Waldomiro de Oliveira, Leonardo Meirelles, Leandro 
Meirelles, Pedro Argese Junior, Esdra de Arantes Ferreira, José Janene (falecido 
em 2010), Carlos Habib Chater, Carlos Alberto Pereira da Costa, Ediel Viana da 
Silva, Nestor Cerveró, Júlio Almeida Camargo e Fernando Baiano. 
 
 
 
 
 

                                                           
133 Caso Lava Jato. Ministério Público Federal. Disponível em: <http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-
instancia/resultados/a-lava-jato-em-numeros-1> Acessado no dia 06/02/2016. 
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4.3 – Colaboração Premiada na Operação “Lava Jato” 
 
 

Conforme informado no tópico anterior, até o final do ano de 2015 foram realizados 
na Operação “Lava Jato” 40 acordos de colaboração premiada.  

De acordo com o Ministério Público Federal a celebração destes acordos foi 
imprescindível para o desenvolvimento das investigações, pois, do contrário, o caso em 
si não conseguiria avançar e ficaria restrito apenas as propinas recebidas por Paulo 
Roberto Costa, algo que girava em torno de apenas R$ 100 milhões, valor este bem abaixo 
do montante de dinheiro realmente desviado da Petrobras.  

O coordenador chefe da Operação “Lava Jato”, Deltan Dallagnol, ao defender a 
aplicação do instituto da colaboração premiada para investigação de casos como a “Lava 
Jato”, afirma que:  

a colaboração de um investigado funciona como um guia, um catalisador, que 
otimiza o emprego de recursos públicos, direcionando-os para diligências 
investigatórias com maior perspectiva de sucesso. É como se o investigador 
caminhasse dentro de um labirinto e a cada passo deparasse com muitos 
caminhos possíveis. A colaboração é uma oportunidade para que o 
investigador espie por cima do labirinto e descubra quais são os melhores 
caminhos, isto é, aqueles com maior probabilidade de sucesso na angariação 
de provas.134  

Para exemplificar o seu entendimento, o procurador cita um documento apreendido 
em uma das fases da operação no qual constava a seguinte anotação: “Pgto to Gr@ + 
Gr! Dedznd partGr@KA * 127,000”. Pela simples leitura e análise do que estava escrito 
os investigadores teriam grande dificuldade em descobrir o seu real significado. Todavia, 
tal dificuldade foi afastada a partir da colaboração premiada celebrada com um dos 
investigados em que se descobriu que a referida expressão fazia menção a valores de 
propina e sua divisão.135 

Ademais, ressalta, ainda, como uma das vantagens da colaboração premiada o seu 
“Efeito Dominó ou Cascata”, ou seja, quando o investigado decide colaborar com o Poder 
Público, geralmente, além das informações e provas relacionadas ao crime investigado, o 
agente colaborador também presta informações acerca de diversos outros crimes e seus 
autores, algo que muitas vezes era até desconhecido pelas autoridades. Esse “Efeito 
                                                           
134 DALLAGNOL, Deltan. As luzes da delação premiada. Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/07/luzes-da-delacao-premiada.html> Acessado no dia 
06/02/2016. 
135 Idem. 
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Dominó” foi de extrema importância para o caso “Lava Jato”, pois permitiu uma maior 
compreensão do esquema de propina implantado na estatal, o número de pessoas físicas 
e grandes empresas envolvidas.136  

Outros benefícios citados pelo procurador são que a colaboração permite exigir-se 
do colaborador a devolução imediata dos valores recebidos de forma ilícita, não 
precisando mais o Poder Público aguardar o término do processo; os acordos têm a 
capacidade de desonerar a Justiça, pois facilita o trâmite da ação penal em face do 
colaborador; e os prêmios legais propostos cria um fator desagregador dentro da própria 
organização criminosa, minando, assim, o vínculo de confiança existente entre os seus 
membros.137 

Já com relação a grande quantidade de acordos de colaboração premiada celebrados 
no âmbito da “Lava Jato”, explica Deltan Dallagnol que tal circunstância é consequência 
da junção de vários fatores, quais sejam, grande atenção da opinião pública, o enorme 
número de provas incriminadoras e o chamado “Efeito Marcos Valério138” que representa 
a real possibilidade de ser condenado a uma longa pena.139  

Destaca-se que a Folha de São Paulo, após analisar os termos dos acordos de 
colaboração premiada, publicou no dia 11/01/2016 uma reportagem demonstrando as 
relações diretas entre os principais colaboradores, as menções citadas entre delatores e os 
principais presos da operação, evidenciando-se quais estão sob maior pressão para firmar 
novos acordos. Segue a seguir as duas exposições gráficas (Figuras 2 e 3) apresentadas 
na reportagem que ilustram bem o “Efeito Dominó” ainda citado e as conclusões da Folha 
de São Paulo140:  
 
 
 
                                                           
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138 Réu no caso “Mensalão”, Marcus Valério não fez acordo de colaboração premiada e foi condenado a 
pena de reclusão pelo período de 37 anos, 05 meses e 06 dias e ao pagamento de multa no valor de R$ 3 
milhões pela prática de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-11-16/veja-a-pena-e-o-regime-de-prisao-dos-12-
condenados-no-mensalao.html> Acessado no dia 11/02/2016.  
139 DALLAGNOL, Deltan. Lava Jato não usa prisões para obter colaboração de réus. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2015/11/17/lava-jato-nao-usa-prisoes-para-obter-colaboracao-
de-reus.htm> Acessado no dia 06/02/2016.  
140 Notícia Folha de São Paulo. Delações geram cadeia de revelações sobre corrupção na Petrobras. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1728024-delacoes-geram-cadeia-de-
revelacoes-sobre-a-corrupcao-na-petrobras.shtml> Acessado no dia 06/02/2016. 
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Figura 02:   

 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1728024-delacoes-geram-cadeia-de-revelacoes-
sobre-a-corrupcao-na-petrobras.shtml. Acessado no dia 06/02/2016 
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Figura 03: 

 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1728024-delacoes-geram-cadeia-de-revelacoes-
sobre-a-corrupcao-na-petrobras.shtml. Acessado no dia 06/02/2016  

Contudo, apesar das explicações apresentadas, muitos juristas e jornalistas criticam 
a forma como o instituto da colaboração premiada vem sendo aplicado na “Lava Jato”. 
Tendo em vista a sua relevância, tal discussão será abordada no tópico a seguir.  
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4.3.1 - Críticas 
 
 

Diante da insatisfação de alguns juristas e jornalistas quanto a forma como o caso 
“Lava Jato” vem sendo conduzido, foi possível constatar, em uma breve pesquisa, quais 
os principais argumentos favoráveis e desfavoráveis à aplicação da colaboração premiada 
na operação em estudo:   

 
a) Utilização de prisões cautelares como forma de pressionar 

investigados/acusados a celebrar o acordo de colaboração premiada.  
 

Esta, talvez, seja a maior crítica encontrada, pois muitos juristas argumentam que 
os acordos de colaboração premiada na Operação “Lava Jato” estão sendo celebrados 
somente após a prisão das pessoas investigadas, o que torna duvidosa a validade do 
negócio jurídico, já que não estaria sendo observado um dos principais requisitos do 
instituto, qual seja, a voluntariedade do agente, previsto no art. 4, §7º, da Lei 12.850/2013.   

José Mauro Bianchini é um dos defensores deste entendimento e explica que o 
vocábulo “voluntário” traz a ideia de algo que se executa livremente, a partir da própria 
vontade, sem qualquer tipo de imposição, constrangimento ou coação. Com base nisso, 
acredita ser pouco crível que a colaboração do agente após a prisão seja totalmente 
espontânea: 
  

Não é razoável crer que determinada pessoa, notadamente quando desfrute de 
boas condições econômicas, que lhe possibilite usufruir com intensidade dos 
bens materiais e dos prazeres da vida - como são os envolvidos nos processos 
da Lava Jato -, quando levada inesperadamente à prisão e nela mantida, 
disponha, em regra, de isenção de ânimo para decidir voluntariamente pela 
delação premiada. (...) 
A validade dessas colaborações premiadas como provas contra terceiros, 
coautores, partícipes e agentes de outros crimes, ainda será posta à prova nos 
tribunais, e dificilmente serão integralmente validadas, porquanto parece 
visível a ausência do requisito volitivo da espontaneidade dos 
colaboradores.141  

Outro jurisconsulto que concorda com o posicionamento acima, é o professor de 
Direito Penal da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e presidente da Academia de 
                                                           
141 BIANCHINI, José Mauro. Operação Lava Jato pode se transformar em frustração. Disponível em: 
<http://www.folhamax.com.br/opiniao/operacao-lava-jato-pode-se-transformar-em-
frustracao/68598>Acessado no dia 06/02/2016.  
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Letras Jurídicas da Bahia, César Faria, para quem a colaboração premiada está sendo 
aplicada de forma equivocada no caso “Lava Jato”, pois a decretação de prisão cautelar 
como meio para se obter o acordo, representa, na verdade, uma “extorsão premiada”. Não 
seria possível em tais hipóteses verificar a voluntariedade e, muito menos, a 
espontaneidade destes acordos.142  

Neste mesmo sentido também se posiciona o advogado Alberto Zacharias Toron, 
representante dos executivos da empresa UTC Engenharia, uma vez que para ele as 
prisões preventivas estão sendo decretadas como instrumento para extorquir confissões e 
delações dos suspeitos, já que quem colaborou com o poder público foi solto em 
seguida.143  

Um dos principais exemplos citados para demonstrar a veracidade da crítica 
supramencionada são os pareceres apresentados pelo Procurador Regional da República 
da 4ª Região, Manoel Pestana, nos Habeas Corpus nºs 5029050-46.2014.404.0000 e 
5029016-71.2014.4.04.0000, impetrados, respectivamente, por José Aldemário Pinheiro 
Filho e Mateus Coutinho de Sá Oliveira (executivos do grupo OAS), e Ricardo Ribeiro 
Pessoa (executivo da UTC Engenharia).  

Nestes pareceres, o procurador Manoel Pestana se posicionou favoravelmente a 
conversão da prisão temporária em preventiva, uma vez que a decretação da prisão 
cautelar, tendo como fundamento a conveniência da instrução criminal (art. 312, caput, 
do CPP), representa uma das formas que dispõe o Estado para forçar o 
investigado/acusado a colaborar.  

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, Pestana explica que os crimes objetos 
de investigação são de difícil apuração, tendo em vista a sua sofisticação, e as medidas 
cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são impróprias e inadequadas 
ao caso.  

Destaca-se que durante algumas passagens da entrevista, o procurador ao justificar 
que se tratava de um entendimento pessoal, afirmou o seguinte:   

 
A conveniência da instrução criminal mostra-se presente não só na cautela de 
impedir que investigados destruam provas, o que é bastante provável no caso 
do paciente, mas também na possibilidade de a segregação influenciá-lo na 

                                                           
142 FARIA, César. “Prisão para obter delação é extorsão premiada”. Disponível em: 
<http://www.bahianoticias.com.br/justica/entrevista/152-prisao-para-obter-delacao-e-extorsao-premiada-
critica-professor-de-direito-penal.html> Acessado no dia 06/02/2016.  
143 Notícia Revista Consultor Jurídico. Em parecer, MPF defende prisões preventivas para forçar réus a 
confessar. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-nov-27/parecer-mpf-defende-prisoes-
preventivas-forcar-confissoes> Acessado no dia 07/02/2016. 
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vontade de colaborar na apuração de responsabilidade, o que tem se mostrado 
bastante fértil nos últimos tempos.  
(..) 
O Direito precisa evoluir e que a figura da delação premiada é recente no 
Direito Penal brasileiro. Por isso, diante de uma regra que fala da conveniência 
da instrução de forma abstrata como causa para a prisão preventiva, é possível 
se interpretar que uma dessas conveniências seja forçar o réu a colaborar. 
(..) 
Em crime de colarinho branco, onde existem rastros mas as pegadas não ficam, 
são necessárias pessoas envolvidas com o esquema para colaborar. E o 
passarinho pra cantar precisa estar preso.144  

Ademais, segue abaixo a ementa dos pareceres apresentados nas ações de Habeas 
Corpus mencionadas145:  
 

CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. 
OPERAÇÃO LAVA JATO. PACIENTES EXECUTIVOS DO GRUPO OAS. 
EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS DA PRISÃO 
PREVENTIVA.ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
1. O país foi acometido por sucessão de atentados à administração e às finanças 
públicas, de modo que se mostra absolutamente necessário preservar a ordem 
pública, sendo que as medidas cautelares alternativas são imprestáveis ao 
propósito. 
2. Além de se prestar a preservar as provas, o elemento autorizativo da 
prisão preventiva, consistente na conveniência da instrução criminal, 
diante da série de atentados contra o país, tem importante função de 
convencer os infratores a colaborar com o desvendamento dos ilícitos 
penais, o que poderá acontecer neste caso, a exemplo de outros tantos. 
(Grifo nosso). 3. Parecer pela denegação da ordem, porquanto o decreto de segregação 
encontra agasalho em dois elementos autorizativos do artigo 312, do CPP, 
quais sejam, a garantia da ordem e a conveniência da instrução criminal.  

Todavia, este não parece ser o entendimento adotado por outros procuradores que 
também participam do caso “Lava Jato”.  

Vladimir Aras146 quando questionado pela mesma revista sobre utilização da prisão 
preventiva como instrumento para pressionar o réu a confessar, alegou que a prisão 
preventiva tem seus pressupostos legais estabelecidos no CPP. O devido processo legal 
sempre deve ser respeitado. Os tratados internacionais e a Constituição Federal não 

                                                           
144 Idem 
145 Notícia Revista Consultor Jurídico. Em parecer, MPF defende prisões preventivas para forçar réus a 
confessar. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-nov-27/parecer-mpf-defende-prisoes-
preventivas-forcar-confissoes> Acessado no dia 07/02/2016. 
146 Procurador Regional da República, Secretário de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria-
Geral da República e membro do Grupo de Trabalho em Crime Organizado da PGR.  
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toleram qualquer tipo de coação para o rompimento da garantia contra a 
autoincriminação.147 

Em outra oportunidade, se aprofundando mais no assunto, Vladimir explicou que: 
 

Inúmeros acordos de colaboração são talhados com suspeitos ou acusado 
soltos. Soltos negociaram e soltos permaneceram. A prisão preventiva de um 
determinado indivíduo deve ser sempre resultado da presença dos requisitos 
estabelecidos nos artigos 312 e 313 do CPP. Não deve ser empregada como 
forma de pressionar o acusado a colaborar. Isto seria ilegal e odioso. 
Por outro lado, quando o colaborador está preso, sua prisão pode ser mantida 
mesmo após a formalização da avença, caso estejam presentes as razões 
cautelares indicadas no CPP, ou se o acordo – já então homologado – prever o 
cumprimento de pena privativa de liberdade. Presos estavam e presos 
continuam. Não deve existir a equação “colaborou é solto; não colaborou é 
preso. 
De mais a mais, convém reiterar que os acordos são negociados entre o 
Ministério Público e a defesa do colaborador. O juiz não participa da 
negociação ou da formalização de acordos de colaboração. Ademais, só o juiz 
pode decretar a prisão do suspeito, seja ele colaborador ou não, sempre estando 
sujeito o decreto prisional a recursos e a habeas corpus. 
Na colaboração premiada, está sempre presente o dever de confissão. O 
colaborador reconhece o que fez e conta o que sabe sobre outrem. Segundo o 
artigo 8º, §3º da Convenção Americana de Direitos Humanos, “A confissão do 
acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma espécie”. Não se pode 
empregar tortura, ameaças, intimidações ou constrangimento de qualquer 
ordem para obtê-la. Prender alguém, sem fundamento legal, para forçá-lo a 
colaborar é inconstitucional e inconvencional.148  

Deltan Dallagnol, Athayde Ribeiro Costa e Roberson Henrique Pozzobon também 
refutam os questionamentos quanto a validade das prisões cautelares decretadas e dos 
acordos de colaboração celebrados, pois, do contrário, se houvesse alguma ilegalidade as 
prisões não teriam sido mantidas pelos tribunais. Além disso, alegam que em todos os 
casos foram os próprios investigados que tiveram a iniciativa para celebrar o acordo e 
este foi feito com mais de 2/3 dos investigados soltos.149 Por fim, destacam que as prisões 
decretadas tiveram como fundamento: i) o fato da corrupção na Petrobras ter continuado 
ao longo de 2014, mesmo após a deflagração de várias fases da operação, o que evidencia 
o senso de impunidade dos criminosos; ii) alguns dos sujeitos investigados ainda 

                                                           
147 ARAS, Vladimir. “Benefícios da delação”. Entrevista prestada à revista Consultor Jurídico. Disponível 
em: <https://blogdovladimir.wordpress.com/2015/02/05/beneficios-da-delacao/> Acessado no dia 
07/02/2016.  
148 ARAS, Vladimir. Sétima crítica: a prisão preventiva do colaborador é usada para extorquir acordos de 
colaboração premiada. Disponível em: <https://blogdovladimir.wordpress.com/2015/05/13/setima-critica-
a-prisao-preventiva-do-colaborador-e-usada-para-extorquir-acordos-de-colaboracao-premiada/> Acessado 
no dia 07/02/2016.  
149 DALLAGNOL, Deltan. As luzes da delação premiada. Disponível em: 
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/07/luzes-da-delacao-premiada.html. Acessado no dia 
06/02/2016. 
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escondiam dinheiro no exterior, algo que demonstra a atualidade da conduta delitiva; e 
iii) muitos empresários, apesar de terem sido afastados formalmente, ainda continuavam 
exercendo forte influência nas empresas investigadas, algo que somado aos vários 
contatos com agentes públicos, gera um elevado risco ao cometimento de novos crimes, 
bem como prejuízos a colheita de provas.150    

 
b) Ausência de imparcialidade do magistrado que homologa o acordo de 

colaboração premiada e, posteriormente, julga a ação penal proposta em 
face do colaborador. 

 
Para César Faria, é questionável a imparcialidade do juiz que homologa o acordo 

de colaboração premiada e, em seguida, julga o processo instaurado em face do agente 
colaborador.151  

Segundo o jurista, apesar da lei não prever nada a respeito, o juiz Sério Moro ao 
homologar o acordo de colaboração premiada acaba participando da instrução criminal e, 
por consequência, fica vinculado psicologicamente ao negócio jurídico celebrado.152 

Assim sendo, a fim de preservar a imparcialidade do julgador, César Faria entende 
que melhor seria se um juiz homologasse o acordo e outro julgasse a ação proposta em 
face do colaborador.153 

Contudo, há que se ressaltar que este não é o entendimento que predomina 
atualmente na doutrina e jurisprudência, conforme pode-se ver no item nº 2.14.4 do 
Tópico nº 02.  
 
 
 
 

                                                           
150 COSTA, Athayde Ribeiro & DALLAGNOL, Deltan & POZZOBON, Roberson. A prisão dos réus da 
Lava Jato. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/04/1611461-athayde-ribeiro-
costa-deltan-dallagnol-e-roberson-pozzobon-a-prisao-dos-reus-da-lava-jato.shtml> e DALLAGNOL, 
Deltan. Lava Jato não usa prisões para obter colaboração de réus. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2015/11/17/lava-jato-nao-usa-prisoes-para-obter-colaboracao-
de-reus.htm> Ambos acessados no dia 06/02/2016.  
151 FARIA, César. “Prisão para obter delação é extorsão premiada”. Disponível em: <http://www.bahianoticias.com.br/justica/entrevista/152-prisao-para-obter-delacao-e-extorsao-premiada-
critica-professor-de-direito-penal.html> Acessado no dia 06/02/2016.  
152 Idem. 
153 Ibidem. 
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c) Vazamento de informações e documentos sigilosos 
 

Para o professor de Direito Constitucional da PUC-SP, Pedro Estevam Serrano, um 
dos erros da Operação “Lava Jato” vem sendo os constantes vazamentos de informações 
e documentos sigilosos, uma vez que tal situação cria um clima social de condenação 
prévia dos réus, principalmente, aqueles que são realmente inocentes. Em contrapartida, 
favorecem os culpados, pois possibilita que os mesmos tenham acesso prévio a dados da 
investigação, permitindo, assim, que adotem medidas para proteger os seus interesses em 
prejuízo da persecução penal.154 

Neste sentido, encontra-se o trecho da carta aberta assinada e publicada por diversos 
advogados contra a forma como o caso “Lava Jato” vem sendo conduzido:  

 
Nesta última semana, a reportagem de capa de uma das revistas semanais 
brasileiras não deixa dúvida quanto à gravidade do que aqui se passa. Numa 
atitude inconstitucional, ignominiosa e tipicamente sensacionalista, fotografias 
de alguns dos réus (extraídas indevidamente de seus prontuários na Unidade 
Prisional em que aguardam julgamento) foram estampadas de forma vil e 
espetaculosa, com o claro intento de promover-lhes o enxovalhamento e 
instigar a execração pública. Trata-se, sem dúvida, de mais uma manifestação 
da estratégia de uso irresponsável e inconsequente da mídia, não para informar, 
como deveria ser, mas para prejudicar o direito de defesa, criando uma imagem 
desfavorável dos acusados em prejuízo da presunção da inocência e da 
imparcialidade que haveria de imperar em seus julgamentos – o que tem 
marcado, desde o começo das investigações, o comportamento perverso e 
desvirtuado estabelecido entre os órgãos de persecução e alguns setores da 
imprensa. 
Ainda que parcela significativa da população não se dê conta disso, esta 
estratégia de massacre midiático passou a fazer parte de um verdadeiro plano 
de comunicação, desenvolvido em conjunto e em paralelo às acusações 
formais, e que tem por espúrios objetivos incutir na coletividade a crença de 
que os acusados são culpados (mesmo antes deles serem julgados) e pressionar 
instâncias do Poder Judiciário a manter injustas e desnecessárias medidas 
restritivas de direitos e prisões provisórias, engrenagem fundamental do 
programa de coerção estatal à celebração de acordos de delação premiada.155  

Rebatendo tal crítica, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirma que 
tais alegações são, na verdade, uma técnica da defesa com o simples propósito de atacar 
os atos da investigação.156 
                                                           
154 SERRANO, Pedro Estevam. Lava Jato: acertos e erros. Disponível em: 
<http://www.cartacapital.com.br/politica/lava-jato-acertos-e-erros-8377.html> Acessado no dia 
06/02/2016.  
155 Revista Consultor Jurídico. Manifesto de uma centena. Carta de advogados acusa “lava jato” de 
desrespeitar garantias fundamentais. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-jan-15/advogados-
acusam-lava-jato-desrespeitar-garantias-fundamentais>Acessado no dia 13/02/2016. 
156 Notícia G1. Janot diz que críticas de advogados à Lava Jato são uma ‘técnica de defesa’. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/01/janot-diz-que-ataque-de-advogados-
lava-jato-e-tecnica-de-defesa.html> Acessado no dia 13/02/2016 
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Da mesma forma, defendendo a legalidade da atuação do Ministério Público, 
Vladimir Aras expõe que:  

Vazamentos não interessam ao Ministério Público. Existem várias regras 
legais que impõem sua preservação, tanto nos códigos penal e processual 
penal, quanto na Lei de Acesso à Informação. O sigilo só tem sentido quando 
legalmente imposto, na fase da investigação criminal. Durante o processo 
penal, quando o Ministério Público já apresentou seu caso em juízo, o sigilo é 
exceção e o julgamento deve ser público, em proveito das partes e do escrutínio 
público da sociedade. Assim, em geral, a confidencialidade somente existirá 
no interesse da investigação ou da presunção de inocência, para evitar que 
pessoas sejam indevidamente expostas, como no caso das colaborações 
premiadas não corroboradas. Investigações sigilosas podem existir. Processos 
penais secretos não.157 

E quando questionado sobre a relação do Parquet com a mídia na Operação “Lava 
Jato”, afirma o seguinte:   

Não estou habilitado a fazer essa análise. Posso dizer que a manutenção do 
sigilo de qualquer investigação criminal é uma obrigação do investigador, seja 
ele policial ou membro do Ministério Público, exatamente para não ofender 
a presunção de inocência e para preservar o resultado útil da apuração. 
Vazamentos satisfazem a curiosidade pública, mas atormentam suspeitos – que 
podem ser inocentes – e contribuem para o desaparecimento de 
provas relevantes ainda não encontradas.158 

É interessante ressaltar que sobre a carta aberta citada anteriormente, tanto a 
Associação dos Juízes Federais - AJUFE quanto a Associação Nacional dos Procuradores 
República - ANPR apresentaram notas de repudio, cujos trechos que interessam a 
presente discussão são, respectivamente, apresentados abaixo:  

AJUFE: 
Sobre os supostos “vazamentos” de informações sigilosas, destaca-se que os 
processos judiciais, em regra, são públicos e qualquer pessoa pode ter acesso, 
inclusive às audiências, salvo nas hipóteses de segredo de justiça de acordo 
com as previsões legais dos artigos 5º, LX, e 93, IX da Constituição. A 
publicidade dos processos e das decisões judiciais visa exatamente a garantir 
o controle público sobre a atividade da Justiça.159 
 

                                                           
157 ARA, Vladimir. Anatomia da Operação Lava Jato. Disponível em: 
<https://blogdovladimir.wordpress.com/2014/11/19/anatomia-da-operacao-lava-jato/> Acessado no dia 
06/02/2016. 
158 ARAS, Vladimir. “Benefícios da delação”. Disponível em: 
<https://blogdovladimir.wordpress.com/2015/02/05/beneficios-da-delacao> Acessado no dia 07/02/2016.  
159 Notas Públicas Associação dos Juízes Federais (AJUFE). Nota Pública da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil sobre a Operação Lava Jato. Disponível em: <http://www.ajufe.org/imprensa/notas-
publicas/nota-publica-da-associacao-dos-juizes-federais-do-brasil-sobre-a-operacao-lava-jato/> Acessado 
no dia 13/02/2016 
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ANPR: 
Uma operação com as dimensões da Lava Jato (com 941 procedimentos 
instaurados, 75 condenados, cerca de R$ 2 bilhões recuperados e R$ 4 bilhões 
em curso para repatriação aos cofres públicos, 85 pedidos de assistência 
jurídica internacional) é de interesse público e a divulgação de informações 
atende aos preceitos constitucionais da publicidade e do direito à informação. 
Não há qualquer evidência de que o MPF esteja vazando informações 
indevidas, porque esta prática não é adotada por Procuradores da República. O 
Ministério Público construiu-se e encontrou apoio crescente na sociedade a que 
foi designado para representar e defender, para a qual deve prestar contas e 
resultados de sua atuação.160 

Por fim, a depender das circunstâncias em que documentos e informações sobre a 
investigação são divulgados, o responsável por tal conduta poderá ser acusado 
penalmente pela prática dos crimes previstos nos arts. 18, 20 e 21, parágrafo único, todos 
da Lei 12.850/2013.  
 

d) Lacuna da Lei 12.850/2013 
 

Para alguns, o caso “Lava Jato” vem demonstrando um dos problemas da Nova de 
Organização Criminosa (Lei 12.850/2013), qual seja, a dificuldade em compatibilizar o 
direito ao contraditório e a ampla defesa, a publicidade do processo penal e a manutenção 
do sigilo do acordo de colaboração premiada, numa operação que apresenta vários 
investigados e acusados e diversos inquéritos e processos que se encontram em momentos 
distintos de tramitação.   

Em entrevista ao site Migalhas, o advogado Adriano Bretas, responsável pela defesa 
de Alberto Youssef e Julio Camargo, relata que: 

 
Certas situações práticas não encontram acomodação na lei. A lei é feita para 
aqueles casos que têm um começo, meio e fim: inquérito, ação penal e a 
sentença. A Lava Jato, por exemplo, não tem isso, não é um processo só, é uma 
causa com uma capilaridade muito grande. Tem ações penais em fase de 
apelação, denúncias recém-oferecidas, inquéritos em andamento. Como 
abarcar isso tudo? A lei não estabelece. A lei parte do pressuposto de que a 
colaboração é feita só em caso linear.161  

                                                           
160 Notícias Associação Nacional do Procuradores da República (ANPR). Procuradores da República 
reafirmam que Lava Jato está sendo conduzida de forma criteriosa e isenta. Disponível em: 
<http://anpr.org.br/noticia/4406> Acessado no dia 13/02/2016. 
161 Migalhas. Delação premiada precisa ser aperfeiçoada, dizem Adriano Bretas e André Luís Pontarolli. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI224754,61044-
Delacao+premiada+precisa+ser+aperfeicoada+dizem+Adriano+Bretas+e> Acessado no dia 07/02/2016. 
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Para Adriano, tal situação dificulta em muito o trabalho do advogado que tem o 
dever de proteger ao máximo os interesses de seu cliente.162  

É possível compreender a relevância da crítica apresentada, pois o art. 7, §3º, da 
Lei 12.850/2013 estabelece que, recebida a denúncia, o caráter sigiloso do acordo de 
colaboração premiada deixará de existir, uma vez que instaurado o processo penal, abra-
se o contraditório e o exercício da ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes, 
permitindo-se que os demais acusados e os seus defensores possam ter conhecimento dos 
temos e diligências relacionadas ao acordo e exerçam, assim, o direito à prova e a 
impugnações (contraditório diferido).  

Deste modo, a partir do momento em que se tem uma investigação com várias 
pessoas suspeitas, muitos acordos de colaboração premiada e diversas delações em face 
de outros investigados e contra o próprio colaborador, torna-se muito difícil tanto para a 
autoridade pública divulgar inteiramente as declarações prestadas em sede de colaboração 
premiada, sob pena de prejudicar a eficácia das investigações, quanto para os advogados 
defenderem de forma eficaz os seus clientes, pois torna-se complexa a defesa de alguém 
sem saber ao certo todo o teor das delações prestadas nem em qual contexto foram feitas.  

Portanto, é imprescindível aplicar o princípio da proporcionalidade a situações 
como estas e ponderar sobre qual direito fundamental deverá predominar no caso 
concreto, o contraditório e ampla defesa (art. 5, LV, da CF) ou o sigilo dos atos 
processuais em prol do interesse social (art. 5, LX c/c art. 93, IX, ambos da CF).  

 
e) Possibilidade de o sujeito investigado/acusado celebrar mais de um 

acordo de colaboração premiada 
 

Outra discussão envolvendo a validade da celebração do acordo de colaboração 
premiada é com relação a possibilidade de um colaborador celebrar um novo acordo, 
mesmo que tenha descumprido os termos de um acordo anterior.  

Tal questão surgiu no curso da Operação “Lava Jato” quando o advogado José Luiz 
Oliveira Lima impetrou em favor de Erton Medeiros Fonseca uma ação de Habeas Corpus 
contra o ato do Ministro Teori Zavascki, que homologou o acordo de colaboração 
premiada celebrado por Alberto Youssef.163 Para o paciente, Alberto Youssef não poderia 
celebrar um novo acordo, pois ao continuar delinquindo e por não ter confessado todos 
                                                           
162 Idem. 
163 STF. Pet nº 5.244/DF. 
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os crimes praticados, violou os termos pactuados no acordo de colaboração celebrado no 
caso “Banestado” em 2003. 

No dia 27/08/2015, o Supremo Tribunal Federal resolveu tal questão e declarou 
valida a decisão que homologou o acordo de colabora premiada de Alberto Youssef, 
conforme os fundamentos apresentados na ementa a seguir:  

 
Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. Conhecimento. Empate na votação. Prevalência da decisão mais 
favorável ao paciente (art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal). Inteligência do art. 102, I, i, da Constituição 
Federal. Mérito. Acordo de colaboração premiada. Homologação judicial 
(art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13). Competência do relator (art. 21, I e II, 
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que, no 
exercício de atividade de delibação, se limita a aferir a regularidade, a 
voluntariedade e a legalidade do acordo. Ausência de emissão de qualquer 
juízo de valor sobre as declarações do colaborador. 
Negócio jurídico processual personalíssimo. Impugnação por coautores ou 
partícipes do colaborador. Inadmissibilidade. Possibilidade de, em juízo, 
os partícipes ou os coautores confrontarem as declarações do colaborador 
e de impugnarem, a qualquer tempo, medidas restritivas de direitos 
fundamentais adotadas em seu desfavor. Personalidade do colaborador. 
Pretendida valoração como requisito de validade do acordo de 
colaboração. Descabimento. Vetor a ser considerado no estabelecimento 
das cláusulas do acordo de colaboração - notadamente na escolha da 
sanção premial a que fará jus o colaborador -, bem como no momento da 
aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 
12.850/13). Descumprimento de anterior acordo de colaboração. 
Irrelevância. Inadimplemento que se restringiu ao negócio jurídico 
pretérito, sem o condão de contaminar, a priori, futuros acordos de 
mesma natureza. Confisco. Disposição, no acordo de colaboração, sobre 
os efeitos extrapenais de natureza patrimonial da condenação. 
Admissibilidade. Interpretação do art. 26.1 da Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 
Palermo), e do art. 37.2 da Convenção das Nações Unidas Contra a 
Corrupção (Convenção de Mérida). Sanção premial. Direito subjetivo do 
colaborador caso sua colaboração seja efetiva e produza os resultados 
almejados. Incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção 
da confiança. Precedente. Habeas corpus do qual se conhece. Ordem 
denegada. 
1. Diante do empate na votação quanto ao conhecimento de habeas corpus 
impetrado para o Pleno contra ato de Ministro, prevalece a decisão mais 
favorável ao paciente, nos termos do art. 146, parágrafo único, do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento do habeas corpus, nos 
termos do art. 102, I, “i”, da Constituição Federal. 
2. Nos termos do art. 21, I e II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, o relator tem poderes instrutórios para ordenar, monocraticamente, a 
realização de quaisquer meios de obtenção de prova (v.g. , busca e apreensão, 
interceptação telefônica, afastamento de sigilo bancário e fiscal). 
3. Considerando-se que o acordo de colaboração premiada constitui meio de 
obtenção de prova (art. 3º da Lei nº 12.850/13), é indubitável que o relator tem 
poderes para, monocraticamente, homologá-lo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 
12.850/13). 
4. A colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que, 
além de ser qualificada expressamente pela lei como “meio de obtenção de 
prova”, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o 
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processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a 
esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à 
sanção premial a ser atribuída a essa colaboração. 
5. A homologação judicial do acordo de colaboração, por consistir em 
exercício de atividade de delibação, limita-se a aferir a regularidade, a 
voluntariedade e a legalidade do acordo, não havendo qualquer juízo de valor 
a respeito das declarações do colaborador. 
6. Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração 
premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador 
na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que 
venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no “relato 
da colaboração e seus possíveis resultados” (art. 6º, I, da Lei nº 12.850/13). 
7. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os 
coautores ou partícipes delatados - no exercício do contraditório - poderão 
confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele 
indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de 
direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor. 
8. A personalidade do colaborador não constitui requisito de validade do 
acordo de colaboração, mas sim vetor a ser considerado no estabelecimento de 
suas cláusulas, notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus o 
colaborador, bem como no momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na 
sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13). 
9. A confiança no agente colaborador não constitui elemento de existência ou 
requisito de validade do acordo de colaboração. 
10. Havendo previsão em Convenções firmadas pelo Brasil para que sejam 
adotadas “as medidas adequadas para encorajar” formas de colaboração 
premiada (art. 26.1 da Convenção de Palermo) e para “mitigação da pena” (art. 
37.2 da Convenção de Mérida), no sentido de abrandamento das consequências 
do crime, o acordo de colaboração, ao estabelecer as sanções premiais a que 
fará jus o colaborador, pode dispor sobre questões de caráter patrimonial, como 
o destino de bens adquiridos com o produto da infração pelo agente 
colaborador. 
11. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam 
indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de 
colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima 
contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador. 
12. Habeas corpus do qual se conhece. Ordem denegada. 
Habeas Corpus nº 127.483/PR. Relator: Ministro Dias Toffoli. Data do 
Julgamento: 27/08/2015.  

 
4.3.2 – Violação de normas constitucionais e leis penais 
 
 

Além das críticas apresentadas no tópico anterior, há que se destacar as conclusões 
da Revista Consultor Jurídico - Conjur que, após analisar os 23 acordos de colaboração 
premiada que são públicos da Operação “Lava Jato” (desde o primeiro, firmado por Paulo 
Roberto Costa em 27/08/2014 até o do lobista Fernando Moura em 28/08/2015), 
constatou que todos possuem cláusulas que violam direitos e garantias fundamentais 
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previstos na Constituição Federal, bem como normas do Código Penal, do Código de 
Processo Penal e da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984).164 

Segundo a revista, apesar dos acordos terem sido homologados pelo juiz Sérgio 
Moro e STF, a validade de tais compromissos poderá ser questionada perante o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região e nos Tribunais Superiores, os quais poderão declarar a 
nulidade de uma de suas cláusulas ou de todo o negócio. Caso isso ocorra, as provas 
obtidas poderão ser declaradas ilícitas e as condenações impostas derrubadas.  

As violações extraídas pela Conjur são:  
 

a) Todos os compromissos proíbem que o colaborador conteste o acordo 
judicialmente ou interponha recursos contra as sentenças que receber. 
 

Exemplos desta vedação são os acordos de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef 
que apresentam como condição a proibição de impetração e a desistência dos Habeas 
Corpus que estiverem em tramitação.  

Previsões como estas, além de afrontar o direito de ação e o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição, ambos previstos no art. 5, XXXV, da CF, se assemelham 
ao Ato Institucional nº 5 de 1968165, editado durante a ditadura militar, que suspendeu a 
possibilidade de impetração de Habeas Corpus para crimes políticos, contra a segurança 
nacional, ordem econômica e economia popular.  

Deve-se destacar que no regime constitucional vigente, o Habeas Corpus encontra-
se previsto no art. 5, LXVIII e, como uma norma fundamental, foi elevado pelo 
constituinte originário à condição de cláusula pétrea (art. 60, §4º, da CF). Deste modo, 
trata-se de um direito que não pode ser suprimido ou ter o seu exercício restringido 
indevidamente, sob pena de inconstitucionalidade.  

Neste diapasão também se manifestam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:  
 

Estabelece esse postulado que, entre nós, somente o Poder Judiciário decide 
definitivamente, com força de coisa julgada (sistema de jurisdição única). 
Trata-se de princípio relacionado à própria estrutura jurídico-política do Estado 
brasileiro, especialmente à independência entre os Poderes, obstando que o 
Legislativo ou o Executivo reduzam o campo de atuação do Judiciário, 
mediante a edição de leis, medidas provisórias, enfim, de atos que 

                                                           
164 RODAS, Sérgio. Acordos de delação premiada da “lava jato” violam a Constituição e leis penais. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-out-15/acordos-delacao-lava-jato-violam-constituicao-
leis-penais> Acessado no dia 07/02/2016.  
165 Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança 
nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 
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pretendessem excluir determinadas matérias ou controvérsias da apreciação 
judicial. 
Consubstancia, outrossim, uma das mais relevantes garantias aos indivíduos (e 
também às pessoas jurídicas), que têm assegurada, sempre que entendam estar 
sofrendo uma lesão ou ameaça a direito de que se julguem titulares, a 
possibilidade de provocar e obter decisão de um Poder independente e 
imparcial. Por essa razão, não só a lei está impedida de excluir determinadas 
matérias ou controvérsias da apreciação do Judiciário; a inafastabilidade de 
jurisdição, sendo garantia individual fundamental, está gravada como cláusula 
pétrea (CF, art. 60, §4 º, IV), insuscetível de abolição, nem mesmo mediante 
emenda à Constituição.166  

 
Sobre tal discussão, Vladimir Aras afirma que as previsões contidas em cláusulas 

deste tipo não podem ser genéricas e devem ser interpretadas com cautela pelo juiz ao 
homologar o acordo, sob pena de inviabilizar a defesa e eventuais pretensões do 
colaborador nos tribunais ou cortes superiores.167     

Além disso, o eminente jurista apresenta como justificativa para a inserção de 
cláusulas deste tipo a necessidade de se tentar evitar que um réu firme voluntariamente o 
acordo de colaboração premiada e, em seguida, tente contestar os seus termos em juízo, 
através de recursos ou Habeas Corpus, requerendo ao magistrado a anulação e a 
suspenção da execução do negócio jurídico legítimo e a manutenção dos benefícios legais 
pactuados. Tal atitude seria completamente ilógica e o Direito não aceita comportamentos 
dotados de má-fé (venire contra factum proprium).168  

Por fim, há que se ressaltar que nos acordos de colaboração premiada mais recentes 
constam algumas exceções à vedação em análise, uma vez que admitem que o agente 
recorra de penas impostas, do regime de cumprimento de pena ou das multas quando estas 
ultrapassarem os limites fixados no acordo.  
 
 
 

                                                           
166 PAULO, Vicente & ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. Editora 
Forense. 14ª Edição. 2015. Pág. 163. 
167 ARAS, Vladimir. Quinta crítica: é inconstitucional o instituto da colaboração premiada. Disponível: 
<https://blogdovladimir.wordpress.com/2015/05/13/quinta-critica-e-inconstitucional-o-instituto-da-
colaboracao-premiada/> Acessado no dia 07/02/2016.  
168 ARAS, Vladimir. Sexta crítica: direitos processuais do acusado são ilegalmente suprimidos nos acordos 
de colaboração premiada. Disponível: <https://blogdovladimir.wordpress.com/2015/05/13/sexta-critica-
direitos-processuais-do-acusado-sao-ilegalmente-suprimidos-nos-acordos-de-colaboracao-
premiada/>Acessado no dia 07/02/2016. 
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b) Impossibilidade de a defesa ter acesso às transcrições dos depoimentos do 
colaborador representado, as quais deverão ficar restritas ao Ministério 
Público e ao juiz. 

 
Esta previsão encontra-se presente em quase todos os acordos de colaboração 

premiada.  
De acordo com a Revista Consultor Jurídico, a justificativa apresentada pelos 

procuradores da República é que tal restrição será momentânea e tem como finalidade 
resguardar o sigilo e não prejudicar o andamento de outras investigações.  

Entretanto, uma proibição deste tipo representa uma afronta direta aos direitos 
fundamentais do contraditório e ampla defesa (art. 5, LV, da CF), pois desequilibraria a 
paridades de armas, o que exemplifica a dificuldade relatada pelo advogado Adriano 
Bretas no item d do tópico 1.3.1, e também viola a regra contida na Súmula Vinculante 
nº 14 e no art. 7, XIV e XXI, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), com a nova redação 
dada pela Lei 13.245/2016.  
 

c) O Ministério Público Federal se compromete a suspender por 10 anos todos 
os processos e inquéritos em tramitação contra o acusado colaborador 
quando as penas imputadas a ele atinjam um certo número. 

 
A quantidade de pena imposta capaz de ensejar a suspensão mencionada varia para 

cada colaborador, uma vez que no caso de Alberto Youssef, por exemplo, a pena acordada 
é de 30 anos, enquanto que para Ricardo Pessoa e o lobista Hamylton Padilha são, 
respectivamente, de 18 e 08 anos.  

Em tal hipótese, após o transcurso do prazo de 10 anos sem que o colaborador tenha 
descumprido os termos do acordo, os prazos prescricionais contra ele voltarão a correr 
até a extinção da sua punibilidade.  

Destaca-se que no caso “Lava Jato” já é possível verificar a aplicação de tal 
benefício em favor de Alberto Youssef. Em um dos processos em que ele era acusado de 
ter repassado ilicitamente aproximadamente R$ 4 milhões num esquema da Petrobras que 
envolvia a contratação de navios-sondas entre os anos de 2006 e 2007, o juiz Sérgio Moro 
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decidiu absolvê-lo, pois a forma de lavagem de dinheiro apontada na denúncia era distinta 
da confessada pelo doleiro.169  

Contudo, apesar de tal decisão não impedir o oferecimento de uma nova denúncia, 
o MPF desistiu de propor uma nova peça acusatória em razão das penas impostas a 
Youssef já alcançarem o limite de 30 anos.170   

 
d) O Ministério Público Federal se compromete a não requisitar novas 

investigações nem propor novas ações contra fatos que já sejam objetos do 
compromisso pactuado.  

    
Tanto esta quanto a conclusão anterior podem suscitar questionamentos quanto a 

sua constitucionalidade, pois, a primeira vista, afrontam a duas funções institucionais do 
Ministério Público, quais sejam, a de promover a ação penal e requisitar investigações e 
a instauração de inquéritos (art. 129, I e VIII, da CF).  

Além disso, Aury Lopes Jr. também afirma que esse tipo de cláusula de não 
proceder coloca o MP com um poder de disposição que ele não tem. Assim, viola os 
princípios da legalidade, indisponibilidade e obrigatoriedade.171 
 

e) Prazo indeterminado para o colaborador permanecer no regime inicial de 
cumprimento de pena. 

 
Dos acordos de colaboração premiada analisados, somente os compromissos de 

Mario Góes, Milton Pascowitch, José Adolfo Pascowitch, Shinko Nakandakari e de seus 
filhos Luís e Juliana não apresentam cláusulas com tal condição.  

Já com relação aos acordos que a contém, pode-se citar como exemplos aqueles 
celebrados por Eduardo Leite, Ricardo Pessoa e Fernando Moura. No acordo do primeiro 
consta que o mesmo deverá permanecer de dois a seis anos no regime semiaberto, e nos 

                                                           
169 Tribunal Regional da 4ª Região. Seção Judiciária do Paraná. 13ª Vara Federal de Curitiba. Ação Penal 
nº 508383859.2014.4.04.7000/PR  
170 LUCHETE, Felipe. “Youssef confessa lavagem, mas é absolvido por causa de confusão do MPF”. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-17/youssef-confessa-lavagem-absolvido-confusao-
mpf> Acessado no dia 13/02/2016.  
171 RODAS, Sérgio. Acordos de delação premiada da “lava jato” violam a Constituição e leis penais. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-out-15/acordos-delacao-lava-jato-violam-constituicao-
leis-penais> Acessado no dia 07/02/2016. 



113  

dois últimos, o prazo é indeterminado e está indeterminação se estende até a segunda fase 
da execução da pena.  

Marcelo Leonardo crítica enfaticamente esta obrigação ao alegar que só é possível 
aceitar tal condição caso se esqueça tudo o que está escrito no Código Penal, no Código 
de Processo Penal e na Lei de Execução Penal.172 
 

f) Ausência de consequências para o Ministério Público ou para o juiz em caso 
de descumprimento dos termos do acordo de colaboração premiada. 

 
Todos os acordos estabelecem que se o colaborador descumprir os termos 

pactuados, ele perderá todos os benefícios decorrentes, mas os depoimentos e provas 
permanecerão válidos. Contudo, os compromissos nada dispõem sobre as consequências 
geradas por eventual descumprimento do MPF ou do magistrado. Em tal hipótese, a única 
solução que restaria ao investigado/acusado seria deixar de contribuir com a Justiça.  
 

g) Fixação de um número mínimo de anos de cumprimento de pena para a 
obtenção de benefícios penais, como remissão da pena (seja pelo trabalho, 
frequência escolar ou estudo), saída temporária, anistia e indulto. 

 
O acordo de Paulo Roberto Costa contém uma cláusula mais rígida que estabelece 

que os dias trabalhados não serviram para remição de sua pena.  
Destaca-se que disposições nesse sentido vão de encontro com o §1º do art. 126 da 

LEP que garante tal compensação de pena.  
Em razão disso, Aury Lopes Jr. defende que esta previsão viola a legalidade e toda 

sistemática das execuções penais, bem como gera problemas no cálculo dos benefícios. 
Da mesma forma, Guilherme Nucci assevera que a norma é ilegal, pois a Lei 12.850/2013 
não dispõe a respeito.173   

 
Por fim, sobre as conclusões apresentas acima, a Revista Consultor Jurídico decidiu 

também ouvir as justificativas do Ministério Público Federal para a adoção de medidas 
tão questionáveis.174  
                                                           
172 Idem 
173 Ibidem.  
174 Ibidem 
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Prestando esclarecimentos, o Procurador Regional da República Orlando Martello, 
um dos membros da força tarefa da “Lava Jato”, discorda das afirmações que os acordos 
de colaboração premiada sejam inconstitucionais ou ilegais. Para ele, o MPF está 
exercendo o seu poder de negociação, que se encontra previsto na Lei 9.099/1995.  

Ressalta que a restrição à interposição de recursos tem como objetivo evitar 
medidas protelatórias que acarretam a prescrição e geram a impunidade. Com base nesse 
mesmo raciocínio é que se proibiu que Paulo Roberto Costa fosse beneficiado com a 
remição de pena pelos dias trabalhados, pois, contrário, a sua punição seria extremamente 
baixa.  

Sobre a fixação de um certo número de anos para a concessão de benefícios penais, 
Martello explica que esta definição é estabelecida de maneira que seja sempre inferior à 
pena que o MPF acredita que o colaborador será condenado. Contudo, na hipótese de ser 
imposta ao acusado uma pena inferior à que o Parquet acreditava, será solicitado ao juiz 
a modificação da cláusula. 

Com relação a impossibilidade de os advogados do colaborador terem acesso as 
transcrições do depoimento prestado, o procurador entende que não há qualquer violação 
ao contraditório e ampla defesa, pois, após a homologação do acordo, a defesa voltará a 
ter acesso a todos os documentos relacionados ao colaborador. 

Por último, sobre o comprometimento do Ministério Público Federal em não 
requisitar novas investigação ou propor novas ações contra fatos que sejam objeto do 
compromisso pactuado, Martello acredita que tal medida ajuda a desafogar a Justiça, pois 
alivia o trabalho da Polícia Federal e do Poder Judiciário. Além disso, ressalta que não 
haveria sentido em continuar propondo investigações e oferecendo denúncias contra o 
colaborador cujas condenações já tenham superado o limite estabelecido no acordo de 
colaboração premiada.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

A colaboração premiada é um instituto do Direito Penal Premial destinado a auxiliar 
o Estado na persecução de infrações criminais de elevada complexidade, através da 
concessão de prêmios legais ao agente colaborador, que, em contrapartida, presta 
importantes informações acerca do fato criminoso.  

Trata-se de uma técnica especial de obtenção de prova que já vem sendo utilizada 
no cenário mundial há bastante tempo, tendo a sua origem no Direito Romano. Com o 
passar dos anos sua aplicação foi se desenvolvendo, até que a partir da década de 1970 
ganhou mais evidência em países como Estados Unidos e Itália, diante do sucesso no 
combate às organizações criminosas, terrorismo e tráfico de drogas.    

No Brasil, após a revogação das Ordenações Filipinas em 1830, a primeira 
legislação extravagante que cuidou expressamente da colaboração premiada foi a Lei 
8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos). Todavia, no decorrer dos anos a criminalidade 
no território nacional se desenvolveu de tal modo que os meios ordinários de investigação 
se mostraram insuficientes ao combate às organizações criminosas. Diante disso, no ano 
de 2013 foi promulgada a Lei 12.850, a qual trouxe diversas técnicas extraordinárias de 
investigação, dentre as quais a colaboração premiada, a fim de auxiliar o Poder Público 
na luta contra as organizações criminosas e grupos terroristas que atuam no país. 

A Nova Lei de Organização Criminosa tem como diferencial o fato de ser a primeira 
legislação nacional que regula de forma detalhada o instituto da colaboração premiada, 
dispondo, por exemplo, sobre os direitos do colaborador, define quais os prêmios legais 
serão oferecidos, apresenta os pressupostos de validade, os objetivos perseguidos e o 
procedimento de tramitação da proposta de acordo.  

Todavia, isso não a torna imune de críticas, em especial com relação a sua 
compatibilidade com os direitos e garantias fundamentais inerentes ao devido processo 
legal, tendo em vista a necessidade de se tentar buscar um equilíbrio entre o garantismo 
dos valores fundamentais do processo penal e a eficiência das investigações.  

Dentre as maiores críticas apresentadas pela doutrina encontram-se, por exemplo, 
aquelas relacionadas as questões éticas e morais, a inconstitucionalidade da renúncia do 
direito fundamental ao silêncio e os conflitos entre o sigilo inerente ao acordo de 
colaboração premiada e o exercício pleno do contraditório e ampla defesa dos acusados 
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delatados, principalmente em casos com vários inquéritos e processos em diferentes fases 
de tramitação.   

Com relação a primeira, parte da doutrina entende que a colaboração premiada 
seria, na verdade, uma forma de extorsão promovida pelo Estado, o qual premeia o 
delinquente que trai o comparsa. Representaria, portanto, uma promoção de antivalores à 
ordem social que o Poder Público deveria combater.  

Entretanto, entendo que este não é o melhor entendimento, pois não haveria sentido 
em falar de ética ou moral em favor de criminosos que atuam contra a própria sociedade 
e suas entidades constitucionalmente instituídas ao pregar a violência, o caos e a 
marginalização. Ademais, na maioria das vezes o líder da organização atua por interposta 
pessoa e por ordens reservadas, de modo que se a autoridade pública não pudesse obter 
informações relevantes através da colaboração premiada, as investigações teriam pouca 
eficácia, já que somente seriam presos criminosos de baixo escalão que podem ser 
substituídos facilmente pela entidade criminosa.   

Por sua vez, sobre as discussões acerca de eventual vício de inconstitucionalidade  
material do §14º do art. 4 da Lei 12.850/2013 por impor uma hipótese de renúncia do 
direito fundamental ao silêncio (art. 5, LXIII, da CF), acredito que o melhor entendimento 
que pode ser extraído do referido dispositivo, a fim de resguardar a sua validade, é que a 
intenção do legislador ordinário foi de editar uma norma que ofereça ao suspeito ou 
acusado de um crime a possibilidade de, através do auxílio do seu defensor, deixar de 
exercer voluntariamente (não renunciar) este direito fundamental em troca dos benefícios 
legais oferecidos.  

A Lei 12.850/2013 é muito clara em estabelecer como um dos principais 
pressupostos de validade do instituto a voluntariedade, de modo que o acordo de 
colaboração premiada somente poderá ser celebrado se a decisão do agente em auxiliar 
as investigações for tomada de maneira livre, sem qualquer constrangimento, sendo 
irrelevante a espontaneidade e a motivação. Tal requisito reforça ainda mais a 
constitucionalidade do §14º do art. 4, pois, além de nenhum direito fundamental ter 
natureza absoluta, a opção por não exercer o direito ao silêncio somente será válida se for 
tomada pelo agente de forma livre, mediante o aconselhamento do seu defensor.  

Ademais, nada impede que o indivíduo se retrate da proposta de colaboração, 
hipótese em que as provas autoincriminatórias produzidas não poderão ser utilizadas em 
seu desfavor, conforme dispõe o §10º do art. 4 da Lei 12.850/2013.  
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Quanto a terceira crítica, inicialmente, há que se compreender que o caráter sigiloso 
do acordo se impõe em razão da necessidade de se resguardar a eficácia das investigações 
e preservar a integridade física e a vida do colaborador e de sua família.  

Da mesma forma como ocorre com outros meios de obtenção de prova, a exemplo 
da interceptação telefônica, durante a fase investigativa o direito de defesa das pessoas 
investigadas é muito limitado ou até mesmo inexistente, tendo em vista o caráter 
inquisitivo do inquérito policial, o qual tem como fim exclusivo a elucidação do fato 
criminoso.  

Deste modo, sendo encontrados elementos mínimos de autoria e materialidade 
delitiva contra o delatado, será proposta a ação penal e após o recebimento da denúncia, 
o art. 7, §3º, da Lei 12.850/2013 estabelece que o caráter sigiloso do acordo de 
colaboração premiada deixará de existir, uma vez que instaurado o processo penal, abra-
se o contraditório e o exercício da ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes, 
permitindo-se que os demais acusados e os seus defensores possam ter conhecimento dos 
temos e diligências relacionadas ao acordo e exerçam, assim, o direito à prova e a 
impugnações (contraditório diferido).  

Todavia, a dificuldade de compatibilização entre o sigilo e o direito de defesa 
aumenta quando se tem uma investigação com várias pessoas suspeitas, muitos acordos 
de colaboração premiada e diversas delações em face de outros investigados e do próprio 
acusado. Em tal hipótese é realmente complicado para o Poder Público divulgar 
inteiramente os termos do acordo e o teor das informações prestadas pelo colaborador, 
sob pena de prejudicar o êxito das investigações, mas, em contrapartida, existe um 
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa do réu delatado que não tem 
inteiro conhecimento do conjunto probatório apresentado contra si e em qual contexto as 
acusações de terceiros foram feitas. 

Em tal hipótese, diante do silêncio da lei, caberia ao julgador analisar as 
circunstâncias do caso concreto e, a partir de um juízo de ponderação, definir qual o 
direito e garantia deverá prevalecer, o contraditório e ampla defesa (art. 5, LV, da CF) ou 
o sigilo dos atos processuais em prol do interesse social (art. 5, LX c/c art. 93, IX, ambos 
da CF).  

Além disso, outra questão que gera dúvidas é a efetividade dos crimes previstos nos 
arts. 18 e 19, ambos da Lei 12.850/2013.  

O legislador ao tipificar as condutas ali descritas claramente teve a intenção de 
tentar preservar o regular curso da persecução penal e preservar a integridade do 
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colaborador. Entretanto, tenho dificuldades em acreditar na efetividade de tais 
incriminações, em razão da pequena quantidade de pena imposta em comparação com o 
bem jurídico tutelado e o fim almejado. 

Por fim, como visto no decorre deste trabalho, embora a colaboração premiada já 
exista há um tempo considerável no ordenamento jurídico nacional, nunca antes tal 
instituto foi tão aplicado em uma única investigação como vendo sendo utilizado no caso 
“Lava Jato”. A sua relevância e importância para a descoberta do esquema criminoso 
envolvendo a Petrobras é indiscutível, uma vez que, a partir dos acordos de colaboração, 
o Ministério Público Federal conseguiu ter noção da quantidade de dinheiro desviado da 
estatal, do número de pessoas físicas e jurídicas envolvidas e a devolução de parte dos 
valores recebidos de forma ilícita. 

Contudo, o que preocupa considerável parcela da comunidade jurídica é a forma 
como caso vem sendo conduzido e o modo como a colaboração premiada vem sendo 
aplicada. Muitas das queixas têm como fundamento fatos que representariam violações à 
normas constitucionais e leis penais. 

As principais críticas estão centradas na utilização de prisões cautelares como 
instrumento para forçar o suspeito ou acusado a colaborar e a ausência de limites a postura 
do Ministério Público Federal quanto a definição das cláusulas que compõe o acordo. 

Realmente, os argumentos apresentados por diversos juristas e as conclusões da 
Revista Consultor Jurídico, em comparação com as justificativas dos procuradores da 
República que fazem parte força tarefa que atua no caso, geram certos questionamentos 
acerca da validade destes negócios jurídicos, tendo em vista a possibilidade de violação 
de um dos seus requisitos mais importantes, qual seja, a voluntariedade.  

Como já afirmado, é imprescindível que em um Estado Democrático de Direito, o 
Poder Público no curso da persecução penal tenha uma postura que demonstre um 
equilíbrio entre o respeito aos direitos e garantias fundamentais e a eficiência das 
investigações, sob pena de retrocedermos no tempo e voltarmos a um modelo ditatorial.  

É necessário que se compreenda que o respeito ao devido processo legal e a outros 
direitos e garantias fundamentais exige que a aplicação da colaboração premiada seja feita 
com base em três importantes parâmetros, quais sejam, a reserva legal, reserva de 
jurisdição e a proporcionalidade.  

O primeiro decorre do princípio da legalidade, previsto no art. 5, caput e incisos II 
e LIV, da CF, os quais estabelecem que a restrição de um direito fundamental só é legitima 
quando emanar de uma lei prévia, escrita e estrita. O segundo relaciona-se com o princípio 
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da judicialidade, ou seja, a utilização de técnicas especiais de investigação, como a 
colaboração premiada, depende de um controle judicial para ser legítima. E o terceiro tem 
por fim analisar se a aplicação do instituto no caso concreto é algo realmente necessário 
(apto a descoberta da fonte de prova), adequado (se não existe outro meio menos restrito 
a direitos e garantias fundamentais) e se os benefícios advindos serão maiores do que os 
ônus suportados. 

O sucesso da Operação “Lava Jato” depende disso, uma vez que o sentimento de 
impunidade que a população tem da Justiça brasileira estaria reforçado se ao final as 
condenações impostas aos verdadeiros culpados forem derrubadas diante da ilicitude das 
provas obtidas através de acordos de colaboração premiada nulos.   

Portanto, a partir das informações apresentadas neste trabalho, a conclusão que se 
chega é que a colaboração premiada como uma técnica especial de investigação é tão 
constitucional quanto outros meios de obtenção de provas que estão à disposição do 
Estado e que impõe certa restrição aos direitos fundamentais, como a interceptação 
telefônica e a busca pessoal e domiciliar.  

Representa um importante instrumento de combate às organizações criminosas que 
somente poderá ser utilizado em situações excepcionais que exijam uma atuação mais 
contundente e eficaz do Estado, justificada pelos danos que estas entidades geram à 
sociedade, e desde que sua aplicação seja feita em observância ao devido processo legal. 

Embora seja um instituto relativamente antigo, a forma como a colaboração 
premiada é vista e aplicada no dia a dia está mudando, principalmente em função da nova 
disciplina da Lei 12.850/2013 e da Operação “Lava Jato”. Tais situações, sem dúvida, 
estão permitindo uma maior discussão acerca do tema e uma alteração na forma como o 
direito penal e processo penal são aplicados.  

Ainda não é possível descobrir se as mudanças serão para melhor ou pior, mas 
certamente a Operação “Lava Jato” terá um papel fundamental no caminho que será 
seguido, e o que se espera é que com o passar do tempo possamos ver realmente a 
evolução da colaboração premiada e a obtenção dos objetivos perseguidos, conforme os 
parâmetros estabelecidos por um Estado Democrático de Direito.     
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