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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos dos acordos de colaboração 

premiada frente à constituição, diante da forma como é obtida a prova e o meio que 

é utilizada no decorrer do processo penal. Nessa perspectiva, a colaboração 

premiada é um instituto onde as partes envolvidas na relação processual podem 

negociar os termos do referido acordo. O presente trabalho tem como foco a 

validade e eficácia da aplicação do instituto à luz do sistema brasileiro. A pesquisa 

analisou a norma com a perspectiva da doutrina. Posto isso, a colaboração 

premiada trata de uma justiça negocial contra o combate das organizações 

criminosas, trazendo vantagens para aquele que contribui na busca da verdade real 

e de outro lado auxilia o Estado na persecução penal. Primeiramente, será discutido 

o conceito de colaboração premiada e sua distinção de delação premiada. Em 

seguida, examina-se as garantias do colaborador, com base na Constituição 

Federal. E por último, será analisado a eficácia do instituto da colaboração premiada 

no ordenamento jurídico, cujas características e requisitos encontram-se previstos 

na lei 12.850/2013. 

 

Palavras chaves: Colaboração premiada; Justiça negocial; Organização criminosa. 

Prova. Processo Penal.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Quando se fala em Colaboração premiada no Brasil, não se trata de um 

assunto recente, ainda que previsto mediante outros contornos legais, como a Lei n° 

8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos e Equiparados); Lei nº 12.850/2013 (Nova Lei 

de Organizações Criminosas); Lei nº 9.613/1998 – (Lei de Combate à Lavagem de 

Dinheiro); Lei 11.343/2006 (lei de drogas); entre outras.1 

Fica evidente que em nosso ordenamento jurídico vem se utilizando como 

“moeda de troca”, entre Estado e colaborador, o que mostra a ineficiência de 

investigação pelo Estado, devido a esse fato, alguns doutrinadores não defendem a 

sua aplicabilidade. Como demonstra Santiago Varezzi, reproduzido por Vinicius:2  

 

A existência da barganha coloca os acusados em uma situação de conflito 
que pode se resolver por meio da negociação. Isso não significa que a 
situação tenha melhorado, e que a partir da previsão dos mecanismos 
negociais os réus tenham uma melhor possibilidade de solução, mas que, 
ao contrário, eles devem pagar pela ineficiência do Estado para processá-
los adequadamente com a renúncia coagida de suas garantias 
constitucionais. 
 
 

Para regulamentar o referido instituto, foi criada a lei 12.850/2013, tendo sido 

um grande avanço no combate à criminalidade estruturada, disciplinando os 

procedimentos a serem seguidos. Um ponto relevante é possibilidade de utilização 

de provas produzidas pelo colaborador em outros processos que tenha participado, 

apesar da lei não ter delimitado expressamente tal possibilidade.3 

Essa troca de informações entre os processos de outras áreas do direito, 

poderá causar um reflexo no direito civil, tributário e administrativo. 

Com a promessa de extinção ou diminuição da pena, o colaborador irá deixar 

de utilizar o princípio do nemo tenetur se detegere (princípio que garante que o 

indivíduo não faça prova contra si), ou seja, irá contribuir para sua autoincriminação, 

perante um acordo realizado com o órgão acusador, e homologado pelo magistrado, 

                                            
1 CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p. 12. 
2 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 1. 

– ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.34. 
3 Ibid., p. 36. 
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e dessa forma poderá ser agraciado com a absolvição ou não oferecimento da 

denúncia, tal como, protegendo contra um possível abuso do poder pelo 

representante do Estado.4 

Frente o grande aumento de criminalidade vem se utilizando o direito penal 

como uma forma de controle social, buscando uma solução imediata para problemas 

de difícil solução. Nesse sentido, buscou uma forma de conceder benesses aqueles 

que cometerem algum delito, mas que de alguma forma queiram colaborar com a 

investigação e de evitar futuros crime, esse instituto recebeu o nome de colaboração 

premiada, que trata-se de um negócio jurídico entre as partes, no qual o sistema 

brasileiro vem se utilizando de forma para combater o crime organizado nacional e 

internacional, em meio à fragilidade do Estado em combater a criminalidade, com 

isso, utiliza-se esse instrumento. O autor Vinicius5, ainda nesse sentido, esclarece 

que: 

 

Assim, é feito um acordo feito entre o réu e o Ministério Público ou a Polícia, 
no qual o delator, de forma voluntária, confessa sua participação no crime e 
delata outros integrantes da ação delituosa, sendo lhe, ao final do processo, 

concedidos benefícios em troca das informações prestadas. 
 

Vale destacar que esse instituto é criticado por uma parte da doutrina, pois 

“Partindo-se da premissa de que os mecanismos negociais acarretariam inevitáveis 

violações a premissas fundamentais do processo penal”6. Corroborando com esse 

sentindo, o autor Vinicius7, cita Juliano Keller do Valle8, vejamos: 

 

A redenção passa a ser uma parte integrante do conteúdo, que é o prêmio 
para a prática da delação concedida nas leis penais brasileiras, exemplo 
mais do que evidente da desintegração social mediante o estímulo à traição, 
que afronta indelevelmente o princípio da dignidade da pessoa humana. 
 

                                            
4 FEITEN, Delmes Rodrigues; CARVALHO, Caio Rocha de Carvalho. A COLABORAÇÃO 

PREMIADA E O DIREITO AO NÃO INCIMINAÇÃO. Empório do direito. Ano 2017. Disponível em: < 
https://emporiododireito.com.br/leitura/a-colaboracao-premiada-e-o-direito-fundamental-a-nao-
autoincriminacao >. Acesso em: 25 de mai. 2021. 

5 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 1. 
– ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 62. 

6 Ibid., p. 439. 
7 Ibid., p. 51. 
8 VALLE, Juliano Keller do. Crítica à delação premiada: uma análise através da teoria do garantismo 

penal. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 114. 
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 Apontando a delação premiada como um grande problema relacionada com a 

ética Estatal, uma vez que estaria incentivando as pessoas a tomarem atitudes 

imorais perante a sociedade, em troca de um benefício concedido pelo Estado.9  

Com isso, deve-se conceder algum “benefício” para aquele que de alguma 

forma voluntaria e eficazmente colaborou com o processo, podendo conceder o 

maior benefício, que seria o não oferecimento da denúncia, ficando evidente o 

grande problema que o Estado enfrenta e até confrontado com alguns princípios 

previsto em nossa Constituição Federal10. Mister salientar que a prova advinda de 

um colaborador (traidor) tem pouca credibilidade, como suas alegações. Como em 

uma obra literária, já foi pronunciada, “dizer um sim ou não custa o mesmo”11, desta 

maneira, a preocupação em torno desse tema é legitima. A prova, portanto, para 

Lauria Tucci, “a avaliação da prova deve ser feita, também, sob o prisma ético”.12 

Afirma-se categoricamente que objetivo da colaboração Premiada é coletar 

informações sobre infrações penais cometidos pelo réu/investigado (colaborador) 

por meio de uma confissão13, onde irá confessar o crime e quem são os envolvidos 

na organização criminosa. 

A demora das decisões, o desinteresse das pessoas na política e a distância 

com os governantes, são alguns dos problemas. Mas não se pode acelerar de forma 

desenfreada o processo, nesse sentido, Vinicius Gomes Vasconselos14, transcreve: 

 

Contudo, a “mera” aceleração do processo, com reduções de prazos, de 
hipóteses recursais e otimização de procedimentos, por exemplo, não se 
mostra suficiente aos clamores atuais. Agora, pretende-se acabar com o 
processo [...]. 
 

 
Pretendo acelerar de forma desenfreada o processo, com a aplicação 

antecipada da pena, sem que seja realizada um valor probatório de prova. 

                                            
9 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel 

Rodríguez. – Rio de Janeiro: Forense. 2018. 
10CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p. 15. 
11Trata de um diálogo entre D. Quixote e um condenado de Gales, onde o condenado o advertia. 
12 RODRÍGUEZ, Victor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel 

Rodríguez. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 12-13. 
13 A confissão sempre foi vista por muito tempo como a “rainha das provas”, fruto da influência norte 

americana, onde se buscava a todo custo uma confissão, podendo recorrer a formas ilícitas.  
14 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 1. 

– ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.7. 
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A promessa de pagamento com vantagens indevidas para agentes públicos 

realizadas por agentes privados, dificilmente deixará de existir. Seria uma utopia 

cogitar, pois sempre terá aqueles que estarão dispostos a aceitar alguma vantagem. 

Como na obra que se tornou best seller, com o Leviatã, do autor Thomas Hobbes 

onde traz a melhor elucidação, com a seguinte frase: “O homem é lobo do 

homem”.15 

Ocorre que é um mal que tem que ser combatido e vencido, pois a corrupção 

organizada tem um custo enorme para uma sociedade. O coletivo fica descrente 

perante as leis e no governo, diante de uma corrupção sistêmica que se instalou em 

nosso sistema político e privado.  

Assim, surgem as seguintes indagações: como o instituto da colaboração 

premiada em uma busca pela verdade e sua análise auxiliam o poder persecutório? 

Qual diferença real entre colaboração premiada e delação premiada? Tem sido 

eficaz a colaboração premiada no Brasil? 

Portanto, o presente trabalho pretende realizar examinar a eficácia da 

colaboração premiada no sistema penal brasileiro, que será realizado por pesquisas 

bibliográficas, jurisprudencial e legislativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 [...] é uma expressão do filósofo Thomas Hobbes que quer dizer que, se não existir um Estado que 
imponha leis, o ser humano se se torna o maior inimigo de si mesmo e vive numa “guerra de todos 
contra todos”. Disponível em: https://filosofianaescola.com/politica/o-homem-e-o-lobo-do-homem/. 
Acesso: 04 mar. 2021. 

https://filosofianaescola.com/filosofos/thomas-hobbes-biografia-e-ideias-principais/
https://filosofianaescola.com/politica/o-homem-e-o-lobo-do-homem/


11 
 

2 COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

A colaboração premiada mais conhecida como delação premiada, já remonta 

origens nas Ordenações Filipinas16, mas só com a promulgação da lei 12.850, de 2 

de agosto de 2013, onde esse instituto ganhou mais destaque, com regulamentando 

procedimentos mais claros e requisitos mais definidos. Esse instituto tem como meio 

de obtenção de provas, com objetivo de punir aqueles que integram a organização 

criminosa, com uma maior aplicabilidade.17 

Tal instituto (colaboração premiada) é um meio de justiça criminal negocial, 

obtendo grande importância desde sua criação. Outro aspecto de grande 

importância é que o Ministério Público não tem poderes ilimitados, isto é, está 

restrito a forma e limites estabelecidos na lei18. Registra-se, que além da 

colaboração premiada, atualmente no direito brasileiro existem outros institutos 

consensuais/negociais19. Não se tem a pretensão de se esgotar o tema, porém 

apresentar as propostas de ampliação sobre o tema, “como a introdução de maiores 

espaços negociais por meio de barganhas e acordos sobre a sentença em matéria 

pena”.20 Logo, o instituo pressupõe que o colaborador precisará dar seu 

consentimento como réu-colaborador, “facilitando a persecução penal por meio de 

sua confissão e da indicação de outros elementos probatórios, como, por exemplo, a 

incriminação de coautores do delito”. 21 

Ocorro que, a colaboração premiada foi inserida no direito brasileiro com 

auxílio de entidades internacionais, na linha da Convenção das Nações Unidas 

Contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo22, Decreto 

5.015/2004) com a perspectiva de conceder uma barganha ao correu que auxiliar e 

                                            
16 Ordenação das Filipinas, em seu Livro V, Títulos VI e CXVI. No título Vi o indivíduo que delatasse 

seria o “crime de lesa majestade”, contundo, não poderia ter participado. Já no Título CXVI, o 
perdão seria ofertado ao indivíduo que entregasse um comparsa, aquele que estava de conluio. 

17DIPP, Gilson. A “delação” ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação 
da lei. Brasília: Editora IDP. 2015, p. 6. 

18CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2020, p. 21. 

19Possibilidades de negociações: transação penal; suspensão condicional do processo e o acordo de 
não persecução penal. 

20 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel 
Rodríguez. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 11. 

21 Ibid., p. 12. 
22UNDC: United Nations Convention Aganist Trasnationa Organized Crime and the Protocols Thereto.

 Disponível em: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/
TOCebook-e.pdf>. Acesso em: 28 de mai. 2021. 
 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
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facilitar a produção da prova. Dessa forma, institui o regramento dos fundamentais e 

uma análise do conceitual do sobre a sua compreensão23. Nesse sentido, Vitor 

Gabriel Rodriguez:24 

 

Por isso, um incentivo, por soft law, internacional para que os Estados 
venham a adotar sistemas de plea bargaining é ainda o “menos pior” dos 
caminhos, quando se deseja um standard internacional de comportamento, 
no caso a persecução da corrupção interna. As nações que, internamente, 
fazem prova desses parâmetros de persecução à corrupção atraem 
investimentos [...]. 

 

 Assim sendo, vários países foram induzidos a realizar uma reforma no 

sistema criminal, com a promessa de incentivos financeiros que viriam de países 

estrangeiros. 

Deste modo, quando alguma entidade internacional tenta impor o plea 

bargaining em nosso ordenamento jurídico (fato é que, o Brasil adotou o sistema 

acusatório, totalmente oposto do modelo americano) deve-se questionar a sua 

legalidade, isto é, saber seus limites no sistema processual brasileiro. Ficando claro 

que, as nações que combatem as organizações criminosas conquistam mais 

investimentos.25 

Assim, o crime é configurado como comum, ou seja, pode ser praticado por 

qualquer pessoa. Além disso, ele é de natureza formal, que consumasse com a 

simples reunião de pessoas com a finalidade de ser organizarem para fins de 

práticas criminosas, pouco importando se estão cometendo algum ilícito, pois, caso 

ocorrer o cometimento de outros crimes, os agentes poderão responder por eles e 

pelo crime de organização criminosa.  Por fim, também possui a característica crime 

permanente (se prolonga no tempo). 26 

 O artigo 3º, da lei 12.850/2013, já tratava como meio de obtenção de prova, 

agora com o advento da lei 13.964/2019 (famigerado pacote anticrime), o artigo 3-

A27, consagrou como um negócio jurídico processual. Tais balizas são de suma 

                                            
23RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel 

Rodríguez. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 19. 
24Ibid., p. 23. 
25RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel 

Rodríguez. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
26NUCCI, Guilherme Souza. Organização Criminosa. -4. Ed. – Rio de Janeiro: Forense. Ano 2019, 

p. 26. 
27Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de 

prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. 
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importância para demonstrar a aplicação das cláusulas expressas nos contratos28. 

Vinicius Gomes, ao delinear o conceito, expõe que essas limitações não se 

restringiram a uma simples decisão, em consequência que se proporá ao instituto 

alguma limitação no decorrer dos julgados.29 

 O grande imbróglio jurídico é analisar e valorar o conteúdo das informações 

contidas no depoimento do colaborador, ou seja, não pode ser considerado como 

único meio de obtenção de prova e de iniciar uma persecução penal, colocar ponto e 

iniciar nova frase não há dúvidas de que “a delação - sem que exista nenhum outro 

respaldo probatório - não legitima a inauguração do processo penal em desfavor de 

qualquer pessoa, especialmente ao considerar a inegável existência de penas 

processuais”.30 

É perceptível como o legislador brasileiro atualmente está caminhado cada 

dia mais para uma justiça negocial, no campo do direito penal.31 Nesse sentido, se 

destaca o “novo” acordo de não persecução penal, tratando desse mecanismo 

negocial, podendo ser visto como uma espécie de medida despenalizadora. Nas 

palavras de Alberto Bovino, citado por Vinicius “a justiça consensual não foi 

projetada para ser utilizada aos réus confessos, mas para gerar réus confessos a 

quem aplicá-la”.32 

Analisando a colaboração premiada, a utilização desse instituto deve ser 

analisada à luz dos ditames garantistas da Constituição Federal, averiguando as 

garantias constitucionais e princípios nela previsto nessa Constituição.33 

 

2.1 Breve história  

 

                                            
28 DIPP, Gilson. A “delação” ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela 

interpretação da lei. Brasília: Editora IDP. 2015, p.33. 
29 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel 

Rodríguez. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
30 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes. Editorial: A função do periódico científico e do editor para a 

produção do conhecimento no Direito e nas ciências criminais. Revista Brasileira de Direito 
Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 9-17, jan./abr. 2017. 
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.34, p. 37. 

31 Trata-se de Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel Rodríguez. 
– Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 17. 

32 Trata-se de uma narrativa falsa, pois muitos acordos foram celebrados por réus/investigados 
presos, e se utilizando de pressões psicológicas e ameaças.  

33 presos, e se utilizando de pressões psicológicas e ameaças.  
33 TAVARES, Juarez. Prova e verdade. [livro eletrônico]. 1ª edição. São Paulo. 2020, pag.10-11. 

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.34
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Talvez uma das histórias mais conhecidas no mundo é a de Jesus Cristo, que 

foi traído por Judas. Convenientemente, Judas entregou Cristo aos Romanos, 

percebe-se que fora realizado uma “espécie” de acordo de delação premiada, onde 

o delator entregava Jesus em troca trinta moedas de prata.34 

No Brasil, a figura da Colaboração premiada foi inicialmente reconhecida nas 

Ordenações Filipinas35, que foram promulgadas em 1603, no livro V, título CXVI, ao 

replicar o que estava previsto, de que, “Como se perdoará aos malfeitores, que 

derem outros à prisão”,36 e no título IV, parágrafo 12, que ficou em vigor até 1917. 

Nessa época não se conhecia por esse termo, mas havia a entrega do prêmio para 

aquele que entregasse o culpado. Era previsto aquele que colaborasse teria direito 

ao perdão ou até mesmo uma recompensa financeira37. Vejamos: 

 

“[...]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, pois o revelou em tempo, que o Rey já sabia, ou stava de 
maneira para o não poder deixar saber”. 38 

 

Percebe-se que, o título mencionado fornecia uma privilegio aquele que 

colaborasse com alguma informação e que levasse o infrator ao rei. Contudo, a sua 

informação estaria vinculada a capacidade de colaboração para resolver o crime. 

                                            
34 CHINELLI, Ana Paula. O evangelho segundo Judas. Super interessante. Ano 2006. Disponível 

em: < https://super.abril.com.br/historia/o-evangelho-segundo-judas/>. Acesso em: 13 de mai. 2021. 
35 São compilados de normas editadas pela Coroa Portuguesa. Não se tratava de um Código, como o 

código civil.    
36 Poderia ser perdoado aqueles que tivessem cometidos delitos graves, como: homicídio e roubo, 

desde que, entregasse o comparsa, e demonstrando com provas. 
37 JESUS, Arthur Pereira. DO PAPEL DO DELEGADO DE POLÍCIA NAS NEGOCIAÇÕES DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. Revista caderno virtual. Ano 2019. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS_
NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA
>. Acesso em: 13 de mai. De 2021. 

38 Ordenações Filipinas On-line. http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1154.htm 

https://super.abril.com.br/historia/o-evangelho-segundo-judas/
https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS_NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA
https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS_NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA
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Como se percebe, claro que com contornos mais modernos é o que ocorre na atual 

legislação brasileira.39 

O outro dispositivo como já exposto, mencionando que “Como se perdoará 

aos malfeitores, que derem outros à prisão”, ou seja, o perdão ao delator que 

entregar seus associados. Igualmente, se não participasse diretamente no delito, 

mesmo assim sua bonificação seria lhe concedida, desde que, o delito por ele 

confessado não ultrapassasse a gravidade do crime delatado.40 

Avançando na história brasileira, também é possível mencionar a 

inconfidência mineira, onde o Coronel Português Joaquim Silvério dos Reis 

conseguiu o perdão41 de suas dívidas com a Coroa em troca da delação42 de seus 

cúmplices, onde eles foram presos por traição contra o rei.43  

Continuando, Em um passado ainda mais recente, fora também muito 

utilizado no regime militar na década de 60, para averiguar pessoas que 

possivelmente poderia se insurgir contra o governo.44 

De início, a primeira lei a trazer a mecanismo de colaboração premiada foi a 

lei de crimes hediondos nº 8.072/1990, no seu artigo 8º, Parágrafo único. O 

participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, 

possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.45   

  Por conseguinte, versando sobre o projeto de lei nº 150 de 2006, de autoria 

da Senadora Serys Marly Slhessarenko, sendo apresentado em 23/05/2006, 

representante do Rio Grande do Sul, onde a ementa mencionava: “Dispõe sobre a 

                                            
39JESUS, Arthur Pereira. DO PAPEL DO DELEGADO DE POLÍCIA NAS NEGOCIAÇÕES DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. Revista caderno virtual. Ano 2019. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS_
NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA
>. Acesso em: 13 de mai. De 2021. 

40PEREIRA, Maria Luiza Rezende. Delação Premiada e a Operação Lavajato. DireitoNet.. 
Disponível em: < https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10105/Delacao-premiada-e-a-
operacao-Lava-Jato>. Acesso em: 15 de mai. 2021. Ano 2017. 

41 Nessa época as denúncias realizadas pelo delator possuíam enorme valor, pois nesse período as 
investigações eram muito precárias, assim, o primeiro que delatasse receberia a remissão de suas 
dívidas.  

42 A delação foi realizada de forma escrita, com o resultado da delação conseguiu a vantagem de não 
pagar as dívidas com a Fazenda Real.  

43 BRITO, Naira Graciela Sales. Livro V das Ordenações Filipinas e três institutos atualmente 
conhecidos no Direito Penal. Ano 2010. Disponível em: < 
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/22320/livro-v-das-ordenacoes-filipinas-e-tres-
institutos-atualmente-conhecidos-no-direito-penal>. Acesso em: 17 de ami. De 2021. 

44 CORDEIRO, Janaina Martins. Delações e vida Cotidiana no Brasil durante a ditadura civil-
militar. Locus - Revista de história Juiz de Fora, v.25, n. 2. p. 223-238, 2019. E –ISSN: 2594-8296 
– ISSN – L: 1413 – 3024.  

45 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal. (Livro eletrônico). 
1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 76. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11269386/art-8-1-da-lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS_NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA
https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS_NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10105/Delacao-premiada-e-a-operacao-Lava-Jato
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10105/Delacao-premiada-e-a-operacao-Lava-Jato
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/22320/livro-v-das-ordenacoes-filipinas-e-tres-institutos-atualmente-conhecidos-no-direito-penal
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/22320/livro-v-das-ordenacoes-filipinas-e-tres-institutos-atualmente-conhecidos-no-direito-penal
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repressão ao crime organizado e dá outras providências”. O projeto tinha como 

objetivo atualizar e criar novos institutos, adequando a Convenção de Palermo.46 

Nas palavras do Giovani Celso Agnoletto, a senadora justificou a criação da 

lei para: Disciplinar a investigação criminal, os meios de obtenção de prova e o 

procedimento judicial aplicável ao referido crime, sem desrespeito às garantias do 

devido processo legal, tampouco às atribuições constitucionais dos órgãos 

envolvidos na persecução criminal.47 

O tipo penal não se resume apenas associar, mas sim em outros 4 verbos48, 

como promover, constituir, financiar ou integrar, novamente cito Giovani Celso 

Agnoletto49, que traz o significado de cada verbo: 

 

Antes de tudo, é mister que se explicitem os verbos que constituem o 
núcleo do tipo penal, os quais retratam condutas humanas que evidenciam 
a aludida prática criminosa. Para tanto, recorreu-se a cinco verbos que 
também são desprovidos de carga de ilicitude, mas que adquirem tal 
característica quando postos em conexão com os outros elementos da 
composição típica. Promover quer dizer “ser a causa de, gerar, provocar”; 
constituir significa “formar, organizar, criar”;  financiar designa a idéia de 
“sustentar os gastos (de, com), prover o capital necessário para; custear, 
bancar”; cooperar representa “atuar, juntamente com outros para um 
mesmo  m, contribuir com trabalho, esforços, auxílio, colaborar”; e integrar 
exprime o conceito de “incluir-se um elemento no conjunto, formando um 
todo coerente, incorporar-se, integralizar” [...]. 

 

Assim, em 02 de agosto de 2013 foi promulgada a Lei 10850/13, que define 

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

da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 

 

2.2 Distinção de colaboração premiada e delação premiada 

 

Buscando um conceito para a expressão delação premiada ou colaboração 

premiada, visto que ela perdeu espaço após o advento da lei 12.850/2013, onde 

substituiu a locução para colaboração premiada. 

Com relação a epistemologia da palavra delatar, buscando no dicionário online de 

língua portuguesa50, que traz o seguinte significado: 

                                            
46 BEZERRA, Clayton da Silva. S.; AGNOLETTO, Giovani Celso. Combate as Organizações 

Criminosas: 12.850 - A Lei que mudou o Brasil (Doutrina e Prática) / organizador: Clayton da Silva 
Bezerra / Giovani Celso Agnoletto. 1˚ ed. - São Paulo: Editora Posteridade, 2020, p. 49. 

47Ibid., p. 28. 
48Ibid., p. 95. 
49Ibid., p. 27. 
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Significado de delatar: 
Denunciar alguém por sua culpabilidade em algum crime. Revelar certo 
delito explicitando suas especificidades ou evidências. Dar possibilidades 
para o entendimento de algo; revelar, denunciar. 
Significado de Premiar: 
verbo transitivo: Dar prêmio a; laurear; recompensar. 
 
 

Assim, o significado em poucas palavras, trata-se de revelar, denunciar e 

consequentemente premiar alguém pelo ato de revelar. 51 

Na doutrina há entendimentos diversos sobre a diferença de delação 

premiada e colaboração premiada. 

Acerca das características do conceito da palavra, Rodríguez52, assim dispõe: 

 

[...] É que o vocábulo “colaboração” não encontra qualquer carga técnica, 
qualquer origem doutrinária que a justifique. A substituição somente se 
explica como recurso eufêmico, de retirar o desvalor intrínseco que o 
substantivo “delação” traz em si. 

 
 

Compactuando com a mesma linha de pensamento, Gomes:53 
 
 

[...] explica que a colaboração é gênero, subdividindo-se em cinco espécies: 
delação premiada; colaboração reveladora da estrutura e funcionamento da 
organização; colaboração preventiva; colaboração para localização e 
recuperação de ativos; colaboração para libertação de pessoas. 
 

O posicionamento referente a diferença entre delação premiada e a 

colaboração. Nas palavras dos autores Kens; Santos e Seregatte:54 

 
Existe uma grande diferença entre a delação premiada e a colaboração 
processual, uma diferença de extrema importância para entendimento. A 
delação premiada é instituto de direito material, e de iniciativa exclusiva do 
juiz, e quem tem como reflexos a diminuição de pena, ou até mesmo o 
perdão judicial, e tem como principal objetivo o combate as organizações 
criminosas, tendo a figura do delator que assume a sua culpa, porém delata 

                                                                                                                                        
50 DELATAR. In: Dicionário online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/deletar/  

>Acesso em: 15 de set 2021. 
51 DIPP, Gilson. A “delação” ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação 

da lei. Brasília: IDP, 2015. 
52 Rodríguez, Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel Rodríguez. 

– Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
53 GOMES, Luiz Flávio. Diferença entre colaboração e delação. Disponível em: <. 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/ha-diferenca-entre-colaboracao--e-
delacaopremiada/14756>. Acesso em: 24 de mar 2021. 

54 KENS, El Iman; SANTOS, Cleopas Isaás Santos; SEREGATTE, Saulo. A delação premiada 
frente ao crime organizado. Revista Consultor jurídico. Ano 2015. Disponível em: < 
https://jus.com.br/artigos/56408/a-delacao-premiada-frente-ao-crime-organizado>. Acesso em: 15 
de set. 2021. 
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as outras pessoas envolvidas. Já a colaboração processual tem uma 
abrangência maior, e é verificada ainda na fase investigatória, quando o 
acusado além de confessar a prática de um crime à autoridade competente, 
e através de suas revelações evita que outras infrações consumem-se. 
Neste caso o colaborador não precisa necessariamente incriminar outras 
pessoas, porque tal instituto está vinculado ao desencadeamento das 
investigações e o resultado do processo, sendo que em casos que apenas 
assumem a culpa já são considerados colaboradores. 

 

 No Supremo Tribunal Superior55 já é consolidado o entendimento sobre a 

diferença de delação para colaboração, vejamos: 

 
Decisão: 1. Nestes autos, a Procuradoria-Geral da República, por conduto 
da Subprocuradora-Geral Lindôra Maria Araújo, ofereceu denúncia em face 
de Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly 
Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva, na qual 
descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção 
passiva, corrupção ativa e lavagem de capitais, previstos no art. 317, c/c art. 
29 e art. 327, § 2º, todos do Código Penal; art. 333 do Código Penal; e art. 
1º da Lei n. 9.613/98, nesta ordem.[...]Colaboração unilateral premiada 
como consectário lógico das balizas constitucionais do devido processo 
legal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, 
vol. 3, n. 1, p. 131-166, jan./abr. 2017. 
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.49, grifei) A propósito, em julgamento 
realizado aos 28.5.2019 (MS 35.693, de minha relatoria), a Segunda Turma 
desta Corte reconheceu a distinção entre colaboração bilateral e 
delação unilateral, assentando-se, no voto condutor, que 
“independentemente da formalização de ato negocial, persiste a 
possibilidade, em tese, de adoção de postura colaborativa e, ainda em 
tese, a concessão judicial de sanção premial condizente com esse 
comportamento”. Nessa direção, diferentemente dos demais meios de 
obtenção de prova, como, por exemplo, interceptação telefônica e busca e 
apreensão, ambas sujeitas à cláusula da reserva jurisdicional, é possível, 
em tese, a adoção de postura colaborativa sponte propria, ainda que 
dissociada do contexto negocial. Tratando-se assim a colaboração 
unilateral de estratégia relacionada à ampla defesa, resguarda-se ao 
Estado-Juiz, no momento da sentença, a aferição da eficácia dessa 
atividade colaborativa, assegurando-se aos implicados a contraposição ao 
conteúdo incriminatório resultante das provas amealhadas a partir do ato de 
cooperação. Importante reforçar, nessa linha, que a colaboração unilateral 
não se sujeita a prévio crivo homologatório, pois não há atividade 
negocial e, como corolário, o controle judicial se perfaz notadamente sob a 
perspectiva da avaliação da concreta eficácia da colaboração no momento 
da sentença. De outra perspectiva, cumpre assinalar que o desenvolvimento 
da atividade investigatória, em geral, ocorre pela formulação de hipóteses 
que são confirmadas ou excluídas por meio da colheita de elementos que 
contribuam para o convencimento do titular da ação penal. Já a colaboração 
premiada, potencialmente, reduz a margem de erro das hipóteses 
investigativas, direcionando a apuração para um caminho mais provável da 
adequada reconstrução histórica dos fatos objeto de investigação. É nesse 
sentido que a colaboração premiada tem o feitio de meio de obtenção 
de prova, e não de meio de prova. Nesse viés, ao menos sob a óptica da 
esfera jurídica do delatado, depreende-se que a colaboração premiada 

                                            
55 FACHIN, Edson. Inq:4436. Data do julgamento: 02/03/2021, Data de Publicação: 04/03/2021. 

Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1175632982/agreg-no-inquerito-inq-4436-
df-0002717-0320171000000/inteiro-teor-1175632986>. Acesso em: 07 de nov. de 2021. 



19 
 

bilateral e a delação unilateral produzem efeitos processuais análogos. [...], 
a acarretar na retomada dos prazos processuais, colha-se a manifestação 
da defesa constituída nos autos por Dimas Fabiano Toledo sobre a certidão 
lavrada pelo Juízo da 9ª Vara da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, 
a fim de que apresente o atual endereço do denunciado para o recebimento 
das notificações, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 
2 de março de 2021. Ministro Edson Fachin Relator - Documento assinado 
digitalmente 
(STF - Inq: 4436 DF 0002717-03.2017.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, 
Data de Julgamento: 02/03/2021, Data de Publicação: 04/03/2021). (Grifo 
Próprio). 

 

Ainda sobre a diferença entre Colaboração Premiada (bilateral) e Delação 

Premiada (unilateral e endoprocessual). Inclusive no Superior Tribunal de Justiça 56 

já sedimentou em sua jurisprudência a distinção, in verbis:  

 
 [...] III - O art. 1º, § 5º, da Lei 9.613/98 trata da delação premiada 
(unilateral), que tem a característica de ato unilateral, praticado pelo 
agente que, espontaneamente, opta por prestar auxílio tanto à atividade 
de investigação, quanto à instrução procedimental, sendo que o 
referido instituto, diferentemente da colaboração premiada (que 
demanda a bilateralidade), não depende de prévio acordo 
a ser firmado entre as partes interessadas. IV - In casu, o c. Tribunal de 
origem, acertadamente, modulou o decisum de primeiro grau, e, com 
amparo no art. 1º, § 5º da Lei n. 9.613/98, concedeu a benesse da delação 
prestada pelo acusado com a consequente redução das penas a ele 
impostas, no patamar de 2/3 (dois terços), limitando-se a extensão do 
benefício, todavia, somente à ação penal de origem. V - 
A correta hermenêutica a ser conferida o instituto, direciona-se no 
sentido de que não há como expandir os benefícios advindos da 
delação premiada, eis que unilateral, para além da fronteira objetiva e 
subjetiva da demanda posta à apreciação, eis que possuem natureza 
endoprocessual, sob pena de violação ou afronta ao princípio do Juiz 
natural. (...) Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de 
ofício para fixar em 30 (trinta) a quantidade de dias-multa. AgRg no REsp 
nº 1.765.139 - PR (2018/0234274-3) STJ - 5ª Turma, Relator: Min. Felix 
Fischer, Julgamento: 23/4/2019. (Grifo Próprio) 

 

 Dessa forma, a delação é unilateral e não demanda acordo e somente tem 

seus efeitos no caso em concreto. 

 

2.2 A colaboração premiada no direito comparado 

 

Foi a partir do marco universal “em prol dos institutos consensuais e da 

flexibilização do princípio da obrigatoriedade em ordenamentos continentais foi a 

                                            
56 FICHER, Felix. Agrg no Resp. nº 1.765.139 – PR. Data do julgamento: 23/4/2019. Disponível 

em:<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/876469182/agravo-em-recurso-especial-aresp-
1504654-sp-2019-0143106-0/decisao-monocratica-876469192>. Acesso em: 15 de out. 2021. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11320276/artigo-1-da-lei-n-9613-de-03-de-marco-de-1998
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319709/par%C3%A1grafo-5-artigo-1-da-lei-n-9613-de-03-de-marco-de-1998
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98
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Reunião de Helsinque de 1986”57, que instigou a não persecução penal em 

determinados casos, assim, evitando a aplicação de pena. Conforme o Vinicius58 

sustenta: 

 

[...] a recomendação R (87) 18, de 17 de setembro de 1987, do Conselho de 
Ministros da Justiça da Europa, conforme Françoise Tulkens, 
“expressamente recomenda o procedimento de assunção de culpa com 
vistas a acelerar a justiça” e teve um papel decisivo na implementação de 
tais mecanismos nos ordenamentos europeus. 
 
 

Mantendo essa sintonia, esse mecanismo já havia sido indicado em uma 

Resolução (75) 11, onde o comitê recomendou que fosse realizado uma forma mais 

célere os procedimentos criminais, sob a condição, que se verificasse que não se 

tratava de crime violentos.59 

Tal cenário demonstra que as cortes transnacionais estão caminhando cada 

vez mais para aplicação de mecanismos consensuais, que nada mais é, uma 

modelo do continente com a commom law, concedendo a acusação e réu realizarem 

um acordo para uma maior celeridade no processo.60 

Por último e não menos importante, a Resolução 45/110 da Assembleia Geral 

das Nações Unidas (popularmente conhecida como Regras de Tóquio), discorre 

sobre “requisitos mínimos para a elaboração de penas não privativas de liberdade e, 

ao dispor sobre o momento prévio ao juízo, sugere a possibilidade de retirada da 

acusação em casos de pouca gravidade a partir de critérios utilitários”.61 

Contudo, é necessário avaliar a peculiaridade de cada Estado, observando o 

seu ordenamento jurídico próprio, antes mesmo de realizar a importação desse 

mecanismo para a legislação interna. Faz-se necessário observar os diferentes 

contextos culturais, sociais e políticos. Nesse sentido, Vitor Gabriel Rodrigues62, 

elucida sobre o que foi abordado anteriormente, In verbis: 

 

Em outras palavras, a imposição de uma normativa internacional a um 
contexto interno pode causar choques claros, não apenas por diferenças 

                                            
57 Impõe linhas basilares a serem seguidas na reforma de procedimentos, para uma simplicidade e 

aceleração na justiça consensual, na esfera do direito criminal. 
58 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 1. 

– ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 27. 
59 Ibid., p. 27- 28. 
60 Ibid., p. 28. 
61 Ibid., p. 27. 
62 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel 

Rodríguez. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
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econômicas mas, aqui especialmente, pela disparidade de formação 
histórico-cultural. Uma norma importada sem adaptação – sabem todos os 
juristas – pode não ser eficaz em um ordenamento interno.  

 

Mister salientar, que tal instituto já é utilizando pelos norte-americanos há 

mais de cem anos, que usa como ferramenta negocial o plea bargaining63. Posto 

isso, será visto outras peculiaridades, relacionado ao tema, no direito americano, 

alemão, italiano e espanhol. 

Impõe reconhecer que, com o avanço da sociedade, os problemas 

relacionados ao combate à criminalidade e principalmente ao crime organizado, em 

regra, são equivalentes, o que justifica a utilização de mecanismo consensuais 

adotados em outros países.64 

 

2.3.1 Modelo alemão 

  

 Na legislação alemã, a colaboração premiada é denominada de 

Kronzeugenregelung (conhecido como testemunho da coroa). Tal instituto tem como 

base, § 31 da Lei de Entorpecentes (BtMG7), e no § 46b do Código Penal (StGB8), 

como nas reformas que ocorreram o ano de 2013.65 

 Em uma breve comparação do direito alemão com o direito brasileiro, 

podemos dizer que ambas legislações se aproximam com os respectivos textos 

Constitucionais.66 

 Diz-se que o legislador tem como objetivo oferecer um incentivo a um 

investigado, para que ele possa cooperar com o deslinde do crime. Pois sem a sua 

contribuição desse colaborador jamais poderia adentrar em organizações 

criminosas, muitas dessas organizações são conhecidas por sua 

impenetrabilidade.67 

                                            
63  É comum ver profissionais confundirem com o instituto da colaboração premiada, sendo que, são 

institutos totalmente distintos. 
64 MASSON, C. Crime organizado / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – 4. ed., rev., atual. e ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 157. 
65 MACHADO, LUÍS HENRIQUE. O Desafio da Busca da Eficiência no Direito.  Assunto especial. 

DPU Nº 74. 2017, p. 63. 
66 Ibid., p. 32. 
67 Ibid., p. 34. 
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 Ocorro que, o colaborador que contribuir com o Tribunal e revelar atividades 

criminosas praticadas por terceiros, levando a punição dos delitos. Esse agente que 

auxilia o Estado é conhecido como colaborador (Kronzeuge).68 

 Nessa perspectiva, existe a necessidade de atenção, devido que o 

colaborador poderá revelar seus comparsas, indicando infrações de terceiros, com a 

finalidade de se alcançar algum benefício do Estado. Pode-se mostrar que as 

informações trazidas podem não corresponder com realidade.69 

 A verdade é que, os promotores de justiça são obrigados a iniciar a 

persecução penal quando ocorrer indícios, conforme “§ 46b StGB tem como alvo 

obter indicações e informações, mesmo advindas de pessoas envolvidas em 

organizações criminosas, sob estruturas suspeitas”70, para averiguação dos indícios. 

 Importante ressaltar que, a expressão “elevada suspeita” de conluio em uma 

organização criminosa não é suficiente para decretar uma prisão preventiva, como o 

autor analisa nesse sentido:71 

 

A “elevada suspeita” deve se respaldar em uma base factual, de sorte que 
meras suposições, rumores ou declarações anônimas não devem ser 
consideradas49. Sobre a prisão, o Magistrado baseia-se nos resultados da 
investigação juridicamente aproveitáveis50, existentes no momento da sua 

decisão presente nos autos. 
 

 Toda prisão preventiva deve ser fundamentada. “A obrigatoriedade de 

fundamentação tem como característica a particularidade de concretizar o direito do 

acusado de ser ouvido pelas autoridades”, para o magistrado obter um parâmetro e 

controle de suas decisões.72 

 É certo que a prisão preventiva não possui caráter de antecipação de pena, 

mas tem como finalidade de conservar um bom procedimento do processo. Não 

havendo necessidade para tal medida, assim sendo, uma medida desproporcional73. 

 A prisão preventiva não possui caráter de antecipação de pena, mas tem 

como finalidade de conservar um bom procedimento do processo. Não havendo 

necessidade para tal medida, assim sendo, uma medida desproporcional.74 

                                            
68 Ibid., p.4. 
69 Ibid., p. 35. 
70 Ibid., p. 34. 
71 Ibid., p. 38. 
72 Ibid., p. 39. 
73 Ibid., p. 37. 
74 Ibid., p. 37. 
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 Em se tratando de declarações, os participantes da negociação, quando 

realizar declarações contra terceiro sem fundamento não poderá causar prejuízo ao 

mencionado na colaboração, da seguinte forma:75 

 

As declarações podem, contudo, fundamentar uma “suspeita inicial” 
(Anfangsverdacht), dando ensejo à instauração da investigação, enquanto 
que, para fins de decretação da prisão preventiva, em desfavor de terceiros 
incriminados por colaboradores, são exigidos requisitos especiais firmados 

pela jurisprudência a serem considerados. 
 

 O código alemão determina que todo acusado deverá ser auxiliado por um 

defensor técnico de sua livre escolha e que responde por um processo justo. 

Abarcado pelo princípio constitucional do Estado de Direito, que possibilita a defesa 

por um advogado. Referindo-se a efetivação de paridade de armas76. Como ressalta 

o autor: 

 

O Estado de Direito somente pode ser de fato realizado se forem tomadas 
as providências necessárias para assegurar que os criminosos, no âmbito 
das leis em vigor, sejam investigados e julgados na medida de sua 
culpabilidade, recebendo justas punições. 

 
 

 O autor continua analisando o direito à ampla defesa, explica que, é um 

direito reconhecido no Tribunal Federal de Justiça, por se tratar de um direito a 

dignidade da pessoa humana, não podendo tolerar qualquer abuso.77 

 Desse modo, o magistrado tem autonomia para deixar de aplicar a pena, bem 

como atenuar, mas para isso acontecer o colaborador terá como proposito a 

denunciação dos comparsas.78 

 

2.3.2 Modelo americano plea bargain 

 

O direito americano surgiu através do direito consuetudinário, completamente 

diverso dos sistemas europeus e latinos, por oferecer uma margem considerável de 

poder para que o juiz aplique a pena com padrões baixíssimos. Onde cada estado 

                                            
75 Ibid., p. 53. 
76 Ibid., p. 47. 
77 Ibid., p. 51. 
78 GUSTAVO, Jader. Evolução da delação premiada como meio de persecução penal. Revista 

Jus Navigandi. Ano 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/40461/evolucao-da-delacao-
premiada-como-meio-de-persecucao-penal >. Acesso em: 09 de set. 2021. 
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tem seu próprio código penal, apenas seguindo princípios indicados pela Suprema 

Corte Americana.79  

Os Estados Unidos utilizam-se desse modelo conhecido como plea 

bargaing80, trata-se de um acordo entre promotor e defesa, que “no final, eles entram 

em um acordo (às vezes chamado de contrato), em que o réu concorda em 

confessar a culpa, em troca de uma pena menor do que a que poderia pegar se 

fosse a julgamento” 81. Onde o acusado irá assumir toda a culpa e recusar ser 

acusado por um juiz, em compensação de uma benesse. Conforme Jacinto Nelson 

de Miranda Coutinho menciona a definição de plea bargaining:82 

 

Chegados aqui, pensamos que uma definição suficientemente abrangente 
poderá ser a que defina a plea bargaining como “a negociação entre o 
arguido e o representante da acusação, com ou sem a participação do juiz, 
cujo objecto integra recíprocas concessões e que contemplará, sempre, a 
declaração de culpa do acusado (guilty plea) ou a declaração dele de que 
não pretende contestar a acusação (plea of nolo contendere. 

 

 Possibilitando uma dispensa penal, esse instituto americano mostra sua 

utilidade para evitar uma falácia técnica. 

 Com isso, ficou demostrando que o sistema norte americano que vêm do 

sistema Commom Law, não sendo compatível com o sistema adotado pelo Brasil, 

que foi adotado romano-germânico.83 

A partir dos anos de 1970, teve uma enorme eclosão na criminalidade nos 

Estados Unidos, devido a grande aumento de urbanização nas grandes cidades, 

assim, o plea bargaining mostrou-se como uma ferramenta necessária e usual na 

justiça americana.84 

                                            
79 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena / Guilherme de Souza Nucci. – 6. ed. rev., 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 96. 
80 Traduzindo para o português: barganha no argumento. 
81 MELO, João Osorio de. Faca de dois, Funcionamento, vantagens e desvantagens do plea 

bargain nos EUA. Revista Consultor jurídico. Ano 2019. Disponível em: < 
https://www.conjur.com.br/2019-jan-15/funcionamento-vantagens-desvantagens-plea-bargain-
eua>. Acesso 03 de mar. 2021. 

82 COUTINHO, Jacinto Nelson Miranda. Plea bargaining no projeto anticrime: crônica de um 
desastre anunciado. IBCCRIM. Ano 2019. Disponível em: < 
https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/7022/>. Acesso em: 17 de jun. 2021. 

83 Idem. 
84 AGUIAR, Eduardo. A "PLEA BARGAINING" E A LEI DA COLABORAÇÃO PREMIADA À LUZ 

DA TEORIA DO GARANTISMO PENAL. Academia. edu. Disponível em:< 
https://www.academia.edu/40255683/A_PLEA_BARGAINING_E_A_LEI_DA_COLABORA%C3%87
%C3%83O_PREMIADA_%C3%80_LUZ_DA_TEORIA_DO_GARANTISMO_PENAL>. Acesso em: 
16 de jun. 2021, p. 1. 

https://www.conjur.com.br/2019-jan-15/funcionamento-vantagens-desvantagens-plea-bargain-eua
https://www.conjur.com.br/2019-jan-15/funcionamento-vantagens-desvantagens-plea-bargain-eua
https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/7022/
https://www.academia.edu/40255683/A_PLEA_BARGAINING_E_A_LEI_DA_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_%C3%80_LUZ_DA_TEORIA_DO_GARANTISMO_PENAL
https://www.academia.edu/40255683/A_PLEA_BARGAINING_E_A_LEI_DA_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_%C3%80_LUZ_DA_TEORIA_DO_GARANTISMO_PENAL
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Em um estudo comparado nos Estados Unidos demonstrou que "A barganha 

nos Estados Unidos é menos regulada do que em outros países",85 o país está 

buscando um meio de deixar o processo mais transparente o possível. 

Onde os crimes federais têm taxa de 97%86 dos acordos são efetivados pelo 

plea bargain87, pode se aproximar-se dessa porcentagem na esfera estadual88, 

embora previsto na sexta emenda que o todo processo será público, quando o réu 

aceita o acordo não existirá mais essa possibilidade de transparência. É imperioso 

esclarecer que esse número decorre da liberdade que os promotores têm para 

celebrar os acordos, ou seja, desafogando o judiciário e em consequência uma 

redução de custos para os cofres públicos89, Para tal, tem os números de pessoas 

encarceradas no sistema penal americano:90 

 

[...] O resultado é que, dos 2,2 milhões de americanos agora presos - um 
número terrível por si só -, há mais de dois milhões de pessoas 
encarceradas como resultado dos acordos criminais ditados pelos 
promotores do governo, que efetivamente ditam as sentenças também. 

 

Há alguns conflitos diante desse instrumento: uma corrente quer uma 

regulamentação e controle de negociação, a outra corrente busca uma revisão mais 

audaciosa abarcando um grupo maior de pessoas.91 

Quando envolver organizações criminosas, os promotores têm uma certa 

“liberdade”, eles podem usar o acordo para impulsionar o caso, retirando as 

informações de delatores de menor escalão para se alcançar os mais altos escalões. 

                                            
85 WALSH, Dylan. Por que os tribunais criminais dos EUA são tão dependentes do plea 

bargaining? Revista Consultor jurídico. Ano 2019. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2019-fev-15/limite-penal-tribunais-eua-sao-tao-dependentes-plea-
bargain>. Acesso em: 08 de mar. de 2021. 

86 BARROS, Francisco Dirceu. Plea bargaining: 90% a 97% de todos os casos criminais nos 
Estados Unidos são submetidos a acordo e não vão a julgamento. Processo penal adversarial 
versus processo penal consensual. Revista Consultor jurídico. Ano 2017. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/60933/plea-bargaining-90-a-97-de-todos-os-casos-criminais-nos-
estados-unidos-sao-submetidos-a-acordo-e-nao-vao-a-julgamento>. Acesso em: 08 de mar de 
2021. 

87 Traduzindo para o português: delação premiada. 
88   WALSH, Dylan. Por que os tribunais criminais dos EUA são tão dependentes do plea 

bargaining? Revista Consultor jurídico. Ano 2019. Disponível 
em:<https://www.conjur.com.br/2019-fev-15/limite-penal-tribunais-eua-sao-tao-dependentes-plea-
bargain>. Acesso em: 08 de mar. de 2021. 

89 Atualmente os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo. 
90 BEZERRA, Clayton da Silva; AGNOLETTO, Giovani Celso. Combate as Organizações 

Criminosas: 12.850 - A Lei que mudou o Brasil (Doutrina e Prática) / organizador: Clayton da Silva 
Bezerra / Giovani Celso Agnoletto. 1˚ ed. – Rio de Janeiro: Editora Posteridade. Ano 2020, p. 207. 

91 Ibid., p. 296. 

https://www.conjur.com.br/2019-fev-15/limite-penal-tribunais-eua-sao-tao-dependentes-plea-bargain
https://www.conjur.com.br/2019-fev-15/limite-penal-tribunais-eua-sao-tao-dependentes-plea-bargain
https://jus.com.br/artigos/60933/plea-bargaining-90-a-97-de-todos-os-casos-criminais-nos-estados-unidos-sao-submetidos-a-acordo-e-nao-vao-a-julgamento
https://jus.com.br/artigos/60933/plea-bargaining-90-a-97-de-todos-os-casos-criminais-nos-estados-unidos-sao-submetidos-a-acordo-e-nao-vao-a-julgamento
https://www.conjur.com.br/2019-fev-15/limite-penal-tribunais-eua-sao-tao-dependentes-plea-bargain
https://www.conjur.com.br/2019-fev-15/limite-penal-tribunais-eua-sao-tao-dependentes-plea-bargain
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Os benefícios podem ser realmente vantajosos para o que colaborar, como a 

diminuição da pena e o da economia processual.92 

Nesse sentido, supracitado, há uma preocupação com a autodeterminação e 

a falta de supervisão investido nos promotores. Em regra, o magistrado não participa 

dos acordos celebrados, esses acordos não tem um padrão pré-estabelecido, o 

promotor pode oferecer uma suspensão do processo, desde que, o réu confesse a 

sua culpa; ficando a cargo do réu aceitar ou não.93 

Com relação ao procedimento negocial os acordos quantos as sanções 

penalmente aplicáveis impostas aos colaboradores. É o fato da renúncia por muitas 

vezes de direitos constitucionais legitimados na Constituição Americana. Aqui nesse 

sistema o réu em regra três possibilidades para formalizar o acordo.94 

No que diz respeito ao direito Americano, existe o plea of agreement 

(alegação de acordo), onde que, acusação e defesa chegam em um consenso e 

posteriormente o judiciário. Normalmente os magistrados acatam os acordos sem 

maiores problemas e decretam as sentenças.95 

Outro aspecto é o do Alfford plea, conhecido também por Kennedy plea, mas 

somente em alguns estados americanos realizam essa tratativa de acordo, sendo 

assim, um acordo feito entre acusação e acusado, mesmo que o acusado mencione 

sua inocência será condenado. O fato de o colaborador ter confessado pouco 

importa para o deslinde do processo.96 

Por fim, tem outro aspecto de colaboração premiada, é conhecido como ad 

hoc plea bargaining. Aqui o colaborador irá realizar algo que não está previsto na 

legislação com, “p.ex., renunciar à guarda de filhos, doar certa quantia para 

uma instituição de caridade etc. Mesmo quando ausente efetivo pacto entre acusado 

e acusação”, 97 observando rigorosamente o que foi celebrado. 

                                            
92 Na América os processos são geralmente lentos e muito caro. Com o acordo as duas partes podem 

sair com um bom resultado, utilizando a barganha. 
93 BEZERRA, Clayton da Silva; AGNOLETTO, Giovani Celso. Combate as Organizações 

Criminosas: 12.850 - A Lei que mudou o Brasil (Doutrina e Prática) / organizador: Clayton da Silva 
Bezerra / Giovani Celso Agnoletto. 1˚ ed. – Rio de Janeiro: Editora Posteridade. Ano 2020, p. 201. 

94 CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2020, p. 48. 

95 Cruz, Flavio Antônio da. Plea bargaining e delação premiada: suas perplexidades. Revista 
jurídica ESA. Revista jurídica ESA. Disponível em: <.oabpr.org.br/wp-content/uploads/2016/12/2-8-
plea.pdf>. Acesso em: 17 de jun. 2021, p. 33-34. 

96 Ibid., p. 16. 
97 Ibid., p. 16. 
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 Não é demais imaginar que o órgão de acusação faça “ameaças” com a pena 

de morte em crimes que aceitem, forçando um acordo. Alegando que tem em sua 

posse causas prováveis para uma condenação.98 

 Muito embora esse instrumento de negociação tenha começado de forma 

obscura, acabou se tornando um costume. É considerado a eficiência dos tribunais. 

"Nós montamos o sistema de julgamento mais pesado e caro que o mundo já viu, e 

então decidimos que não podemos proporcionar isso para todos, exceto para uma 

minúscula porção de pessoas”.99 

Dessa forma, Valente100 identifica os moldes do crime organizado, assim, 

podemos identificar como: 

 

[...] crime organizado quando se identifica um dos nove crimes estaduais 
listados (homicídio, seqüestro, jogo, incêndio, corrupção, extorsão, 
explorar/lidar com material obsceno e tráfico de drogas) ou um dos 35 
crimes federais mencionados, acrescida a uma das seguintes condutas: a) 
uso do lucro obtido do racketeering101 num empreendimento comercial ou 
empresa que afete o comércio interestadual; b) adquirir ou manter, através 
de racketeering, o controle de empresa que exerça comércio interestadual; 
c) dirigir ou participar dos negócios da empresa, através de racketeering, 
afetando o comércio interestadual; d) participar das supra-aludidas 

atividades. 
 

Os termos usados na para identificar as partes no acordo são conhecidos 

como “whistleblower, para denominar o delator, e whistleblowing, para ato de 

delatar, no âmbito da delação premiada”102. São denominações que já introduziu em 

outros idiomas, como o espanhol e o alemão, como o brasileiro usando da mesma 

expressão.  

                                            
98 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal. (Livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2017, p. 52. 
99 Ibid., p.59. 
100 VELENTE. João Bosco de Sá. CRIME ORGANIZADO: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO SEU 

SURGIMENTO NO MUNDO E NO BRASIL. Ministerio Público do Estado do Amazonas. Disponível 
em: <https://www.mpam.mp.br/centros-de-apoio-sp-947110907/combate-ao-crime-
organizado/doutrina/418-crime-organizado-uma-abordagem-a-partir-do-seu-surgimento-no-mundo-
e-no-brasil>. Acesso em: 31 de mar. de 2021. 

101Conforme Silvia Reiko Kawamoto, racketeering é a associação para cometer crimes de extorsão e 
constrangimento, através do emprego de grave ameaça e violência, ou atividades das 
organizações criminosas que extorquem dinheiro de negócios lícitos pela violência ou intimidação. 
E denomina-se racketeer a pessoa que se engaja numa operação para obter dinheiro 
ilegitimamente, implicando continuidade de conduta. BEZERRA, Clayton da Silva; AGNOLETTO, 
Giovani Celso. Colaboração Premiada: O novo paradigma do Processo Penal. 1.ed.- Rio de 
Janeiro; M. Mallet Editora, 2020. 

102 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado / Víctor Gabriel 
Rodríguez. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 20. 

https://www.mpam.mp.br/centros-de-apoio-sp-947110907/combate-ao-crime-organizado/doutrina/418-crime-organizado-uma-abordagem-a-partir-do-seu-surgimento-no-mundo-e-no-brasil
https://www.mpam.mp.br/centros-de-apoio-sp-947110907/combate-ao-crime-organizado/doutrina/418-crime-organizado-uma-abordagem-a-partir-do-seu-surgimento-no-mundo-e-no-brasil
https://www.mpam.mp.br/centros-de-apoio-sp-947110907/combate-ao-crime-organizado/doutrina/418-crime-organizado-uma-abordagem-a-partir-do-seu-surgimento-no-mundo-e-no-brasil
https://jus.com.br/tudo/violencia
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Aponto o significado inicial da palavra whistleblower é aquele que denuncia e 

não obrigatoriamente o traidor, ou seja, é o denunciante que delata o que está ilegal 

em sua percepção, sem mesmo que haja transpassado o limite legal.103 

 Da leitura fria da declaração de culpa criminal, com todos os agravantes, 

gerando um título judicial para vítima. Diante da sugestão apresentada pela 

acusação, o colaborador irá optar pela opção que lhe parecera mais adequada a sua 

situação naquele instante.104 

 Impõe-se, antes de tudo, as barganhas traduz o que as declarações 

trouxeram de consistência para declarar culpa ou de não contestar. Assim sendo, as 

partes podem compactuar em retirar alguma acusação em especifico, ou a acusação 

pode indicar ao magistrado a condenação. É plenamente possível um acordo de 

estipulação de pena entre os envolvidos no processo.105 

 Assim, o sistema acusatório estadunidense mostra-se uma verdadeira utopia, 

visto que, quase em sua maioria de condenações são com fundamentos em razão 

de o réu assumir a culpabilidade, que advém de uma negociação sem que ao menos 

seja realizada uma verificação de provas, ou nem mesmo averiguando se caberia 

uma absolvição por dúvida razoável.106 

Trançando esse panorama, há que se fazer uma análise sobre esse sistema e 

sua discricionariedade relativizada pelos promotores. Segundo na visão do autor:107 

 

[...] tamanha liberalidade justifica-se em razões políticas e utilitaristas, 
segundo as quais procura-se descartar os delitos irrelevantes, 
concentrandose os esforços na criminalidade de vulto, cuja repressão rende 
visibilidade no seio social, sendo esse o motivo de combate. 

 

 O magistrado nesse processo é meramente um espectador, agindo somente 

em casos que ultrapasse os excessos. Esse sistema não é adotado no Brasil e nem 

na Europa, pois nesses o sistema possui limitações e intervenção.  

 

2.3.3 Modelo espanhol 

 

                                            
103 Ibid., p. 20. 
104 Ibid., p. 19-20. 
105 Ibid., p. 88-89. 
106 Ibid., p. 89. 
107 Ibid., p. 93. 
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Os últimos anos vêm elevando os casos de corrupção na Espanha. Entre os 

acusados se encontram sindicatos, empresários, políticos, os crimes mais praticados 

são: lavagem de dinheiro e evasão fiscal, entre outros.108 

A imagem do delator na Espanha é associada como um ser humano horrível, 

dessa forma, a colaboração premiada não é bem vista perante a sociedade 

espanhola.109 

 

Socialmente, vemos como el Diccionario de la Real Academia Española de 
la Lengua identifica la voz «delator» como la persona que denuncia o acusa 
a otros, pero con un matiz especial: “en secreto y cautelosamente”, y en el 
lenguaje común se utilizan sinónimos como “soplón”, “traidor”, “chivato” o 
“judas”. 

 

 Tal instituto foi inserido na Espanha no de 1988, através da lei orgânica 3 de 

25 de maio. Onde introduziu um premio.110 

 Aquele que denuncia a organização criminosa é conhecido mais como Judas 

pela sociedade, logo demonstra a imagem de um traidor.111 

Existe a possibilidade de premiar aqueles que ajudarem na colaboração, o 

delator terá sua identidade preservada, frente as possíveis represálias, a diminuição 

da pena (atenuasse pela colaboração), podendo não responder por nenhuma ação 

penal, imunidade processual (arquivamento do processo penal, mas com 

condições). Mas é claro, a informação tem que corroborar com as provas. O 

colaborador coopera de forma substancialmente com as investigações.112 

O poder judiciário vem utilizando usado desse instrumento e valorizando 

positivamente, como uma ferramenta extraordinária e excepcional para obtenção de 

informações. Esse êxito é em conta que o sistema espanhol é inquisitivo.113 

No sistema processual não existe um mecanismo que autorize a denúncia 

anônima como iniciação de um processo, sendo assim, não é cabível denúncia 

anônima no direito espanhol, exige-se a identificação dos denunciantes,114 mas na 

                                            
108 ORTIZ, Juan Carlos. La delación premiada en España: instrumentos para el fomento de la 

colaboración con la justicia. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 
1, p. 39-70, jan./abr. 2017. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.38, p. 40. 

109 Ibid., p. 42. 
110 Ibid., p. 42. 
111 Ibid., p. 42. 
112 Ibid., p. 41. 
113 RODRIGUES, Paulo Gustavo. A convicção contextualizada e a verdade negociada no 

processo penal: desmistificando a confissão como elemento de convencimento pleno do 
julgador penal. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 103-
130, jan./abr. 2017. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.32, p. 113. 

114 Existe um proverbio na Espanha que diz: aquele que oculta seu rosto pode ocultar a verdade. 

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.32
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pratica existe outro procedimento, as autoridades vêm aceitando esse meio de 

obtenção de provas, até mesmo autorizando investigações criminais. A solução 

temporária para aceitar a denúncia anônima veio pelo Procurador Geral do Estado, 

onde foi admitida a denúncia anônima como pressuposto processual, justificando 

uma iniciação ex-officio. Coadunando com tal entendimento, o Tribunal Supremo da 

Espanha em julgado 318/2013, permitiu que a autoridade policial possa verificar 

através da denúncia anônima115. A doutrina sustenta: que o sistema processual 

espanhol não comporta tal mecanismo que transforme uma denúncia anônima como 

prova para iniciar de uma investigação, mas abra uma exceção quando se enquadra 

no artigo 308, da LECRim, deste modo, poderia se iniciar uma a fase de 

investigação.116 

 

Artículo 308. 
Inmediatamente que los Jueces de instrucción o de Paz, en su caso, 
tuvieren noticia de la perpetración de un delito, el Secretario judicial lo 
pondrá en conocimiento del Fiscal de la respectiva Audiencia, y dará, 
además, parte al Presidente de ésta de la formación del sumario, en 
relación sucinta, suficientemente expresiva del hecho, de sus circunstancias 
y de su autor, dentro de los dos días siguientes al en que hubieren 
principiado a instruirle. 
Los Jueces de Paz darán cuenta inmediata de la prevención de las 
diligencias al de Instrucción a quien corresponda. 

 

O artigo da lei em comento refere-se que qualquer denúncia obriga-se a 

investigação mesmo se essa denúncia for anônima, assim motivando qualquer 

cidadão a exercer seus direitos fundamentais diante do Estado.117 

Para alguns doutrinadores a proteção de identidade se trata uma forma de 

chantagear o Ente, porque o colaborador só irá denunciar se existir alguma 

contraprestação que lhe beneficie.118 

Vem se formando na jurisprudência espanhola que as informações de 

delatores anônimos não servem para condenar os investigados, e muito menos para 

colocar medidas restritivas, exceto em caso de extrema necessidade (caso esteja a 

vida de alguém em risco). Existe um grande imbróglio na defesa dos delatados, 

quando as testemunhas têm proteção, pois limita a defesa do investigado de 

                                            
115 ORTIZ, Juan Carlos. La delación premiada en España: instrumentos para el fomento de la 

colaboración con la justicia. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 
1, p. 39-70, jan./abr. 2017. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.38, p. 44. 

116 Ibid., p. 45. 
117 Ibid., p. 45. 
118 Ibid., p. 45. 



31 
 

conhecer todas as provas que se tem contra sua pessoa e intervir em igualdade com 

as provas de acusação que vai de encontro com a proteção da testemunha e seu 

direito da a segurança. 119 

A Proteção a testemunha está previsto no código penal espanhol, em seu 

artigo 464.120 

Existe uma enorme discrepância de testemunha oculta para testemunha 

anônima, para a doutrina: A testemunha anônima a autoridade tem conhecimento de 

sua identidade e a testemunha oculta será respeitado seu nome ou apelido (o 

desconhecimento da testemunha dificulta arduamente o trabalho da defesa, 

podendo acreditar que a testemunha seria totalmente parcial).121 

Prêmio e recompensa para quem deletava, o delator é recompensando de 

várias formas inclusive a financeira, aquele que denuncia-se alguma conduta 

criminosa, por exemplo na América do Sul existe alguns países que utilizam desse 

meio para obter informações, exemplo: da Argentina, lei nº 5.765 de 2003 (regula o 

fundo permanente de recompensas), Peru, com a lei 29.542 de 2010 (lei de proteção 

do delator no âmbito administrativo e na colaboração premiada), entre outros.122 

Esse mecanismo de pagar quem delata não existe argumento na Espanha, 

não poderia coexistir com o poder inquisitivo, seria descabido trocar uma 

recompensa financeira por informações.123 

As possibilidades de recompensas penais, aquele que delatar antes do 

Estado, onde determinadas condutas poderia abrir uma possibilidade de 

negociação124, de acordo com o artigo 171.3125, do código espanhol: 

 

Artículo 171. 
[...] 
3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de 
revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, 
para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito 
con cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere 
sancionado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el 
Juez o Tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados. 

                                            
119 Ibid., p. 48. 
120 Ibid., p. 47. 
121 ORTIZ, Juan Carlos. La delación premiada en España: instrumentos para el fomento de la 

colaboración con la justicia. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 
1, p. 39-70, jan./abr. 2017, p. 52. 

122 Ibid., p. 52. 
123 Ibid., p. 53. 
124 Ibid., p. 54. 
125 Ley Orgánica. Del código penal. Disponível em: https:<//www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

1995-25444>. Acesso em: 16 de mar. 2021. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25444
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O colaborador que cometeu um delito leve, e denunciar ou revelar alguém 

que esteja cometendo alguma infração, geralmente a pena será em pecúnia.126 

Por sua vez, na colaboração premiada prevê a possiblidade incentivos 

penitenciários, como penas privilegiadas, como o foco de instigar a colaboração nos 

crimes de organização criminosa. Em razão disso, o código penal espanhol prevê 

dos artigos 7 a 21, possibilidades de atenuação, onde o colaborador irá confessar 

sua participação na organização criminosa, o Supremo Tribunal Espanhol vem 

aceitando qualquer colaborador que se arrependa e que colabora coma justiça.127  

Aplicação no processo penal, o colaborador terá atenuantes previstos no 

Direito Penal Premial, o delator terá direito a redução da pena ou exceção de 

responsabilidade.128 

O atual processo penal espanhol proíbe a retirada da acusação ou 

suspensão, antes de verificar se ouve um ato criminoso, desse modo, a promotoria 

não pode se desligar do caso.129 

Fica claro, que a Espanha adotou um sistema intermediário, onde a confissão 

pode ser utilizada como fonte razoável para condenar, mas apenas em caso em que 

o defensor deixar claro que não necessita de julgamento, caso em que o tribunal 

logo pronunciara a sentença.130 

 

2.3.4 Modelo italiano 

 

Nos de ano de 1992, a Itália enfrentava uma onda de corrupção sistêmica, de 

uma magnitude jamais vista em sua história. O início dessa Operação Mãos Limpas 

foi deflagrada na cidade de Milão, no decorre das investigações foi realizada uma 

prisão, de um funcionário público, no decorre das investigações foi determinante 

                                            
126ORTIZ, Juan Carlos. La delación premiada en España: instrumentos para el fomento de la 

colaboración con la justicia. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 
1, p. 39-70, jan./abr. 2017, p 52. 

127 Ibid., p. 56. 
128 Ibid., p. 57. 
129 Ibid., p. 60. 
130 RODRIGUES, Paulo Gustavo. A convicção contextualizada e a verdade negociada no 

processo penal: desmistificando a confissão como elemento de convencimento pleno do 
julgador penal. Revista Brasileira de Direito Processual Penal. vol. 3, n. 1, 2017, 2525-510X. 
2017, p. 127, p. 7. 
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para novas prisões, após esse fato foi revelado que se tratava de algo mais 

profundo, onde se averiguou o pagamento de suborno em obras públicas.131 

O dinheiro tinha como principal objetivo principal o custeio eleições e 

enriquecimento ilícito. Dessa forma, estariam envolvidas pessoas do alto escalão 

como ministros.132 

A operação ganhou o nome de mãos limpas, onde se investigou, nesse 

sentido, apontam-se números expressivos no combate a corrupção, mesmo diante 

fragilidade do sistema.133 

 

A Operação Mãos Limpas “A denominada operação mani pulite (mãos 
limpas) constitui um momento extraordinário na história contemporânea do 
Judiciário. Iniciou-se em meados de fevereiro de 1992, com a prisão de 
Mario Chiesa, que ocupava o cargo de diretor de instituição filantrópica de 
Milão (Pio Alberto Trivulzio). Dois anos após, 2.993 mandados de prisão 
haviam sido expedidos; 6.059 pessoas estavam sob investigação, incluindo 
872 empresários, 1.978 administradores locais e 438 parlamentares, dos 
quais quatro haviam sido primeiros-ministros. A ação judiciária revelou que 
a vida política e administrativa de Milão, e da própria Itália, estava 
mergulhada na corrupção, com o pagamento de propina para concessão de 
todo contrato público, o que levou à utilização da expressão “Tangentopoli” 
ou “Bribesville” (o equivalente à “cidade da propina’) [...]. 

 

O alcance foi tão longe que os dois principais partidos da Itália que 

dominavam o poder após a segunda guerra foram extintos,134 os primeiros anos 

foram de suma importância, onde a população apoio de olhos fechados os atos dos 

magistrados, dominavam eles como heróis.135 

Infelizmente o sistema corrupto não ficou aguardando o desmantelamento, 

eles contra-atacaram criando leis com penas não tão severas ou de uma forma 

dificultando as investigações.136 

Não se imaginou que partidos com ideologias opostas estavam evolvidas no 

mesmo conluio, dividindo as propinas arrecadadas. A corrupção guarda uma 

                                            
131BARBACETTO, Giane. Operação mãos limpas: a verdade sobre a operação italiana que inspirou 

a Lava Jato / Gianni Barbacetto, Peter Gomez, Marco Travaglio. – Porto Alegre: CDG, 2016, p. 7. 
132 Ibid., p. 8. 
133 Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santos. Roubo de cargas dão vida à corrupção. Ano 

2013. Disponível em: <https://tj-es.jusbrasil.com.br/noticias/100142801/roubo-de-cargas-e-
contrabando-dao-vida-a-corrupcao>. Acesso em: 09 de mar. 2021. 

134Com a operação levou o encerramento de partidos tradicionais como: Centrista Democrático Cristã 
e o Partido Socialista. Com o fim desses partidos a pessoa que mais se beneficiou foi o Silvio 
Berlusconi que criou seu próprio partido.  

135BARBACETTO, Giane. Operação mãos limpas: a verdade sobre a operação italiana que inspirou 
a Lava Jato / Gianni Barbacetto, Peter Gomez, Marco Travaglio. – Porto Alegre: CDG, 2016,p. 7- 8. 

136 Ibid., p. 8. 

https://tj-es.jusbrasil.com.br/noticias/100142801/roubo-de-cargas-e-contrabando-dao-vida-a-corrupcao
https://tj-es.jusbrasil.com.br/noticias/100142801/roubo-de-cargas-e-contrabando-dao-vida-a-corrupcao
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semelhança com a máfia, uma vez que ambos são cometidos de forma sigilosa, em 

termos a corrupção não tem uma vítima especifica, mas sim uma coletividade.137  

Assim, recompensava-se aqueles que delatavam de forma voluntaria e 

espontânea com prêmios e recompensas, condutas que eram proibidas pelas 

autoridades, In verbis:138 

 

[...] Estado llegue a recuperar al descubrir la trama delictiva, hay que 
advertir que tales recompensas económicas ya existían en el Derecho 
Romano. 
 Frente a la expresión “Roma no paga traidores23”, lo cierto es que Roma sí 
incentivaba la delación, no sólo con medidas de protección, sino también a 
través de recompensas económicas. Un ejemplo literario lo encontramos en 
La conjuración de Catilina de SALUSTIO, quien nos cuenta que “por decreto 
del Senado, si alguien hubiera señalado algo sobre la conjuración, que se 
había hecho contra la República, decretaron como premio la libertad y cien 
mil sestercios para un esclavo, y la impunidad de este hecho y doscientos 
mil sestercios para un hombre libre24”. 

 

A legislação italiana foi a fonte inspiradora para a regulamentação normativa 

no combate ao crime organizado no Brasil, como apresenta Masson:139 

 

Assim, inspirando-se na legislação premial italiana (patteggiamento) 47 de 
combate ao crime organizado, bem como na plea bargaining 48 – 
instrumento de política criminal característico do direito anglo-saxão –, o 
legislador brasileiro introduziu em nosso ordenamento jurídico o instituto da 
colaboração premiada (também batizada na doutrina de “delação 
premiada”, “pacto premial”, “cooperação premiada”, “confissão delatória”, 
“chamamento de corréu”. 

 

A doutrina italiana distingue o arrependido (pentiti), dissociado (dissociati) 

para o colaborador (colaboratori della giustizia). Decorre para de denominações de 

pessoas que fizeram parte de alguma organização criminosa e que logo após a sua 

prisão quiseram colaborar.140 

Os pentiti “são aqueles que colaboram com a investigação antes da prolação 

da sentença condenatória, fornecendo informações sobre a organização criminosa e 

retiram-se dela, confessando sua atuação”.141 

                                            
137Ibid., p. 8-9. 
138ORTIZ, Juan Carlos. La delación premiada en España: instrumentos para el fomento de la 

colaboración con la justicia. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, 
n. 1, p. 39-70, jan./abr. 2017. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.38, p. 51. 

139MASSON, Cleber. Crime organizado / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – 4. ed., rev., atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 164. 

140BEZERRA, Clayton da Silva; AGNOLETTO, Giovani Celso. Colaboração Premiada: O novo 
paradigma do Processo Penal. 1.ed.- Rio de Janeiro; M. Mallet Editora, 2020, p. 38. 

141Ibid., p. 38. 



35 
 

Os dissociati “são aqueles concorrentes que, antes da sentença, buscam 

evitar os efeitos gravosos dos crimes ou impedir a prática de outros crimes conexos, 

podendo alcançar uma redução de pena em um terço”.142 

Agora os colaboratori della giustizia “são coautores ou partícipes que, também 

antes da sentença condenatória, prestam auxílio para a prisão e produção de prova 

contra os demais” e podendo ter a pena reduzida até metade.143  

Considerando que, as informações que realmente confirmar o que foi 

demonstrado na exposição do colaborador, o colaborador será agraciado com a 

extinção de punibilidade ou diminuição de pena, agora, caso o denunciado confesse 

antes do transito e julgado, e tente diminuir as consequências do crime cometido 

pela organização criminosa que o mesmo participava, a sua pena será atenuada.144 

No que tange a titularidade da ação de persecução penal na Itália, é privativo 

do Ministério Público, seguindo a o texto constitucional Italiano. Dispõe assim, que o 

órgão de acusação somente poderá indiciar se presentes as condições necessárias 

para tal. Frisa-se que, o colaborador deverá abdicar das garantias processuais, 

como a ampla defesa e o contraditório145. Nesse sentido, leciona Vinicius:146 

 

No patteggiamento, mecanismo de barganha, há uma tentativa de limitação 
à discricionariedade do acusador pela imposição ao promotor da obrigação 
de justificar a sua recusa, que, se ilegítima, acarretará consequências: “na 
Itália os motivos da recusa são verificados pelo juiz, que, se entendê-la 
injustificada, assegurará a redução solicitada pelo acusado, mesmo após o 
transcorrer de todo o procedimento ordinário, consagrando assim o acordo 
como direito subjetivo do réu. 
 

 Quando o instituto é negado por parte do Ministério Público, surge um dever 

de esclarecimento por qual razão levou a recusa do oferecimento do acordo. 

Apesar de não existe óbice para a decretação das prisões com fundamentos 

na imoralidade dos infratores perante seus comparsas, até mesmo o isolamento do 

                                            
142Ibid., p. 38. 
143Ibid., p. 38-39. 
144SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração unilateral premiada como consectário lógico das 

balizas constitucionais do devido processo legal brasileiro. Revista Brasileira de Direito 
Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 131-166, jan./abr. 2017. 
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.49, p. 145. 

145 Ibid., p.. 146. 
146VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 121. 

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.49
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colaborador ocorrerá de acordo com o que a lei prevê, o autor continua com 

argumentando que:147 

 

Um criminoso que confessa um crime e revela a participação de outros, 
embora movido por interesses próprios, colabora com a Justiça e com a 
aplicação das leis de um país. Se as leis forem justas e democráticas, não há 

como condenar moralmente a delação; é condenável nesse caso o silêncio. 
 

 Ainda nas palavras do autor, a confissão ou a delação é uma ferramenta que 

deve ser bem utilizada pela defesa, ou seja, poderá fazer valer a pena utilizá-la 

quando o investigado analisar todos os pontos e observar que não existe outra 

saída. Assim, a prisão precautelar não existe qualquer irregularidade propô-la, claro, 

desde que se tenha os pressupostos mínimos para decrete-la.148 

 Há uma necessidade de que exista um lastro probatório mínimo de provas. 

Nesse sentido, Santos149 aponta que: 

 

A colaboração, para ser premiada, deve reunir notícias e provas que 
permitam não apenas a reconstrução do fato criminoso em julgamento, mas 
a revelação de outros injustos de maior gravidade e de grupos criminosos, a 
captura dos delinquentes, a apreensão de bens que sejam objeto, proveito 
ou instrumento das infrações penais [...]. 

 

 Outro ponto relevante foi a grande repercussão que gerou as delações e as 

investigações, que ocasionou uma enxurrada de informações para os magistrados 

analisarem, o que influenciou consideravelmente a opinião das ruas, com isso, se 

alcançou um apoio público jamais visto.150 

Os magistrados tinham apoio incondicional da população em quanto estavam 

atrás de políticos. Nas palavras do Francesco Saverino Borrelli, Procurador da 

operação:151 

                                            
147 ROSA, Alexandre Morais. Para entender a lógica do Juiz Sergio Mouro na Lava jato. Empório 

do Direito. Ano 2015. Disponível em: < https://emporiododireito.com.br/leitura/para-entender-a-
logica-do-juiz-moro-na-lava-jato>. Acesso em: 15 de mai. 2021. 

148 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 
1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 209. 

149 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração unilateral premiada como consectário lógico das 
balizas constitucionais do devido processo legal brasileiro. Revista Brasileira de Direito 
Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 131-166, jan./abr. 2017. 
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.49, p. 149. 

150 BARBACETTO, Giane. Operação mãos limpas: a verdade sobre a operação italiana que inspirou 
a Lava Jato / Gianni Barbacetto, Peter Gomez, Marco Travaglio. – Porto Alegre: CDG, 2016. 

151TORRENTE, Andrea. Especial gaveta do povo: Como terminou a operação italiana que        
inspiroulava jato. Data 03/08/2019. Disponível em:<https://www.gazetadopovo.com.br/republica/c
omo-terminou-maos-limpas/>: Acesso em: 11 de abr. de 2021. 

https://emporiododireito.com.br/leitura/para-entender-a-logica-do-juiz-moro-na-lava-jato
https://emporiododireito.com.br/leitura/para-entender-a-logica-do-juiz-moro-na-lava-jato
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.49
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/como-terminou-maos-limpas/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/como-terminou-maos-limpas/
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[...] mas quando fomos além, ficou claro que a corrupção não envolvia só a 
política, mas amplas faixas da população”. Na opinião do juiz, chegou uma 
hora em que o cidadão médio, que vive de expedientes, amizades, 
indicações e pequenos subornos no dia a dia, começou a ter a sensação 
que “os moralistas” da Mãos Limpas queriam atingir a inteira sociedade. “As 
pessoas começaram a dizer: ‘agora chega, fizeram o trabalho de vocês, nos 
libertaram da velha classe política que sugava nosso sangue, mas agora 
nos deixem viver em paz. 
 
 

Assim, foram elaboradas diversas medidas em torno da delação premiada, 

para tornar mais eficaz e contornar os possíveis problemas que por ventura posa 

ocorrer com esse instituto. Vale destacar que foi tipificado e aumentado a pena para 

que testemunhar em falso ou prestar declarações falas ao Ministério Público ou 

qualquer outro órgão do poder judiciário.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
 
152 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração unilateral premiada como consectário lógico das 

balizas constitucionais do devido processo legal brasileiro. Revista Brasileira de Direito 
Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 131-166, jan./abr. 2017.  
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3 GARANTIA AO COLABORADOR 

 

Algumas das garantias do colaborador estão previstos no art.5º153, da lei 

12.850/2013, prevendo algumas medidas de proteção com a finalidade de preservar 

sua identidade, dados privados, não ir às audiências com os que ele estava em 

conluio.154 

 Não ficará adstrita somente a lei supracitada. Pode se encontrar outras 

formas de proteção e garantia em leis esparsas, por exemplo, a lei 9.807/1999 

(conhecida como lei de proteção de testemunha). 

 Não basta o Ministério Público ou a autoridade policial alegar que não existe 

interesse público para celebrar o acordo, ou seja, tem que justificar o não 

interesse.155 

Nesse aspecto, no dia 28 de maio de 2018, o Ministério Público divulgou um 

manual de delação premiada, Sendo a Orientação Conjunta 01/2018, que 

mencionava os requisitos para que se celebrassem os acordos, o intuito era 

padronizar esse mecanismo, e para dar uma melhor segurança jurídica.156 

Referida regulamentação prevê que a formalização do início das negociações 

e a confidencialidade, nem um acordo será tratado sem a presença do advogado 

constituído ou defensor público. Cada fato trazido pelo delator deverá ser exposto 

em anexo157. Em um possível descumprimento do acordo celebrado também deverá 

ser encaminhado ao judiciário.158 

                                            
153Art. 5º São direitos do colaborador: 
    I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
    II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados; 
    III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; 
    IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; 
    [...] 
154 ANSELMO, Márcio Adriano. Colaboração Premiada: O novo paradigma do processo penal 

brasileiro/ Márcio Adriano Anselmo - 1.ed.- Rio de Janeiro; M. Mallet Editora, 2020, p.32. 
155Revista Consultor Jurídico. ALÉM DA CORRUPÇÃO Ministério Público divulga orientação para 

delações premiadas em instâncias locais, 28 de maio de 2018. Consultor jurídico. Disponível 
em:<https://www.conjur.com.br/2018-mai-28/mpf-divulga-orientacao-delacoes-primeira-segunda-
instancias#:~:text=Na%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20Conjunta%201%2F2018,do%20Conselh
o%20Superior%20do%20MPF>. Acesso em: 05 de maio de 2021. 

156 Idem. 
157 Os anexos devem indicar todas as provas e elementos que corroborem, 
158 Revista Consulto Jurídico. ALÉM DA CORRUPÇÃO Ministério Público divulga orientação para 

delações premiadas em instâncias locais, 28 de maio de 2018. Consultor jurídico. Disponível em:< 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-28/mpf-divulga-orientacao-delacoes-primeira-segunda-
instancias#:~:text=Na%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20Conjunta%201%2F2018,do%20Conselh
o%20Superior%20do%20MPF>. Acesso em: 05 de maio de 2021. 
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Considerando ser uma justiça criminal negocial, é imperioso aceitação dos 

participantes, adotando medidas para que o colaborador não seja perseguido, e que 

com essa condição de cooperação terá uma benesse em troca.159 

Por fim, é de suma importância que a decisão seja a mais justa possível. 

Assim, o processo só será legal, caso não se descumpra alguns requisitos, como: 

um juiz fático; um juiz de direito e o pleno funcionamento do mecanismo processual. 

Não violando direitos e garantias de ambas as partes.160 

 

3.1 Direito ao silêncio  

  

 Considerando como uma garantia fundamental, que está prevista na 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIII, bem como no Pacto de São José 

da Costa Rica, mais precisamente no artigo oito. Onde veio ser ratificado o decreto 

678/1992 pelo Brasil. Que traz em poucas palavras, que ninguém é obrigado a 

produzir provas contra si. Sendo usando esse principio também no processo 

penal.161 

 No entanto, a lei 12850/2013, dispõe em seu artigo 4º, §14. “Nos depoimentos 

que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao 

silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.” Expressa que o 

legislador falhou em sua elaboração ao escrever esse paragrafo, visto que, a 

construção desse artigo estaria afrontando a Constituição e a Convenção de Direitos 

Humanos, afrontando uma das garantias fundamentais mais marcantes, que é 

irrenunciabilidade.162 

 Ou seja, o colaborador pode não se utilizar do exercício, mas jamais 

renunciar. Dessa forma, na hora de acordar o acordo o colaborador faz uma opção 

de não invocar o direito que está previsto na Constituição. Claro, tudo com sobre os 

olhares de seu defensor.163 

                                            
159VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 210. 
160BADARÓ, Gustavo Henrique. Editorial dossiê “Prova penal: fundamentos epistemológicos e 

jurídicos”. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 1, p. 43-80, 
jan./abr. 2018. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i1.138, p. 57. 

161MASSON, Cleber. Crime organizado / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – 4. ed., rev., atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 96. 

162Ibid., p. 96. 
163Ibid., p. 234. 

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i1.138
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 Nas palavras de Eugenio Palocci, citado por Masson:164 

 

[...] o dever de dizer a verdade na hipótese, tal como previsto no referido 
dispositivo, decorreria unicamente de ato voluntário do colaborador e não 
como imposição da norma legal! Se antes dessa decisão pessoal ele não 
era obrigado a depor – direito ao silêncio – não se pode dizer que ele tenha 
renunciado a esse direito, mas, sim, que resolveu se submeter às 
consequências de sua confissão. 

 

 Nesse diapasão, o colaborador por livre espontânea vontade deixa de utilizar 

um direito fundamental, apenas pactuando em falar a verdade, para alcançar o que 

está determinado no artigo 4º, caput. Isto é, de forma livre, e com auxilio do 

advogado, o colaborador prestará informações para buscar um prêmio.165 

 Ainda acerca do tema, o autor discorre sobre a celebração do acordo. “Se o 

colaborador quer o prêmio pelas informações prestadas, deve dizer a verdade até 

para garantir a eficácia da colaboração. Com mentira não se pode cogitar de 

colaboração eficaz”.166 

 Para Vasconcelos167, estabelece que: 

 

[...] quando estiver depondo na condição de réu, o colaborador continua 
amparado pelo direito ao silêncio, podendo recusar respostas que possam 
ser prejudiciais. Para conciliar com o direito ao confronto dos delatados, o 
autor sustenta que, em relação às perguntas que digam respeito às 
imputações que está fazendo. 

  

 É de suma importância que esse direito seja utilizado o mais correto possível, 

para que se evite violação e injustiças. 

 

3.2 Não oferecimento da denúncia 

 

 É visto como o “maior” prêmio, a ser ofertado ao colaborador, está previsto no 

artigo 4º, §4º, da lei 12.850/2013, que abre margem para o Ministério Público não 

oferecer denúncia contra o suspeito/investigado, desde que, se preencha alguns 

                                            
164Ibid., p. 235. 
165Ibid., p. 235-236. 
166Ibid., p. 235. 
167VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 211. 
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requisitos, ligado intimamente ao princípio da obrigatoriedade da ação penal 

pública.168 

 Entretanto, quando o assunto é o não oferecimento da denúncia, não pode 

falar em um simples pedido de arquivamento, pois caso surgisse novas provas 

durante a persecução penal poderia ser desarquivado o inquérito, o que poderia 

deixar incerta a negociação e uma preocupação no colaborador, provocando um 

desencorajamento ao colaborar com as investigações.169  

 O autor Teixeira cita o Luiz Flavio Gomes:  

 

O Parquet poderá conceder imunidade ao colaborador, não o processando 
criminalmente em relação aos fatos específicos que ele relatar em 
contribuição ao contexto probatório. […] Ademais, não se trata de figura 
equivalente ao arquivamento, mas sim de outra figura que estamos 
denominando de “acordo de imunidade”. Se estivéssemos diante de um 
arquivamento não haveria qualquer segurança jurídica, pois, havendo 
provas materialmente novas, seria possível o desarquivamento (incidiria a 
súmula 524 do STF). […]. Entendemos que ao final do processo, em se 
confirmando que o colaborador não era o líder da Organização Criminosa e 
que a colaboração foi eficaz, deverá o não oferecimento da denúncia ser 
convalidado em perdão judicial, extinguindo a punibilidade do acusado, a 
fim de se alcançar a coisa julgada material.170  

 
 Como já mencionado, o colaborador para ter direito as benesses, terá que 

preencher alguns requisitos previstos na lei, como: não ser o líder da organização 

criminosa, ter efetivamente colaborado e ser o primeiro a colaborar. O líder não faz 

jus ao benefício, pois o legislador previu que aquele que estruturou toda a 

organização criminosa, não receba este prêmio171.  

 
 

[…] o método deve ser empregado para permitir a escalada da investigação 
e da persecução na hierarquia da atividade criminosa. Faz-se um acordo 
com um criminoso pequeno para obter prova contra o grande criminoso ou 
com um grande criminoso para lograr prova contra vários outros grandes 
criminosos172. 

 

 O autor frisa que o segundo requisito legal relativo a ser o primeiro envolvido 

a colaborar na investigação, exerce uma enorme pressão sobre a pessoa, 

                                            
168 TEIXEIRA, Geraldo Nunes Laprovieta. A Colaboração Premiada Como Instrumento do 

Ministério Público no Combate às Organizações Criminosas. Cadernos do Ministério Público 
do Estado do Ceará. p. 88. 

169 Ibid., p.88. 
170 Ibid., p. 89. 
171 Ibid., p. 89. 
172 Ibid., p. 89. 
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impingindo uma violenta carga psicológica, fazendo com que o colaborador busque 

a iniciativa colaborativa antes de seus comparsas.173  

 Por fim, não basta ser o primeiro colaborador, a eficácia da colaboração é 

requisito indispensável gerando resultados na efetivação das informações e no 

desmantelamento da organização criminosa, portanto, uma vez sendo ineficazes as 

informações trazidas esvazia a eficácia, caracterizando como resultado, e não de 

conduta. 174 

 
3.2 Princípios  

 

Inicialmente, cabe mencionar que o direito não é formado apenas por lei e 

doutrinas, mas também por princípios, os quais estão alinhados com o que a 

sociedade pensa e completando o modelo garantista175. Guilherme Nucci176, define 

que: 

 

Princípio, no sentido jurídico, significa uma ordenação que se irradia e 
imanta o sistema normativo, proporcionando alicerce para a interpretação, 
integração, conhecimento e eficiente aplicação do direito positivo. 

 

Corroborando com o que foi mencionado acima, assevera Humberto Ávila177 

sobre “os princípios exercem uma função definitiva, na medida em que delimitam, 

com maior especificação, o comando mais amplo estabelecido pelo princípio 

axiologicamente superior”. 

Os questionamentos que dispõe a aplicação dos princípios basilares, visto 

que, caso aplique a um colaborador especifico, o mesmo princípio poderá deixar de 

ser aplicado aos demais integrantes da organização. Com consequências distintas 

para o mesmo delito cometido pelos integrantes dessa organização criminosa. 

                                            
173 BADARÒ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 230. 
174 Cordeiro, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p. 60-61. 
175SERAFIM, Rafael Soares. Delação premiada com base nos princípios constitucionais atuais. 

Revista Consultor Jurídico. Ano 04/2019. Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/76174/delacao-

premiada-com-base-nos-principios-constitucionais-atuais>. Acesso em: 08 de set. 2021. 
176 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena / Guilherme de Souza Nucci. – 6. ed. 

rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 25. 
177 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 

Malheiros Editores.12ª edição. Ano 2011, p. 98. 

https://jus.com.br/artigos/76174/delacao-premiada-com-base-nos-principios-constitucionais-atuais
https://jus.com.br/artigos/76174/delacao-premiada-com-base-nos-principios-constitucionais-atuais
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Dessa forma, estaria afrontado o princípio da culpabilidade e do tratamento 

igualitário.178 

Nesse sentido Rafael Soares, define o que são princípios:179 

 

Todavia, entre as normas constitucionais, podemos afirmar, os princípios 
são as linhas mestras, os núcleos fundamentais da Constituição, havendo 
uma superioridade deles em face das regras. É que o subsistema 
constitucional estrutura suas normas, hermeneuticamente, de forma 
escalonada. Mas a hierarquia, aqui, é tomada axiologicamente. Por 
veicularem valores jurídicos mais importantes, os princípios são normas que 
ocupam posições privilegiadas na Constituição. 
 

Sabe-se que a principal norma do Brasil é a Constituição Federal, estando 

acima de todas as outras normas, e considerando o que foi narrado, não se pode 

ferir os princípios ou a lei que está prevista na Constituição180. Outro aspecto do 

significado de princípio, apontado por Nucci:181 

 

Se os princípios servem de limitação e inspiração ao intérprete da lei penal, 
que deles se valerá para afirmar e garantir a simetria do sistema, também 
devem sinalizar ao legislador sua viável esfera de atuação. 
 
 

Com isso, não há em que se falar em princípios constitucionais ignorados 

para aplicação do instituto da colaboração premiada. Porém essa mitigação supõe 

que compensaria, pois estaria combatendo a criminalidade.182 

Outro aspecto é que não temos apenas princípios individuais para aplicação 

do direito fundamental, não podendo deixar de mencionar os princípios coletivos, 

que foram criados para que buscasse uma sociedade mais imparcial e justa.183 

E, ainda, tem a função de bloquear elementos que não sejam compatíveis 

com o que é considerado ideal.184 

Por fim, a colaboração premiada deve estar nos parâmetros dos princípios 

constitucionais garantista, para que seja um limitador do poder punitivo do Estado,185 

                                            
178 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 21. 
179SERAFIM, Rafael Soares. Delação premiada com base nos princípios constitucionais atuais.  

Revista Consultor Jurídico. Ano 04/2019. Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/76174/delacao-
premiada-com-base-nos-principios-constitucionais-atuais>. Acesso em: 08 de set. 2021. 

180 Idem. 
181 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena / Guilherme de Souza Nucci. – 6. ed. 

rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 26. 
182 Ibid., p. 26-27. 
183 Ibid., p. 331. 
184 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 

Malheiros Editores.12ª edição. Ano 2011, p. 98. 

https://jus.com.br/artigos/76174/delacao-premiada-com-base-nos-principios-constitucionais-atuais
https://jus.com.br/artigos/76174/delacao-premiada-com-base-nos-principios-constitucionais-atuais
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apresentando-se a seguir os principais princípios que norteiam o instituto da 

colaboração premiada.  

 

3.2.1 Principio da confiança 

 

Uma das primeiras lições é que não pode se utilizar do processo penal como 

simples instrumento, usando de artifícios produzidos com a colaboração premiada. 

Vale destacar que o depoimento pode induzir psiquicamente o quadro mental, eis 

que não se deve confiar “cegamente” em um depoimento de um colaborador, pois 

poderá se buscar qualquer meio para corroborar, não importando os meios que 

foram utilizados para se alcançar esses elementos.186 

O grande imbróglio é referente a valoração do depoimento do colaborador, ou 

seja, não podes ser único meio de iniciar uma persecução penal, não há dúvidas de 

que “a delação - sem que exista nenhum outro respaldo probatório - não legitima a 

inauguração do processo penal em desfavor de qualquer pessoa, especialmente ao 

considerar a inegável existência de penas processuais”.187 

Nesse sentido, é primordial destacar que a colaboração necessita de meios 

que fundamente a acusação, assim, os meios probatórios são indispensáveis.188 

Ocorre que, deve repudiar qualquer colaboração que for forjada em 

depoimentos eivados de falsidades. Diante dessa posição,  o Supremo Tribunal 

Federal determinou que a personalidade e a confiança não são exigências para sua 

validade. Mas, partindo do sentido de que deverá ser avaliado no futuro com 

elementos de provas.189 

Valdez leciona acerca da confiança:190 

 

                                                                                                                                        
185 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena / Guilherme de Souza Nucci. – 6. ed.      

rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 334 -335. 
186 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 66-67. 
187 VASCONCELLOS, Vinicius, Gomes. Editorial: A função do periódico científico e do editor 

para a produção do conhecimento no Direito e nas ciências criminais. Revista Brasileira de 
Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 9-17, jan./abr. 2017. 
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.34, p. 37. 

188 Ibid., p. 31 
189 Ibid., p. 31. 
190 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação Premiada. Legitimidade e procedimento. 3. ed. Curitiba: 

Juruá, 2016, p.11  

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.34
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[...] próprio relato feito pelo pretenso colaborador, avaliando de forma crítica 
se as declarações reúnem os requisitos mínimos de veracidade e início de 
credibilidade; se o relato é ao menos aceitável no aspecto de razoabilidade 
e de coerência interna, conclusão provisória que se pode extrair tendo por 
base a sequência lógica dos fatos revelados. 
 

Trata-se de características fundamentais, as quais, se não estiver presente, 

tornando inutilizável. Assim, ao final do processo penal não se alcançou provas 

suficientes para condenar o indicado pelo colaborador, o mesmo deverá ser 

absolvido pelo in dubio pro reo, devido à confissão não ter um valor probatório 

suficiente.191 

 

3.2.2 Principio do contraditório  

 

O contraditório está previsto no artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, bem como consolidada na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 

LV. Em outro norte, só poderia ser limitado por outro princípio positivado na 

Constituição. Dessa forma, trata-se de uma garantia de eficácia imediata e aplicado 

em todo e qualquer procedimento administrativo ou judicial.192 

Nas palavras de Pacelli.193 

 

[...] contraditório é um dos princípios mais caros ao processo penal, 
constituindo verdadeiro requisito de validade do processo, na medida em 
que a sua não observância é passível até de nulidade absoluta. 
 
 

Nossos tribunais194 vêm decidindo em relação às provas sem o devido 

contraditório, conforme se extrai nas seguintes ementas:  

 

[...] alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no HC n. 0016663-
58.2019.8.19.0000. Nesta Corte, a defesa sustenta, em resumo, nulidades 
verificadas "desde a sonegação de provas apreendidas na deflagração da 
operação policial à apresentação tardinheira de delação premiada, [...](fl. 
80). Ressaltou, ainda, que "não prepondera como válida a não 
conformação com o fato da juntada de documentos no curso da ação 

                                            
191VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal. (Livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 173. 
192TAVARES, Juarez. Prova e verdade. [livro eletrônico]. 1ª edição. São Paulo. 2020, p. 95-96. 
193 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal / Eugênio Pacelli. – 25. ed. – São Paulo: Atlas, 

2021, p. 75. 
194CRUZ, Rogerio Schietti. RHC 114683. Data do julgamento:27 de jun. 2019.  Dje: 28/06/2019. 

Disponível em:<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/891872391/recurso-em-habeas-corpus-
rhc-114683-rj-2019-0184747-7>. Acesso em: 28 set. 2021. 
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penal, especialmente por que essa documental inserida pelo Parquet 
ao longo da marcha procedimental o foi em decorrência de provas 
surgidas e arrimadas depois de sua análise criteriosa" (fl. 81), as quais 
terá "oportunidade de se manifestar amplamente e sob o crivo do 
contraditório" (fl. 82) Em análise perfunctória inerente a esta fase 
processual , verifico que tais fundamentos afastam a plausibilidade do 
direito alegado. Ademais, entendo que as questões postas na inicial deste 
writ demandam o exame acurado dos autos, providência inadequada para 
este momento processual e que o pedido liminar confunde-se com o próprio 
mérito da impetração, razão pela qual deverá ser analisado em momento 
oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos 
embasadores da pretensão. À vista do exposto, indefiro a liminar. Solicitem-
se informações ao Juízo de primeiro grau, bem como à autoridade apontada 
como coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 
Federal para manifestação. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 27 de 
junho de 2019. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (STJ - RHC: 114683 
RJ 2019/0184747-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de 
Publicação: DJ 28/06/2019) (grifo próprio). 

 

Para Vasconcelos195, em casos específicos há necessidade de sigilo, por 

estar ligada a proteção do colaborador, diante de possíveis riscos a sua integridade, 

bem como para não interferir nas investigações em andamento. Mas o 

questionamento quais as medidas que se pode adotar para proteção do colaborador 

sem ferir o contraditório dos indicados pelo colaborador. 

A esse respeito, Tavares cita Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, sobre 

contraditório:196 

[...] típico de um processo de partes, no qual o julgador mantém-se equidistante 
delas no exercício da atividade jurisdicional (conforme determina o princípio da 
imparcialidade), embora presentando o Estado na relação processual, é o detentor 
do Poder e, por conta disto, funciona como órgão mediador, através do qual passam 

os pleitos. 
 

Dessa maneira, demonstra Tavares:197 

 
O princípio do contraditório erige o método dialético como essencial à 
solução justa do caso penal, isso porque o confronto de teses antagônicas 
permite a superação do conflito posto à apreciação da Agência Judicial. 

 

 Do mesmo modo, a lei de Organização Criminosa estabeleceu que as provas 

precisam ser públicas, a partir do recebimento da denúncia198 e segundo o Código 

de processo penal no seu artigo 155: 

   

                                            
195 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 319 - 320. 
196 TAVARES, Juarez. Prova e verdade. [livro eletrônico]. 1ª edição. São Paulo. 2020, p. 95. 
197 Idem, p. 95. 
198 § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em 

sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por 
sua publicidade em qualquer hipótese. 
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Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
 
 

 Dessa forma, existi limitação probatória como requisito, que não será cabíveis 

provas produzidas sem o contraditório. Nem o magistrado condenar apenas pela 

confissão do colaborador199, havendo a obrigatória necessidade dos demais 

elementos de prova produzidos no processo coadunarem com as informações e/ou 

provas trazidas pelo corréu colaborador. 

 Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência200 é dominante em afirmar que o 

réu tem acesso amplo às provas produzidas, in verbis: 

 

RECLAMAÇÃO. GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ENUNCIADO DE 
SÚMULA VINCULANTE. SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE 
FORNECIMENTO DE CÓPIAS EM MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU 
ELETRÔNICO DE DEPOIMENTOS EM FORMATO AUDIOVISUAL 
GRAVADOS EM MÍDIAS JÁ DOCUMENTADAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO 
AO DIREITO DE AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. 
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. I – O direito ao “acesso amplo”, 
descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de 
obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de 
prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de 
depoimentos em formato audiovisual. II – A simples autorização de ter vista 
dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos dos 
depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula 
Vinculante 14. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende 
ser desnecessária a degravação da audiência realizada por meio 
audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do que 
registrado nesse ato. Precedentes. IV – Reclamação procedente. 
(STF - Rcl: 23101 PR - PARANÁ 0011420-54.2016.1.00.0000, Relator: Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/11/2016, Segunda 
Turma, Data de Publicação: DJe-259 06-12-2016) (grifo próprio). 

 

 Do mesmo modo, a Súmula Vinculante 14201, demonstra que o advogado tem 

acesso as provas já confeccionadas e já documentadas.  

 As provas derivam de formalidades, nas palavras de Tavares:202 

                                            
199 Cordeiro, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p. 76-77. 
200 LEWANDOWSKI. Ricardo. Rcl: 23101. Data do julgamento: 22/11/2016. Dje: 06/12/2016. 

Disponível em: < https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/772526372/reclamacao-rcl-23101-pr-
parana-0011420-5420161000000/inteiro-teor-772526388?ref=juris-tabs>. Acesso em: 15 de out. 
2021. 

201 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. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1230>. Acesso em: 06 de 
nov. 2021. 

202 TAVARES, Juarez. Prova e verdade. [livro eletrônico]. 1ª edição. São Paulo. 2020, p. 52. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/772526372/reclamacao-rcl-23101-pr-parana-0011420-5420161000000/inteiro-teor-772526388?ref=juris-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/772526372/reclamacao-rcl-23101-pr-parana-0011420-5420161000000/inteiro-teor-772526388?ref=juris-tabs
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Uma prova pode ser tida como “séria”, “crível” e “verdadeira” sempre que 
produzida e introduzida no processo de forma transparente e em atenção à 
normatividade. Em razão dos princípios da legalidade, da publicidade e do 
contraditório [...]. 

 

 Na mesma toada, Vasconcelos esclarece que “Os elementos incriminatórios 

produzidos em razão da colaboração premiada devem ingressar no processo em 

sua fase contraditória, com a devida comunicação às partes”. Quando o correu e seu 

defensor não são devidamente informados dos interrogatórios, ficam completamente 

prejudicados o direito de defesa, devido a falta de contraditório e ampla defesa.203 

 O mero apontamento necessita de uma comprovação, caso contrario seria 

igualmente uma prova colhida no inquérito policial. Já é pacifico na doutrina e nos 

tribunais que não é admissível uma futura condenação com provas obtidas apenas 

em inquéritos policiais.204 

 No entendimento do Cordeio205, não é possível o delatado falar antes do 

colaborador, pois não estaria respeitando o contraditório e a ampla defesa. 

 

Realmente, não há contraditório efetivo se é a defesa obrigada à prova ou à 
manifestação antes – ou durante – da prova ou manifestação da acusação, 
e o colaborador essa condição assume como auxiliar da acusação em face 
de corréus. 
 

 É primordial o delatado falar por último, em virtude de ser um direito 

positivado e principiológico, só assim poderá se confrontar todas as acusações que 

por ventura possa ocorrer.206 

 Portanto, pode-se alegar que em um Estado Democrático de Direito, o 

contraditório é fundamental para que o indivíduo possa defender-se das acusações 

e ter total acesso às provas já produzidas.207 

 

3.2.3 Devido processo legal 

  

                                            
203VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 11. 
204 Ibid., p. 26 
205 Cordeiro, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p.78. 
206 Ibid., p. 77. 
207 TAVARES, Juarez. Prova e verdade. [livro eletrônico]. 1ª edição. São Paulo. 2020, p. 97.  
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 O devido processo legal em poucas palavras é não submeter o indivíduo ao 

cerceamento de sua liberdade ou de seus bens sem que ocorra um processo e um 

julgamento imparcial através de um procedimento previamente estabelecido em lei 

processual, Esse princípio abarca todos os outros, está expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988, mais precisamente no artigo 5º, inciso LIV, No Título 

II. Ainda nas palavras do autor Ávila, percebe-se que os princípios “Impedem a 

utilização de razões arbitrárias e a subversão dos procedimentos institucionais 

utilizados. Desvincular-se da realidade é violar os princípios do Estado de Direito e 

do devido processo legal”. 208 

 Dessa forma, a prova só pode ser aceita quando produzida sobre o crivo do 

devido processo legal, sendo assim, uma vez a prova elaborada, a mesma não é 

destinada somente há uma parte, mas sim do processo. Na mesma toada que do 

contraditório, quando a prova estiver concluída o réu tem direito acesso a prova.209   

 Conforme explica Tavares210, há prova emprestada para alcançar sua 

plenitude, essa prova deverá passar pelo contraditório, e estando de acordo com os 

princípios do devido processo legal. Para o autor, provas que não tenha como mais 

ser refeitas, a sua confiabilidade vai depender de que “envolva as mesmas partes, 

diga respeito ao mesmo conjunto de fatos, bem como tenha sido submetida, no 

processo de origem, ao contraditório”. A esse respeito Cordeiro:211 

 

Nessa situação, a colaboração não é apenas acordo para futura 
apresentação de provas colaborativas, mas é a própria reunião unilateral de 
provas, que precisarão ser devida e completamente submetidas ao 
contraditório judicial. 

 
 No que diz respeito a imposição de pena, não cabeira ao Ministério Público 

aplicar, uma vez que, estaria assumindo um papel de inquisidor. Caso realiza-se, 

não estaria respeitando o devido processo legal212. Cordeiro ainda complementa: 

  

Não pode ser admitido em nosso modelo processual uma negociação em 
que um representante do estado assuma todas as funções processuais, de 

                                            
208ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 

Malheiros Editores.12ª edição. Ano 2011, p. 98. 
209 Cordeiro, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p. 80-81. 
210 TAVARES, Juarez. Prova e verdade. [livro eletrônico]. 1ª edição. São Paulo. 2020. p. 93. 
211 Cordeiro, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p. 110. 
212 Ibid., p. 112. 
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parte acusadora a magistrado “imparcial” para a definição a culpa e da 
pena. 
 

  

 Dessa forma, estaria violando mais que a própria a lei, não estaria 

respeitando o modelo acusatório, onde Ministério Público cabe investigar e acusar e 

o réu se defender da acusação. Logo, não faria sentido em processo acusatório o 

acusador decretar a pena a ser imposta. Por sua vez, existe a separação de funções 

que nada mais é um controle de limitação. Em contrapartida, nem o magistrado 

poderá impossibilitar uma negociação. 213 

 Na concepção de Cordeiro214, a colaboração premiada não pode impor 

acordos onde que obriguem os colaboradores a não recorrerem de qualquer decisão 

judicial, admitindo apenas a culpa e colaborando para identificação dos demais 

comparsas, em troca de benesses. “Mesmo com bons propósitos ao cidadão, não 

pode o agir estatal dar-se fora das limitações legais, que justamente proporcionam 

segurança, isonomia e o devido processo legal”. 

 Não é demais lembrar que o processo penal não distingue ninguém, tratando 

todos de forma igual, por critérios uniformes. Não seria diferente no instituto da 

colaboração premiada, aqui segui a mesma regra do devido processo legal, para 

que não aplique favores ou deveres anormais215. Adotando o conceito de Maquiavel 

“Aos amigos favores, aos inimigos a lei”.216 

 

3.2.4 Principio da voluntariedade 

 

 O acordo de colaboração premiada inicia com a voluntariedade do 

colaborador, e aceitar a colaborar na investigação, não resistindo e aceitando à 

acusação217. De acordo Vasconcelos (apud Eduardo Silva).218  

 

“A voluntariedade da iniciativa do colaborador é um dos pontos mais 
sensíveis do instituto no plano prático, ante a real possibilidade de 

                                            
213 Ibid., p. 113. 
214 Ibid., p. 113-114. 
215 Ibid., p. 114. 
216LEITE, Carlos, Alberto. “Aos amigos os favores, aos inimigos, a lei" Maquiavel A dubiedade da nos

sa "justiça. Revista Consultor jurídico. Disponível em: <https://carlosleite.jusbrasil.com.br/artigos/4
20900834/aos-amigos-os-favores-aos-inimigos-a-leiquiave>. Acesso em: 14 de set. 2021. 

217 Idem. 
218 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 206. 
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constrangimentos para que haja uma colaboração eficaz. Se são previsíveis 
ocorrências de excessos para a extração de uma confissão durante as 
investigações, nada impede que também possam ocorrer na busca de uma 
colaboração eficiente, o que conduzirá inevitavelmente à ilicitude da prova 
obtida [...]. 

 

 Umas das primeiras coisas a ser identificadas é analisar a capacidade do 

colaborador para estar em juízo, para verificar a sua imputabilidade, e analisar se 

existe alguma limitação cognitiva. Em seguida constatar a sua liberdade, pois não 

deve estar sobre qualquer coação sendo ela física ou moral, ou falsas promessas, 

cujas não estejam previamente acordadas.219 

 A voluntariedade na colaboração, nas palavras de Nucci:220 

 

[...] colaboração efetiva e voluntária com a investigação e com o processo 
criminal: a medida da eficiência da cooperação será verificada pelo 
preenchimento dos demais requisitos. Quanto à voluntariedade, significa 
agir livre de qualquer coação física ou moral, embora não se demande a 

espontaneidade. 
 

 Todavia, para uma pequena parcela da Doutrina sustenta que dentro da 

voluntariedade existe a espontaneidade. Mas com o advento da lei 12.850/2013, 

trouxe como pré-requisito a voluntariedade e não a espontaneidade221. Um ponto 

fulcral nesse tópico é quando a pessoa está com privada da liberdade, para o autor 

o uso de prisão cautelar pode interferir em sua tomada de decisão.222 Na mesma 

linha de raciocínio, Suxberg:223 

  

Quando se decide investigar a voluntariedade dos acordos de colaboração 
premiada, não há como se esquivar da dura crítica referente à restrição da 
liberdade do colaborador. Esses dois institutos — prisão preventiva e 
colaboração premiada —, embora não possuam (ou não devam possuir) um 
vínculo natural de causa e efeito, veem-se intrinsecamente ligados na 
prática. 

 

                                            
219 Ibid., p. 208 – 209. 
220 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa / Guilherme de Souza Nucci. – 4. ed. – Rio 

de Janeiro: Forense, 2019, p. 74. 
221 Debatendo o tema, o STF decidiu que a voluntariedade é sinônimo de espontaneidade, de modo 

que é preciso garantir a manifestação do delator de forma livre, sem influência de fatores externos. 
(HC 129.877-RJ, 1ª. T., Rel. Marco Aurélio, 18.04.2017). 

222VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 
1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 211. 

223 SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; MELLO, Gabriela Starling Jorge Vieira. A 
voluntariedade da colaboração premiada e sua relação com a prisão processual do 
colaborador. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 189-224, 
jan./abr. 2017, p. 192. 
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Nesse contexto de prisão preventiva e colaboração premiada não tenha 

nenhuma conexão, mas é comum que ambos estejam por vezes interligados, assim 

“exige a voluntariedade do colaborador que celebra o acordo jurídico-processual”.224 

Vasconcelos225 propõe uma perspectiva sobre a justiça criminal negocial:   

 

Portanto, a barganha, a colaboração premiada, a transação penal, a 
suspensão condicional do processo e o acordo de leniência são 
mecanismos da justiça criminal negocial, pois se caracterizam como 
facilitadores da persecução penal por meio do incentivo à não resistência do 
acusado, com sua conformidade à acusação, em troca de benefício/prêmio 
[...]. 
 

 O argumento central é de que a pessoa seria capaz de qualquer coisa para 

retomar a sua liberdade. Liberdade essa que influenciaria em sua tomada de 

decisão.226 

 Existe uma diferença entre voluntariedade e espontaneidade. Para existe um 

acordo de colaboração é primordial que esteja presente na pessoa a voluntariedade. 

Entretanto, o seu ato não necessita ser espontâneo, isto é, não necessariamente 

essa ideia nasceu em seu âmago, nada impede que receba influência de seu 

advogado, bem como do Ministério Público.227  

Por fim, a lei não trouxe qualquer forma de avaliação de voluntariedade, mas 

deve ser observado a efetividade e os fatos expostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
224 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes. Editorial: A função do periódico científico e do editor para 

a produção do conhecimento no Direito e nas ciências criminais. Revista Brasileira de Direito 
Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 9-17, jan./abr. 2017, p. 2.  

225 Ibid., p. 21. 
226 Ibid., p. 22-23. 
227 AIRES, Murilo Thomas; FERNANDES, Fernando Andrade. A colaboração premiada como 

instrumento de política criminal: a tensão em relação às garantias fundamentais do réu 
colaborador. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 253-284, 
jan./abr. 2017, p. 266. 
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4 NEGÓCIO JURÍDICO (CONSENSUAL) 

 

Na atualidade, realizar uma comparação entre a colaboração premiada e plea 

bargaining, é muito arriscado, visto que, o Brasil tem uma maior limitação nas 

negociações, como já explicado, o plea bargainig é procedimento do direito 

americano, onde acusação e defesa negociam a culpabilidade, visando ao máximo 

uma economia processual. Dessa forma, o réu naquela forma processual abriria 

mão de princípios basilares previstos em nosso ordenamento, que jamais se 

pensaria na possibilidade do oferecimento aqui no Brasil, como por exemplo, a 

presunção de inocência e o do direito de ir a julgamento.228 

Um dos marcos na história da justiça negocial no ordenamento jurídico 

brasileiro foi a inclusão no Juizado Especial criminal e conjuntamente com a 

Constituição federal, em seu artigo 98, inciso I, que inseriu a transação penal229, 

nessa seara do direito penal.230 

A proposta da transação penal não autoriza a prisão a penas privativas de 

liberdade (encarceramento), privilegiando a aplicação imediata de penas não 

privativas de liberdade. Fica cristalina a distinção desses institutos. Nesse ponto, 

Vasconcelos231, alega que: 

 
[...] a justiça consensual “não foi projetada para ser utilizada aos réus 
confessos, mas para gerar réus confessos a quem aplicá-la”. Ou seja, a 
suposta voluntariedade do acusado para aceitar o acordo é falaciosa, pois o 
funcionamento do instituto se dá por ameaças e coerções, que inviabilizam 
qualquer escolha livre da defesa. 

 

No entanto, a colaboração premiada abrange tanto o direito material como o 

direito processual. Na verdade, nem sempre foi esse entendimento, a interpretação 

                                            
228CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p. 45-46. 
229 É um instrumento utilizado pelo Ministério Público para celebrar um acordo, desde que, o réu 

preencha todos os requisitos necessários, que pode gerar pena restritiva de direito ou multa, 
mesmo antes do recebimento da denúncia. E se cumprido todos as exigências, ocorrerá a extinção 
de punibilidade. 

230 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 1. 
– ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 23. 

231 Ibid., p. 32. 
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foi mudada com a positivação da lei de organização criminosa. Assim, passando a 

ser caracterizada como um negocio jurídico processual.232 

A respeito de negocio jurídico, Junior233 explica: 

 

O conceito de negócio jurídico não é restrito ao âmbito do direito privado. 
Como visto, os conceitos da teoria do fato jurídico são conceitos lógico-
jurídicos e são aplicáveis em todos os âmbitos do Direito. O contrato 
administrativo nada mais é do que um negócio jurídico de direito 
administrativo; a colaboração premiada é um negócio jurídico celebrado no 
âmbito do direito penal e processual penal; a desistência da demanda é um 
negócio jurídico processual. 
 

 

Diverso do que o Código de processo Civil de 1973, o novo Código Processo 

Civil, alude sobre o tema, onde todo negócio processual bilateral depende da 

“vontade das partes também atua no âmbito da eficácia do negócio, na escolha do 

seu conteúdo eficácia, dentro dos limites traçados”234, sendo uma espécie de 

negócio jurídico que versa o art. 190 do Novo CPC”235. No entendimento de Fredie 

Didier JR, o artigo mencionado trata de um direito fundamental à liberdade que 

estaria previsto no direito ao autorregramento236, de decidir as suas escolhas, o 

direito de trilhar o próprio caminho. No que tange seria um dos fundamentos da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana.237  

 

Nessas hipóteses de negócio jurídico processual bilateral surge um 
interessante questionamento: esses acordos devem respeitar os requisitos 
legais previstos pelo art. 190 do Novo CPC? Apesar de parcela da doutrina 
entender que as condições específicas do acordo previstas no art. 190 do 
Novo CPC não são exigidas nos negócios jurídicos típicos, que seguem 
suas próprias regras formais', entendo que a existência de regras formais 

                                            
232 LEITÂO, Joaquin Junior. A colaboração premiada deve ser continuada sendo feita pelo 

Delegado de Polícia, mesmo com o Advento da lei do Pacote Anticrime (Lei Federal nº13. 
964/2019). Revista Consultor jurídico. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/80332/a-
colaboracao-premiada-deve-continuar-sendo-feita-pelo-delegado-de-policia-mesmo-com-advento-
da-lei-do-pacote-anticrime-lei-federal-n-13-964-2019>. Ano 03/2020. Acesso em: 18 de set 2021. 

233 JUNIOR, Fredie Didier; BONFIM, Daniela. Colaboração Premiada (Lei nº 12.850/2013): Natureza 
Jurídica e Controle da Validade por Demanda Autônoma – um Diálogo com o Direito Processual 
Civil. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. nº 62, out./dez. 2016, p. 29. 

234 Ibid., p. 32. 
235 Ibid., p. 30. 
236 O direito que toda pessoa tem de realizar o negócio da forma que achar melhor e mais apropriado 

a sua pessoa. 
237 JUNIOR, Fredie Didier; BONFIM, Daniela. Colaboração Premiada (Lei nº 12.850/2013): Natureza 

Jurídica e Controle da Validade por Demanda Autônoma – um Diálogo com o Direito Processual 
Civil. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. nº 62, out./dez. 2016, p. 30. 

https://jus.com.br/artigos/80332/a-colaboracao-premiada-deve-continuar-sendo-feita-pelo-delegado-de-policia-mesmo-com-advento-da-lei-do-pacote-anticrime-lei-federal-n-13-964-2019%3e.%20Ano
https://jus.com.br/artigos/80332/a-colaboracao-premiada-deve-continuar-sendo-feita-pelo-delegado-de-policia-mesmo-com-advento-da-lei-do-pacote-anticrime-lei-federal-n-13-964-2019%3e.%20Ano
https://jus.com.br/artigos/80332/a-colaboracao-premiada-deve-continuar-sendo-feita-pelo-delegado-de-policia-mesmo-com-advento-da-lei-do-pacote-anticrime-lei-federal-n-13-964-2019%3e.%20Ano
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específicas não afasta as regras formais gerais previstas no dispositivo ora 
analisado238. 

 

Em consonância no que foi dito, Masson239 dispõe que “a colaboração 

premiada tem sua própria natureza jurídica (negócio jurídico processual voltado para 

a obtenção da prova)”. 

Partindo do sentindo que o negocio é realizado de forma espontânea, ou seja, 

de forma voluntaria, onde o individuo terá a livre decisão de se submeter aos l imites 

fixados no acordo, claro, respeitando o ordenamento jurídico e as regras 

processuais vigentes.240 

Verificando necessidades basilares. Assim, 

 

[...] é necessário estruturar barreiras democráticas e filtros, visando à 
limitação de tais tendências. Partindo-se da premissa de que os 
mecanismos negociais acarretam inevitáveis violações a premissas 
fundamentais do processo penal241. 

 

Outro aspecto, para iniciar uma negociação é imprescindível a livre vontade 

do acusado/colaborador, para começar o acordo de colaboração premiada. Impõe-

se como fundamental a presença do defensor na celebração do acordo, para que o 

mesmo possa advertir de todas as cláusulas e a consequência da decisão que o 

individuo irá decidir242.Vasconcelos243 faz referência. 

 

[...] a ilegitimidade da vinculação entre os termos de colaboração premiada 
em uma lógica de “principal” e “acessório”. Cada acordo deve ser 
independente, com obrigações e benefícios especificamente determinados, 
que não podem depender de outros negócios. Portanto, as cláusulas que 
impõem a rescisão dos pactos acessórios em razão da rescisão do principal 
são inadmissíveis e devem ser anuladas. 
 

Com base no direito civilista que foi declarado como negócio jurídico 

processual, o Supremo tribunal Federal orientou sobre os requisitos a serem 

                                            
238 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. 

– Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. 
239 Masson, Cleber. Crime organizado / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – 4. ed., rev., atual. e ampl. 

– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 168. 
240 JUNIOR, Fredie Didier; BONFIM, Daniela. Colaboração Premiada (Lei nº 12.850/2013): Natureza                           

Jurídica e Controle da Validade por Demanda Autônoma – um Diálogo com o Direito  Processual 
Civil. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. nº 62, out./dez. 2016, p. 29. 

241 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 
1.     – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 252. 

242 Ibid., p. 251 -252. 
243 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico).   

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 252. 
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seguidos, que são a validade, existência e a eficácia. O pleno da referida corte 

concluiu que existência trata de algo escrito e conter todas as informações 

primordiais para uma formalização. Em relação à validade, perante essa mesma 

corte, deverá ser analisados os aspectos subjetivos referente à voluntariedade e 

finalidade do acordo, e com objeto lícito. E por ultimo, mas não menos importante, a 

“eficácia que se realiza com o controle do acordo por meio da submissão à 

homologação judicial”.244 

A colaboração Premiada se apresenta em quatro fases. Só avançando caso a 

etapa anterior esteja concluída. Contemplando os requisitos: 

 Na primeira fase, existem pontos a ser elucidado, demonstrado pelo interesse 

público na realização do acordo de colaboração premiada, isto é, será averiguado a 

real efetividade das provas trazidas pelo colaborador. O colaborador deverá estar 

sempre acompanhado de seu defensor, em todas as etapas do acordo. O advogado 

do colaborador irá relatar pontos que por ventura possa estar confusos. Nessa etapa 

a defesa dará breve esclarecimento sobre os fatos, será elaborando anexos para o 

Ministério Público para avaliação do acordo. Inexistindo interesse em elaborar o 

acordo o Ministério Público devolverá os anexos para o colaborador. As provas 

levada ao conhecimento do órgão acusador não poderá ser usado contra o 

colaborador e nem de tentar investigar por outras formas para chegar ao resultado 

das provas que teria caso fosse celebrado o acordo.245 

Na segunda fase, haverá reunião pessoalmente, com o objetivo de alinhar 

três pontos, que seriam: a) analisar as provas que o colaborador tem dos fatos, ver 

se existe outra prova que não foi mencionada nos anexos e entender o que o 

colaborador busca com resultado final; b) explicar o passo a passo para ao 

colaborador, os deveres e obrigações de ambas as partes; e c) verificar a 

veracidade e espontaneidade.246 

 Fica evidente que, imperiosa verificação das provas e documentos que se por 

ventura venha ser entregue pelo agente, eis que confrontará as declarações 

                                            
244 Ibid., p. 252 – 253.  
245MARTELLO, Orlando. A negociação da Colaboração Premiada e sua Prática. Academia. edu. D

isponível em:< Acesso em: https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83
O_DA_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_car
d=reading-history>. 17/ de mai. De 2021. p. 9-10. 

246MARTELLO, Orlando. A negociação da Colaboração Premiada e sua Prática. Academia.edu. Di
sponível em:< https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83O_DA_COLA
BORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_card=reading-
history>. Acesso em: 17/ de mai. De 2021, p. 9-11. 

https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83O_DA_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83O_DA_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83O_DA_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83O_DA_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83O_DA_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_card=reading-history
https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83O_DA_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_card=reading-history
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levantadas pelo réu/investigado. A depender das provas, pode se utilizar cartão de 

crédito, ERB (estação rádio base), pedágios, testemunhas, etc. Há de se 

compreender que ainda não é o momento de mencionar em acordo ao colaborador, 

exceto se já estiverem todo esclarecidos. Ao final, necessita ser esclarecidos 

repetidamente todos os pontos da proposta, para que não se ocorra surpresas no 

final.247 

 A terceira fase é a qual é ofertado as benesses, o diploma legal prevê uma 

ampla gama de benefícios, que estão previsto no artigo 4º da lei 12.850/2013. 

Impõe-se um enorme esforço mental para aplicação de pena ao colaborador em 

uma possível condenação, usando todos os caminhos que normalmente se faria 

para aplicação da pena, só assim, conseguirá indicar qual benefício mais ideal 

diante da pena aplicada. Outro ponto que deve ser analisado é dos bens do 

colaborador concomitante com de seus familiares mais próximos, só assim para ter 

uma real noção dos bens conhecidos. Outrossim, analisando o acordo que será 

interposto, a defesa conjuntamente com o colaborador será capaz de analisar as 

perdas ou as estipulando, e dessa forma auxiliando para uma fixação de devolução 

patrimonial que convenha com a realidade.248 

 É de suma importância descobrir quais as verdadeiras intenções dos 

envolvidos, para que uma negociação possa correr com mais “leveza”. Assim, 

quanto maior interesse em colaborar, maior será a interação, e com mais chances 

de ter uma contraproposta. Com relação ao interesse, ficará ainda mais evidente 

quando o depoimento do colaborador for corroborado com documentos, ou, que nem 

se quer necessite de tal depoimento, eis que as provas são incontestáveis. Em 

contrapartida a outra parte buscará descobrir quem são os envolvidos e quais crimes 

foram cometidos, bem como tentar reaver o máximo de bens e proveitos dos 

crimes.249 

 Acerca dessa problemática, Teixeira250, explica que: 

 

Firmado o acordo, o mesmo materializa-se em um termo que será 
encaminhado ao Magistrado para homologação, acompanhado das 

                                            
247 Ibid., p. 9-11. 

248 Ibid., p.12-14. 
249 Ibid., p.17-19. 
250 TEIXEIRA, Geraldo Nunes Laprovieta. A Colaboração Premiada Como Instrumento do 

Ministério Público no Combate às Organizações Criminosas. Cadernos do Ministério Público 
do Estado do Ceará, p. 95. 
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declarações do colaborador e de cópia da investigação. Nos termos do art. 
7º da Lei 12.850/13. 
 
 

Nesse sentindo, também leciona Cordeiro:251  
 
 

A negociação se dá para a demonstração da culpa de coautores e serve 
então como meio de obtenção de prova, como corretamente reconheceu o 
precedente citado de nossa Suprema Corte: o colaborador se compromete 
a trazer provas da culpa de terceiros e a recuperar o produto do crime. 

 
 

 Há interesse também por parte do colaborador com “pano de fundo”, em não 

envolver seus familiares nesse enredo, buscando sempre uma forma de protegê-los.  

 Por fim, deve-se salientar que o foco das negociações é que ambas as partes 

envolvidas alcancem seus objetivos. O Ministério Público a colheita da prova e o 

colaborar a sua não responsabilização criminal ou então o seu abrandamento na 

pena de modo que evidencie uma negociação cooperativa.252    

 A quarta e última fase versa sobre a gestão do acordo. Podendo ser a fase 

mais complexa, após colher as declarações, busca-se as provas, e solicita a 

homologação. Não podendo mencionar o acordo até o momento adequado, visto 

que, está vedado pelo artigo 7º, § 3 da lei 12.850/2013.253  

 Evidenciado a omissão ou imputação falsa por parte do colaborador, o 

resultado será a instauração de um procedimento especifico com o objetivo de 

rompimento. Agora, caso seja uma menor reprovabilidade, significará em uma 

renegociação, ficando mais prejudicial ao colaborador.254 

 Conforme Dipp255, expressando da seguinte forma: 

 

O relato da colaboração não poderá omitir informações ou reservar para 
outro momento a revelação de dados existentes pois o cumprimento da 
proposta e a aplicação das penas, sua redução, substituição, perdão judicial 
ou não aplicação, têm como pressuposto o acordo homologado. 
 
 

                                            
251CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p. 131. 
252MARTELLO, Orlando. A negociação da Colaboração Premiada e sua Prática. Academia.edu. Di

sponível em:< https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83O_DA_COLA
BORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_card=reading-
history>. Acesso em: 17/ de mai. De 2021, p. 15. 

253 Ibid., p. 17-19. 
254 Ibid., p.19. 
255 DIPP, Gilson. A “delação” ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação 

da lei. Brasília: Editora IDP. 2015, p.7. 
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 Em suma, não é improvável (muito excepcional) que no decorre da instrução 

a situação do colaborador possa ficar pior dos que os corréus, ocorrendo tal 

situação, deverá rever as cláusulas do acordo, para que possa ficar ao menos igual 

ao do corréu. Logico, o que prevalece é que a situação do colaborador deve ser 

superior. 256 

    Segundo Dipp257, o aceite do colaborador deve ser de forma expressa e clara, 

aceitando as propostas indicadas pelo Ministério Público/Delegado, em conjunto o 

defensor assinará expressamente as condições oferecidas. Conforme bojo do artigo 

6º, inciso III, da lei de organização criminosa. 

 

4.1 Participantes da celebração do acordo de colaboração premiada 

 

 A colaboração premiada deve ter em sua negociação o acompanhamento do 

advogado em todo o processo. É algo inegociável, por se tratar de um direito 

imprescindível, com objetivo de proteger o direito do colaborador e sua 

voluntariedade, mesmo que o colaborador concorde em dispensar o advogado, tal 

ato não será valido. 258 

 No mesmo sentindo do Ministro Luiz Fux, do Supremo tribunal Superior259, 

tece a ideia sobre colaboração premiada não admite impugnação, ou seja, é um 

acordo realizado na pessoa do colaborador, vejamos:  

 
 
TERMOS DE DEPOIMENTO DO COLABORADOR. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Termo de Colaboração Premiada 
revela natureza de negócio jurídico processual, consistindo meio de 
obtenção de prova cujo sigilo perdura até que sobrevenha decisão de 
recebimento da denúncia (art. 7º, § 1º e § 3º, da Lei 12.850/2013). 2. O 
Termo do Acordo de Colaboração, celebrado entre Ministério Público e 
Colaborador, não é alcançado pela regra de que ao defensor deve ser 
garantido o acesso aos elementos de prova que digam respeito ao 
exercício da ampla defesa. 3. O Termo de Colaboração Premiada, 

                                            
256MARTELLO, Orlando. A negociação da Colaboração Premiada e sua Prática. Academia.edu. Di

sponível em:< https://www.academia.edu/27495561/A_NEGOCIA%C3%87%C3%83O_DA_COLAB
ORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA_E_SUA_PR%C3%81TICA?email_work_card=reading-
history>. Acesso em: 17/ de mai. De 2021, p. 19-20. 

257 DIPP, Gilson. A “delação” ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação 
da lei. Brasília: Editora IDP. 2015, p. 31. 

258VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 
1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 294. 

259FUX, Luiz. Agr. Inq.: 4619. Julgado: 10/09/201/. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurispru
dencia/768163561/agreg-no-inquerito-agr-inq-4619-df-distrito-federal-0009785-0420171000000>.  
, Acesso  em: 16 de nov. 2021 
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porquanto negócio jurídico processual personalíssimo, não admite 
impugnação de terceiros, conforme jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal sedimentada a partir do HC 127.483/PR, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016. 4. (a) In casu, o 
agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de acesso ao 
Termo do Acordo de Colaboração de Alexandre Corrêa de Oliveira 
Romano. (b) A alegação do Agravante, no sentido de que a defesa teria 
direito subjetivo de impugnar eventual ilegalidade das cláusulas 
pactuadas, não encontra ressonância na Lei 12.850/2013, [...] 5. Ex 
positis, ausente direito subjetivo do delatado de obter acesso ao Termo do 
Acordo de Colaboração Premiada anteriormente à eventual decisão de 
recebimento da denúncia, nego provimento ao agravo regimental. STF - 
AgR Inq: 4619 DF - DISTRITO FEDERAL 0009785-04.2017.1.00.0000, 
Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/09/2018, Primeira Turma. 
(Grifo Próprio). 

 

Conforme é a sua tamanha importância a lei trouxe em seu artigo 4º, §§ 2 e 6 

da lei 12.850/2013, a seguinte redação: 

 

[...] 
§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério 
Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do 
inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão 
requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao 
colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta 
inicial, aplicando-se, no que couber, o. art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (Grifo próprio) 
[...]  
§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes 
para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o 
delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do 
Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o 
investigado ou acusado e seu defensor. (Grifo próprio). 
 

 

 Nesse sentindo, ficou determinado a proibição do magistrado fazer parte das 

negociações, devido ao sistema processual adotado pelo Brasil, que seria o sistema 

acusatório e com base no princípio da imparcialidade do magistrado. Este deve ficar 

de fora e só analisar se foram preenchidos todos os requisitos, caso tenha 

alcançado, homologar o acordo.260 

 Em harmonia com o que foi dito anteriormente, Vasconcelos261 alude: 

 

A defesa adere à acusação, que tem a sua principal função (acusar e 
produzir provas para fundamentar suas imputações) esvaziada, e, por fim, o 

juiz torna-se, fundamentalmente, mero homologador do acordo realizado. 

                                            
260 TEIXEIRA, Geraldo Nunes Laprovieta. A Colaboração Premiada Como Instrumento do 

Ministério Público no Combate às Organizações Criminosas. Cadernos do Ministério Público 
do Estado do Ceará, p. 92. 

261 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 
1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 34. 
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 Assim sendo, o STF262 já decidiu pela impossibilidade do magistrado obrigar o 

Ministério Público a celebrar o acordo, vejamos: 

 
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA 
PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. 
VOLUNTARIEDADE. INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO JUDICIALMENTE EXIGÍVEL. RECURSO 
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou 
que o acordo de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico 
processual, de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade 
de ambas as partes celebrantes. Precedentes. 2. Não cabe ao Poder 
Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações 
na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de 
acordo de colaboração premiada, notadamente, como ocorre na hipótese, 
em que há motivada indicação das razões que, na visão do titular da ação 
penal, não recomendariam a formalização do discricionário negócio 
jurídico processual. [...], mais ampla do que o acordo de colaboração 
premiada. 6. Agravo regimental desprovido. (STF - MS: 35693 DF, Relator: 
EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/05/2019, Segunda Turma, Data 
de Publicação: 24/07/2020) (Grifo próprio). 

 Concluído o acordo de colaboração, o termo será encaminhado ao 

magistrado, e após analisar as informações e constatar a real importância para o 

processo, cabendo a ele, tão somente, analisar o cumprimento dos requisitos 

exigidos pela lei e seus aspectos formais. 

 Como se observa a lei 12.850, deixou claro que a autoridade policial poderá 

celebrar o acordo de colaboração premiada, desde que, ocorra no inquérito policial, 

sendo assim, o delegado tem poderes para celebrar o acordo com o colaborador, 

mas o Ministério Público tem que se manifestar.263 

 Corroborando com tal entendimento contrario, Leitão264 faz uma ponderação 

sobre o tema, onde expõe que a autoridade policial faz jus a celebrar o acordo de 

colaboração premiada, devido a fazer uma previa valoração de elementos 

probatórios e informações coletadas, na investigação podendo já formar uma 

                                            
262 FACHIN, Edson. STF – MS 35693. Data do Julgamento: 28/05/2019. DJe: 24/07/2020. Disponível 
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35693-df/inteiro-teor-1105673383>. Acesso em: 29 de set. 2021. 

263 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 
1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 36. 

264 LEITÂO, Joaquin Junior. A colaboração premiada deve ser continuada sendo feita pelo 
Delegado de Polícia, mesmo com o Advento da lei do Pacote Anticrime (Lei Federal nº13. 
964/2019). Revista Consultor jurídico. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/80332/a-
colaboracao-premiada-deve-continuar-sendo-feita-pelo-delegado-de-policia-mesmo-com-advento-
da-lei-do-pacote-anticrime-lei-federal-n-13-964-2019>. Ano 03/2020. Acesso em:18 de set 2021. 
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convicção sobre os fatos e concomitante com sua autoria e materialidade. Nesse 

sentindo, seria irracional o sistema acusatório proibir ao Delegado essa atribuição. 

 De tal modo, pregando entendimento com essa linha de pensamento, 

desenvolveu-se um recente enunciado elaborado pela Polícia Civil de São Paulo, 

confirmado no Seminário da Polícia Judiciária, ocorrido no dia 15 de janeiro de 

2020.265 

 Assim, dispõe a súmula 4: 

 

Súmula nº 4: O Delegado de Polícia pode formular proposta de acordo de 
colaboração premiada ao investigado quando reputar presentes as 
hipóteses legais, bem como analisar proposta de acordo elaborada pelo 
suspeito assistido por defesa técnica e ainda verificar a necessidade de 
instrução prévia para a formalização do negócio jurídico processual (Lei 
12.850/2013, arts. 3º-B e 4º,§ 6º)266. 
 
 

 Em contrapartida, uma parcela da doutrina, manifesta-se que a autoridade 

policial não teria poderes para celebrar o acordo com o colaborador, seria capaz 

apenas de apontar ou sugerir que fosse proposto o acordo. Tal entendimento 

fundamenta-se de que futuramente o acordo deverá ser homologado pelo 

magistrado, por conseguinte, a autoridade não teria capacidade para postular 

perante o magistrado solicitando a celebração do acordo. Ademias, em nossa carta 

política de 1988, prenuncia em seu artigo 129, inciso I267, que legitima o Ministério 

Público a titularidade da ação penal, assim, conferindo poderes para que possa 

evitar possíveis arbitrariedades ou incoerência.268 

 As tratativas entre o Ministério Público e colaborador deve ser fundamentado 

na boa-fé. O colaborador poderá buscar os meios que mais lhe favorecer na 

negociação, e caso por ventura tenha algum algo que não se enquadre com a 

realidade, esse fato será referido:269 

                                            
265 Idem. 
266 LEITÂO, Joaquin Junior. A colaboração premiada deve ser continuada sendo feita pelo 

Delegado de Polícia, mesmo com o Advento da lei do Pacote Anticrime (Lei Federal nº13. 
964/2019). Revista Consultor jurídico. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/80332/a-
colaboracao-premiada-deve-continuar-sendo-feita-pelo-delegado-de-policia-mesmo-com-advento-
da-lei-do-pacote-anticrime-lei-federal-n-13-964-2019>. Ano 03/2020. Acesso em:18 de set 2021. 

267 Art.129 [...] 
     I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
268 TEIXEIRA, Geraldo Nunes Laprovieta. A Colaboração Premiada Como Instrumento do 

Ministério Público no Combate às Organizações Criminosas. Cadernos do Ministério Público 
do Estado do Ceará, p. 93. 

269 CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2020, p. 54. 

https://jus.com.br/artigos/80332/a-colaboracao-premiada-deve-continuar-sendo-feita-pelo-delegado-de-policia-mesmo-com-advento-da-lei-do-pacote-anticrime-lei-federal-n-13-964-2019%3e.%20Ano
https://jus.com.br/artigos/80332/a-colaboracao-premiada-deve-continuar-sendo-feita-pelo-delegado-de-policia-mesmo-com-advento-da-lei-do-pacote-anticrime-lei-federal-n-13-964-2019%3e.%20Ano
https://jus.com.br/artigos/80332/a-colaboracao-premiada-deve-continuar-sendo-feita-pelo-delegado-de-policia-mesmo-com-advento-da-lei-do-pacote-anticrime-lei-federal-n-13-964-2019%3e.%20Ano
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[...] a postura do Ministério Público e da autoridade policial, durante todo o 
procedimento da colaboração premiada deve ser marcada pela 
transparência (...) o colaborador tem o direito à informação e, por isso, a 
comunicação durante todo o procedimento de colaboração premiada deverá 
ser franca e sincera.270 
 

 Fato é que o Ministério Público impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade 

postulando a sua inconstitucionalidade, dos § § 2 e 6 do artigo 4º da lei 12.850/2003, 

devido aos acordos celebrados pelas autoridades policias. Já o julgamento em tela, 

ADI 5508, considerou tais parágrafos constitucionais, assim, as autoridades têm 

pleno poderes para elaborar acordos de colaboração premiada271. Vejamos o último 

posicionamento do Superior Tribunal Federal. 272 

 

ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PRELIMINAR SUSCITADA 
PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE DA 
AUTORIDADE POLICIAL. PRECEDENTE DA ADI 5.508, POSIÇÃO 
MAJORITÁRIA DO STF PELA AUTONOMIA DA PF NA CELEBRAÇÃO DE 
ACP. POSIÇÃO CONTRÁRIA DESTE RELATOR VENCIDA NA OCASIÃO. 
TEMA QUE REPÕE A PGR EM PLENÁRIO E EM MENOR EXTENSÃO DO 
VOTO ENTÃO VENCIDO. ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
SUSCITADA AGORA PELA PGR. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA. 
ACOLHIMENTO. 1. Nos termos do entendimento formado no julgamento da 
ADI 5.508, a autoridade policial tem legitimidade para celebrar 
autonomamente acordo de colaboração premiada. Em voto vencido, 
assentada a negativa dessa faculdade. 2. Matéria novamente suscitada, em 
menor extensão, pela PGR. Considerada a estrutura acusatória dada ao 
processo penal conformado à Constituição Federal, a anuência do 
Ministério Público deve ser posta como condição de eficácia do acordo 
de colaboração premiada celebrado pela autoridade policial. 
Posicionamento de menor extensão contido no voto vencido proferido. 
Possibilidade de submeter a matéria ao mesmo Plenário a fim de que o 
entendimento majoritário seja confirmado ou eventualmente retificado. Em 
linha de coerência com o voto vencido, pela retificação do entendimento 
majoritário na extensão que pleiteia a PGR. 3. Questão preliminar suscitada 
pela Procuradoria-Geral da República acolhida para dar parcial provimento 
ao agravo regimental e tornar sem efeito, desde então, a decisão 
homologatória do acordo de colaboração premiada celebrado nestes 
autos, ante a desconformidade manifestada pelo Ministério Público e 
aqui acolhida. Eficácia ex tunc. 
(STF - Pet: 8482 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 
31/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/09/2021) (grifo próprio). 
 

                                            
270 Ibid., p. 52. 
271 JESUS, Arthur Pereira. DO PAPEL DO DELEGADO DE POLÍCIA NAS NEGOCIAÇÕES DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. Revista caderno virtual. Ano 2019. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS
_NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIAD
A>. Acesso em: 13 de mai. De 2021. 

272 FACHIN, Edson. Pet: 8482. Data de Julgamento: 31/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
21/09/2021. Disponível em:< https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1284472966/agreg-na-
peticao-pet-8482-df>. Acesso em: 10 de nov. 2021. 

https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS_NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA
https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS_NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA
https://www.academia.edu/43161459/DO_PAPEL_DO_DELEGADO_DE_POL%C3%8DCIA_NAS_NEGOCIA%C3%87%C3%95ES_DO_ACORDO_DE_COLABORA%C3%87%C3%83O_PREMIADA
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 Dessa forma, a autoridade policial tem legitimidade para propor o acordo, mas 

para ter eficácia irá depender da anuência do Ministério Público.  

 

4.1.2 Meio de Prova 

 

É importante destacar que a prova no processo tem uma função bem desenhada, 

isto é, ela vai revelar a história do ocorrido, retirando as possíveis duvidas e 

apontando a verdade dos fatos273. O autor continua: 

 

[...] o problema da existência ou não, em nosso ordenamento, de qualquer 
critério de especificidade de prova, ou seja, se a nossa legislação faz 
alguma opção por determinado meio de prova, em relação a determinada 

infração penal. 
 

Logo, a importância do meio de prova tem como “pedra fundamental” a 

verificação e demonstração de sua legitimidade. Para determinar a sua legitimidade 

como meio de prova, existem formas predeterminadas a serem seguidos pelo código 

de processo. Entretanto, o meio de prova não absoluto.274 

Comungando com a mesma linha de pensamento, Lima275, ao dizer que: 

 

A expressão fonte de prova é utilizada para designar as pessoas ou coisas 
das quais se consegue a prova, daí resultando a classificação em fontes 
pessoais (ofendido, peritos, acusado, testemunhas) e fontes reais 
(documentos, em sentido amplo). Cometido o fato delituoso, tudo aquilo que 
possa servir para esclarecer alguém acerca da existência desse fato pode 

ser conceituada como fonte de prova. 
 
 

Assim, meios de prova é o instrumento pelo qual é inserida a prova no processo. 

Sendo assim, uma atividade realizada que se constrói diante do magistrado, pelos 

participantes do processo.276 

Dessa maneira, podem ser lícitos ou ilícitos, só o licito pode ser aceito pelo 

magistrado, é que prevê o artigo 157 do código de processo penal, que traz a 

seguinte redação: “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 

                                            
273 PACELLI. Eugênio. Curso de processo penal / Eugênio Pacelli. – 25. ed. – São Paulo: Atlas,      

2021, p. 439. 
274 TAVARES, Juarez. Prova e verdade. [livro eletrônico]. 1ª edição. São Paulo. 2020, p. 27. 
275 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima 

– 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 661. 
276 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa / Guilherme de Souza Nucci. – 4. ed. – Rio 

de Janeiro: Forense, 2019, p. 12. 
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provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou 

legais”.  E os ilícitos que vão de contra ao ordenamento jurídico.277 

A colaboração premiada é utilizada como meio de prova com objetivo de buscar 

ou corroborar elementos probatórios para ao final punir aqueles que integram a 

organização criminosa. Caracterizando um acordo entre as partes, fornecendo 

elementos para formar a convicção do magistrado.278 

No mesmo entendimento vêm corroborando o Superior Tribunal de Justiça.279 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A 
ORDEM ECONÔMICA, CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES, 
CORRUPÇÃO ATIVA, QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACORDO 
DE COLABORAÇÃO PREMIADA FORMULADO POR CORRÉU. 
IMPUGNAÇÃO DO AJUSTE POR TERCEIRO DELATADO. 
ILEGITIMIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. 
POSSIBILIDADE DE O DELATADO CONTRADITAR EM JUÍZO O TEOR 
DAS DECLARAÇÕES DO DELATOR E DE QUESTIONAR AS MEDIDAS 
RESTRITIVAS ADOTADAS EM SEU DESFAVOR COM BASE NOS 
ALUDIDOS DEPOIMENTOS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 
DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A delação premiada constitui um 
meio de prova que, a depender do resultado, pode produzir elementos de 
convicção, que, contudo, devem ser ratificados no curso da instrução 
processual a fim de que sejam utilizados pelo juiz para formar sua 
convicção sobre o mérito da acusação. [...]. RHC 43776/SP, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJ 20/09/2017 
(grifo próprio). 

 

Conforme entendimento de Nucci280, a colaboração é considerada como meio de 

prova, devido às informações trazidas pelo colaborador, em harmonia com outras 

provas, trata-se de uma forma de indicar os fatos. 

 

4.2 Pontos favoráveis e desfavoráveis à colaboração premiada  

 

 Há uma parcela da doutrina que critica o instituto, como por exemplo 

Zaffaroni, que se opõe, sustentando que esse meio de obtenção de prova não passa 

de uma “extorsão premiada”. A grande critica da parcela da Doutrina que não 

                                            
277TAVARES, Juarez. Prova e verdade. [livro eletrônico]. 1ª edição. São Paulo. 2020, p. 61. 
278VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico).1. 

– ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 255. 

279 MUSSI, Jorge. RHC 43776. Data do julgamento: 14/09/2017, DJe 20/09/2017. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/501159952/habeas-corpus-hc-362478-sp-2016-0182386-
0/inteiro-teor-501159967>. Acesso em: 01 de out. 2021. 

280 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa / Guilherme de Souza Nucci. – 4. ed. – Rio 
de Janeiro: Forense, 2019, p. 53-54. 
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aprovam esse instituto é que o Estado estaria incentivando a conduta antiética entre 

os criminosos.281 

 Nas palavras de Masson:282 

 

Parte considerável da doutrina se mostra contrária à concessão de prêmios 
ao colaborador processual, enxergando nessa circunstância uma indevida e 
ilegítima intromissão de instrumentos oriundos de uma legislação de 
emergência no sistema normativo que rege a vida em sociedade nos 
coevos Estados Democráticos de Direito. 
 

 Ainda sobre o tema, onde destaca pontos negativos: 

 

[...] 
“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 as dele; 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”(Masson, apud Nucci) 283: 

 

 Logo, esses posicionamentos não mencionados não merecem desenvolver-

se, visto que, não levaram em consideração a evolução das organizações 

criminosas, onde sem essa colaboração raramente conseguiria êxito em desvendar 

crimes cometidos por ela.  A sociedade como um todo não pode querer inserir ética 

e moralidade entre os criminosos.284 

 Em uma posição favorável ao instituto da colaboração premiada, pode-se citar 

alguns doutrinadores, como: Rogerio Sanches Cunha, Renato Brasileiro de Lima, 

entre outros.285 

                                            
281 TEIXEIRA, Geraldo Nunes Laprovieta. A Colaboração Premiada Como Instrumento do 

Ministério Público no Combate às Organizações Criminosas. Cadernos do Ministério Público 
do Estado do Ceará, p. 80. 

282 MASSON, Cleber. 1976-Crime organizado / Cleber Masson, Vinicius Marçal. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 146. 

 
283 Ibid., p.166. 
284TEIXEIRA, Geraldo Nunes Laprovieta. A Colaboração Premiada Como Instrumento do 

Ministério Público no Combate às Organizações Criminosas. Cadernos do Ministério Público 
do Estado do Ceará, p. 60. 

285 MASSON, Cleber. 1976-Crime organizado / Cleber Masson, Vinicius Marçal. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 165-166. 
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  Como afirmado Rudolf Von Lhering, citado por Masson286 em sua obra: 

 

“Um dia, os juristas vão ocupar-se do direito premial. E farão isso quando, 
pressionados pelas necessidades práticas, conseguirem introduzir a matéria 
premial dentro do direito, isto é, fora da mera faculdade e do arbítrio. 
Delimitando-o com regras precisas, nem tanto no interesse do aspirante ao 
prêmio, mas, sobretudo, no interesse superior da coletividade”. (Massom, 
apud Lhering). 
 
 

 Para Masson287, pode citar alguns pontos favoráveis, como: 
 
 

“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. 

 
 

 Isto posto, infelizmente alguns doutrinadores que são contrários ao sistema 

de colaboração premiada, pois alegam ser antiético, fazem uma confusão entre 

colaboração premiada e delação premiada. Como já mencionado a diferença. 

Portanto, “como considerar antiética a colaboração premiada que resulta na 

localização de uma vítima em seu cativeiro ou que ajuda na recuperação do produto 

ou do proveito das infrações”. 288 

 Importante salientar as palavras há época do então Juiz Federal Moro289, 

vejamos: 

 

Sobre a delação premiada, não se está traindo a pátria ou alguma espécie 
de “resistência francesa”. Um criminoso que confessa um crime e revela a 
participação de outros, embora movido por interesses próprios, colabora 

                                            
286 Ibid., p. 166. 
287 Ibid., p. 166. 

288 TEIXEIRA, Geraldo Nunes Laprovieta. A Colaboração Premiada Como Instrumento do 
Ministério Público no Combate às Organizações Criminosas. Cadernos do Ministério Público 
do Estado do Ceará, p. 81. 

289 DOLABELA, André. Reflexões sobre o processo Penal na contemporaneidade. Revista 
Consultor Jurídico. Ano 2019. Disponível em: < 
https://andredolabela.jusbrasil.com.br/artigos/703181106/reflexoes-sobre-o-processo-penal-na-
contemporaneidade>. Acesso em: 17 de mar. de 2021. 

https://andredolabela.jusbrasil.com.br/artigos/703181106/reflexoes-sobre-o-processo-penal-na-contemporaneidade
https://andredolabela.jusbrasil.com.br/artigos/703181106/reflexoes-sobre-o-processo-penal-na-contemporaneidade
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com a Justiça e com a aplicação das leis de um país. Se as leis forem justas 
e democráticas, não há como condenar moralmente a delação; é 
condenável nesse caso o silêncio. 
 
 

 Outro argumento contrario que não merece prosperar é que estaria 

supostamente violando um princípio garantista, “pois desconsidera a existência. de 

duas dimensões do garantismo, uma negativa e outra positiva (formadoras do 

garantismo integral)”, onde identifica a necessidade de uma proteção.290 

 No mesmo sentindo, Teixeira291, cita o Procurador da República Douglas 

Fischer, que faz duras criticas aos doutrinadores que não concordam com os pontos 

positivos da colaboração premiada, onde: 

 

[...] criou a expressão “garantismo hiperbólico monocular” afirmando que: “É 

hiperbólico por ser um garantismo aplicado de forma exagerada, 
desproporcional e é monocular porque só enxerga os direitos fundamentais 
do réu”. 
 

Como já mencionado anteriormente, não é possível o entendimento de que a 

colaboração premiada estaria agindo de forma contraria ao princípio da 

proporcionalidade, aplicando penas completamente diferentes entre os criminosos, 

esses que cometerem o mesmo delito, uma vez que, o magistrado no momento da 

aplicação da pena deve estar atento a culpabilidade de cada um na sua medida de 

reprovação, analisando concomitante o fato do agente ter colaborador com a 

instrução criminal. Dessa forma, podendo ter benefícios perante seus comparsas.292 

Mesmo diante dos pontos negativos, tal instituto é de grande valia no combate 

ao crime organizado. Tão logo, o investigado colabore com o Estado mais cedo 

poderá evitar a consumação de possíveis crimes. 

 

4.3 Descumprimento do acordo  

 

 Verificando a diferença do cumprimento total ou parcial das obrigações 

determinadas ao colaborador no momento da tratativa, ocorrendo essa quebra de 

confiança entre os celebrantes, esse acordo esvai junto com a confiança. Assim, não 

                                            
290 TEIXEIRA, Geraldo Nunes Laprovieta. A Colaboração Premiada Como Instrumento do 

Ministério Público no Combate às Organizações Criminosas. Cadernos do Ministério Público 
do Estado do Ceará, p. 81. 

291 Ibid., p. 81-82. 
292 Ibid., p. 82. 
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terá nenhum dos benefícios propostos. Todavia, para determinar tal atitude deve ser 

analisado com muita cautela o que fora descumprido, pois existem entendimento 

que a quebra for parcialmente, poderá ter somente algum beneficio retirado. Como 

por exemplo, descumprir uma determinação de sigilo.293 Tal conduta pode também 

tipificar o que descreve o artigo 7º, caput294 da lei 12.850/2013.  

 Quando uma das partes age de forma abusiva, havendo constrangimento na 

esfera do direito ou no que fora pactuado, esse acordo poderá estar sujeito à 

nulidade, conforme o expõe o Ministro Gilmar Mendes.295 

 

Penal e Processual Penal. 2. Colaboração premiada, admissibilidade e 
impugnação por corréus delatados. Provas produzidas em razão do acordo 
e utilizadas no caso concreto. Abusos da acusação e fragilização da 
confiabilidade. [...] 6. Situação do colaborador diante da nulidade do acordo. 
Tendo em vista que a anulação do acordo de colaboração aqui em 
análise foi ocasionada por atuação abusiva da acusação, penso que os 
benefícios assegurados aos colaboradores devem ser mantidos, em 
prol da segurança jurídica e da previsibilidade dos mecanismos 
negociais no processo penal brasileiro. Precedente: direito subjetivo ao 
benefício se cumpridos os termos do acordo (STF, HC 127.483/PR, 
Plenário, rel. Min. Dias Toffolli, j. 27.8.2015) e possibilidade de concessão 
do benefício de ofício pelo julgador, ainda que sem prévia homologação do 
acordo (RE-AgR 1.103.435, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, j. 17.5.2019). 7. Dispositivo. Ordem de habeas corpus 
concedida de ofício para declarar a nulidade do acordo de colaboração 
premiada e reconhecer a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas 
pelos delatores, nos termos do voto. 
(STF - HC: 142205 PR 0003138-90.2017.1.00.0000, Relator: GILMAR 
MENDES, Data de Julgamento: 25/08/2020, Segunda Turma, Data de 
Publicação: 01/10/2020). 

 

  Vale mencionar que não é apenas uma obrigação meramente, mas sim de 

resultado, de acordo com as obrigações dos termos celebrados, que se encontram 

predefinidas.296 

 Dessa forma, o tribunal superior decidiu no HC 127.483. Nas palavras de 

Vinicius297, o voto do Ministro Luiz Fux afirma que: 

 

                                            
293 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 

1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 271- 272. 
294 O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações 

que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. 
295 MENDES, Gilmar. HC 142.205 STF. Data do julgamento: 25/08/2020. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/937202963/habeas-corpus-hc-142205-pr-0003138-
9020171000000/inteiro-teor-937202970. Acesso em: 01 de out. 2021. 

296 VASCONSELOS, Vinicius Gomes. Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 
1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 269. 

297 Ibid., p. 136. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/937202963/habeas-corpus-hc-142205-pr-0003138-9020171000000/inteiro-teor-937202970
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/937202963/habeas-corpus-hc-142205-pr-0003138-9020171000000/inteiro-teor-937202970
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O termo de colaboração premiada deverá ser feito por escrito, para ser 
homologado, e conter, já no seu primeiro requisito, o relato da colaboração 
e seus possíveis resultados. De sorte que uma delação premiada não é 
homologada assim, tão em abstrato quanto se imagina. É preciso haver 
uma dose de verossimilhança daquilo que o colaborador apresenta em 
juízo”. 

 

 Um quesito que não pode se deixar de mencionar é a diferença entre 

retratação com a revogação (rescisão), não sendo possível confundir os 

conceitos.298 

 Conforme expõe Saraiva e Martins299 sobre: 

 

[...] retratação ou da efetiva homologação de rescisão de um acordo de 
colaboração premiada, há que se pensar nos seus efeitos em relação à 
validade e ao limite de uso das informações e provas apresentadas, assim 
como dos depoimentos prestados pelo colaborador. O entendimento 
majoritário, inclusive no STF, é no sentido da manutenção da higidez do 
material probatório contra terceiros, restando impossibilitada a utilização em 
desfavor do (ex) colaborador. 

 

 Logo, o conceito de revogação (rescisão) é descumprimento dos termos, por 

motivos independentes do colaborador, ou seja, a inobservância do negocio jurídico.  

Para tanto Esse termo surge pela primeira vez na lei 12.850, em seu artigo 4º, 

§17.300 

 É imperioso transcrever alguns dos termos que foram impostos nos acordos 

de colaborações, conforme o autor301 pode observador a seguir: 

 

[...] hipóteses de rescisão do acordo estão sendo previstas nos termos 
homologados no âmbito da Operação Lava Jato: a) descumprimento de 
qualquer dispositivo do acordo; b) ocultação da verdade ou mentira sobre 
fatos aos quais há obrigação de colaboração; c) recusa a prestar 
informação de que tenha conhecimento. 

 

 Dessa forma, caso ocorra à desobediência de algumas desses termos 

expostos acima seria quebrado o acordo e consequentemente perderia os 

benefícios concedidos.302 

                                            
298 Ibid., p. 403-404. 
299 SARAIVA, Renata Machado; Martins, Luiza Farias. Retratação e Rescisão da colaboração 

premiada pós-leis “anticrime”. Revista Consultor jurídico. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-ago-12/opiniao-retratacao-rescisao-colaboracao-premiada-pos-lei-
anticrime. Acesso em: 18 de set 2021. 

300 O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da 
colaboração. 

301 VASCONSELOS, Vinicius Gomes.  Colaboração Premiada no processo penal (livro eletrônico). 
1. – ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 404. 

https://www.conjur.com.br/2020-ago-12/opiniao-retratacao-rescisao-colaboracao-premiada-pos-lei-anticrime
https://www.conjur.com.br/2020-ago-12/opiniao-retratacao-rescisao-colaboracao-premiada-pos-lei-anticrime
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 Para Vasconcelos303, o descumprimento por iniciativa do Ministério Público 

violaria o principio da legalidade, ou seja, não cabe retratação, “um eventual 

arrependimento por parte do Ministério Público afigura-se incompatível com a 

natureza do dispositivo”. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de 

Justiça é deque não poderá usar esse material probatório em desfavor do (ex) 

colaborador. 

 No entanto, existe a possibilidade de uma opção ofertada pelo Ministério 

Público, que foi noticiado na Operação lava jato, onde os colaboradores (já tinha 

acordo homologado) foram solicitados para a realização de um “recall”, pois o foi 

descoberto informações que não foram informadas.304 

 

4.4 A efetividade da colaboração premiada. 

 

Com o advento da lei 12.850 no ano de 2013, no qual veio estabelecer 

requisitos, como técnicas de investigação, meios de provas e a colaboração 

premiada.   

 Com o passar dos dias, os países estão de certa forma deixando o direito 

penal mais rígido (inimigo), e assim, punindo (configurando crime: os meros atos 

preparatórios, elevando a pena e deixando os tipos penais mais abertos) 

caracterizando um possível abuso de poder305, devido à criação de direito penal 

mais aberto. 

 Deste modo, o Estado não pode iniciar uma negociação com quem não é 

“perseguido” ou por crime que ainda não foi constatado, ou querer que o próprio 

suspeito revele delitos.  Convertendo o processo penal em um sistema de 

perseguição, buscando uma direção em meio aos atos investigatórios, evidenciado 

abusos.306 

 Ou seja, o acordo de colaboração é a utilização do princípio da oportunidade, 

por ser uma tratativa entre Ministério Público e investigado/acusado ou autoridade 

judiciaria e investigado.  

                                                                                                                                        
302 Ibid., p. 404-405. 
303 Ibid., p. 405-406. 
304 Idem. p. 407-408. 
305 CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p. 62. 
306 Ibid., p. 60. 
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 Para Cordeiro307, não é possível aceitar colaborações em qual o crime ou 

investigado estejam nos limites do processo, ou seja, quando o juiz mesmo 

competente para o ato, mas incide sobre ele a incompetência para esse processo 

em especifico. Correndo o risco de não admitir a inicialização processual. Assim, 

buscando um exame de competência, sob a égide de verificação de jurisdição ou 

eventualmente outro tribunal. 

 Outro aspecto, pode ser reunido em um só processo as colaborações de mais 

um agente ou da organização criminosa, devendo ter como a competência ser 

semelhantes aos juízes de promotores. Não ocorrendo a unificação e havendo a 

negativa de um acordo em uma jurisdição, ainda será possível a realização do 

outro.308 

 Sequer, algum tribunal pode homologar acordo com vícios de competência, 

ou seja, falta de juiz ou promotor natural é motivo satisfatório para que não ocorra tal 

vício processual. O fato de ser uma corte superior ao magistrado não equivale 

absorve ou anular a incompetência originaria.309 

 O acordo de colaboração premiada para ter sua eficácia, necessita preencher 

alguns requisitos, requisitos esses que estão na lei de organização criminosa. 

 

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 
por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização 
criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; 
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 
organização criminosa; 
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa; 
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física 
preservada310. 

 

 Celebrado a colaboração entre os envolvidos no processo, a sua eficácia fica 

acondicionada à constatação das afirmações e provas acostas ao processo pelo 

                                            
307 Ibid., p. 65. 
308 Ibid., p. 66. 
309 Ibid., p.153-154. 
310 Lei n.º 12.850, de 2 de agosto de 2013. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 20 de mar. 
2021. 
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colaborador. Com isso, comprovando o resultado almejado, o magistrado poderá 

conceder algum dos benefícios previstos no acordo, desde que, previsto no artigo 4º 

da lei de organização criminosa.311 

 Nessa orientação, o colaborado, então, que voluntariamente optar em auxiliar 

as autoridades e com esse auxilio gerar “frutos” positivos, como a identificação dos 

coautores ou a revelação da estrutura da organização criminosa e a forma de 

divisão de tarefas.312 

Tornando imprescindível que através da sua cooperação se alcance ao 

menos um dos resultados, como declara Teixeira:313 

 

Por força da colaboração, deve ter sido possível a obtenção de algum 
resultado prático positivo, resultado este que não teria sido alcançado sem 
as declarações do colaborador. Aferível em momento posterior ao da 
colaboração em si, esta consequência concreta oriunda diretamente das 
informações prestadas pelo colaborador depende do preceito legal em que 
o instituto estiver inserido, podendo variar desde a identificação dos demais 
coautores e participes do fato delituoso e das infrações penais por eles 
praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das 
atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do 
produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa, até a localização de eventual vítima com sua integridade física 
preservada (Teixeira, apud LIMA 2015, p. 537). 

 

 É importante lembrar, para a colaboração ter eficácia, as informações da 

investigação precisam estar em andamento, na qual será acordada a colaboração, 

não sendo válido prestar informações de crimes distintos ou que não faça parte.314  

 Existe uma discussão sobre uma pressão psicológica, aquele que vai preso, 

por exemplo, acusado por crime financeiro, que em regra na sua maioria são sem 

violência, e ao cercear sua liberdade e colocando em meio à população carcerária, 

causaria estranheza esse individuo, pois não está em seu habitat comum, e, assim, 

acabam colaborando315. Assim, complementa SUXBERGER316, onde: 

                                            
311CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles / Nefi Cordeiro. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2020, p.154. 
312 TEIXEIRA, Geraldo Nunes Laprovieta. A Colaboração Premiada Como Instrumento do 

Ministério Público no Combate às Organizações Criminosas. Cadernos do Ministério Público 
do Estado do Ceará, p. 83. 

313 Ibid., p. 84. 
314 Ibid., p. 84. 
315 FERREIRA DE OLIVEIRA, André. Soluções negociadas de justiça penal no direito 

português: uma realidade atual numa galáxia distante? Revista Brasileira de Direito Processual 
Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 71-102, jan./abr. 2017, p. 79-80. 

316 SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; MELLO, Gabriela Starling Jorge Vieira. A 
voluntariedade da colaboração premiada e sua relação com a prisão processual do 
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[...] procuram demonstrar que a prisão configura o momento de maior 
vulnerabilidade do investigado ou acusado, o que lhe retira a possibilidade 
de escolha. A prisão é descrita como o momento mais aterrorizante para o 
investigado ou acusado, de modo que não há como conceber que ele 
exerça a sua vontade de forma autônoma. 

 

 Compactuando com o posicionamento acima levantado, Lopez317 afirma que: 

 

A prisão preventiva também tem sido distorcida para forçar acordos de 
delação premiada (mostrando a outra dimensão da crise a seguir tratada, da 
[in]eficácia da liberdade no processo penal), na seguinte (dis)função: delata 
para não ser preso; ou delata para ser solto; ou, ainda, é solto para delatar. 
E mais, em processos como esse, as penas aplicadas aos que não fizeram 
“acordo” são estratosféricas, evidenciando que se criou uma nova função 
para a pena privativa de liberdade: ao lado das funções de prevenção geral 
e especial, temos agora a prevenção “negocial”.   

 

 Dessa forma, parte da Doutrina vê negativamente quando o acusado está 

preso, ainda sustentando que não cabe a voluntariedade com prisão, já que deixaria 

o individuo mais vulnerável e tornando-se mais imperceptível aceitação. Mesmo 

assumindo um papel de colaborador.318 

 Há uma busca desenfreada em torno da voluntariedade. Todavia, não é 

simplesmente identificar se houve interferência pelo Estado, no aceite, porém 

quando houve a coação Com isso, buscar a regularidade e legalidade dos reais 

motivos que levaram a colaborar.319 

 Há, de fato, uma a violência invisível que não deixa hematomas no corpo, 

mas deixando marcas no psicológico, quase que irreparáveis, assemelhando em 

tortura, e de acordo com essas informações. Ocorro que, por determinação legal, a 

lei determinou, que, quando possível o depoimento será:320 

 

art. 4.º[...] 
§ 13). registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito 
pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou 
técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade 

                                                                                                                                        
colaborador. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 189-
224, jan./abr. 2017, p. 203. 

317 LOPES, Junior. Aury. Fundamentos do processo penal: introdução crítica / Aury Lopes Jr. – 5. 
ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, p. 95. 

318 SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; MELLO, Gabriela Starling Jorge Vieira. A 
voluntariedade da colaboração premiada e sua relação com a prisão processual do 
colaborador. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 189-224, 
jan./abr. 2017, p. 220. 

319 Ibid., p. 202. 
320 Ibid., p. 210. 
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das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao 

colaborador.321 
  

No entendimento de Bittar, uma questão que não pode deixar de ser 

mencionada é que esse sistema processual em nosso ordenamento jurídico, 

possibilitou a criação de estratagemas maquiavélicas, frente a colaboração, as 

custas daquele que não colaborou com a acusação, conceituando o processo como 

um jogo de xadrez, e com suas estratégias elaboradas e organizadas, avaliando 

com cautela os riscos que se pode assumir, e tornando um processo sobre 

“criminalidade programada”.322 

 Referente ao que corresponde à prevenção de infrações realizadas pelas 

organizações criminosas, os dados obtidos dos acordos poderão permitir o 

desfazimento dessas organizações ou ao menos diminuir suas estruturas, 

contribuindo com a redução de futuras praticas delitivas, claro, desde que, a 

colaboração realize sua função final, e por final, auxiliaria com a identificação dos 

envolvidos.323 

 Enfim, o requisito final do artigo 4º, caput, dessa lei, descreve que a 

localização da vítima, deve ser revelado o local da vítima com sua integridade 

preservada, assim, não é suficiente que só indique o local, mas que a vítima esteja 

com vida, senão, o colaborador não será agraciado.324 

 
 
4.5 Casos emblemáticos que envolveram a colaboração premiada  

 

Uns dos casos mais emblemáticos no Brasil foram a do Paulo Roberto Costa 

e do Alberto Youssef.  

No acordo325 do colaborador Albert Yuossef, figura central da operação lava 

jato, tinha previsão em seu contrato uma cláusula onde o réu renunciaria o direito de 

impugnar sentenças condenatórias determinadas no acordo. Vejamos: 

                                            
321 Lei n.º 12.850, de 2 de agosto de 2013. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 20 de mar. 
2021. 

322BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada e a nova era do risco penal calculado. Empório do 
Direito. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/delacao-premiada-e-a-nova-era-do-risco-
penal-calculado-por-walter-bittar/>. Acesso em: 21 de set 2021. 

323 Idem.   
324 Idem. 
325 Acordo do colaborador Albert Yuossef.  Revista Consultor Jurídico. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/dl/acordo-delacao-youssef.pdf>. Acesso em: 17 de set 2021. 
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Clausula 10 [...]. 
 K) a não impugnar sob qualquer hipótese, salvo o descumprimento do 
acordo pelo MPF ou pelo Juízo, nenhuma das sentenças condenatórias 

mencionadas na cláusula 5ª, I, deste acordo. 
 

Dessa forma, o Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal326, ao 

examinar o acordo rechaçou imediatamente essa cláusula: 

 

Decisão: 1. Trata-se de requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da 
República, de homologação de "Termo de Aditamento a Colaboração 
Premiada" firmado, de um lado, pelo Ministério Público Federal e, de outro, 
por Alberto Youssef, conforme prevê a cláusula 5º, § 7º, a, do aludido 
acordo. 2. Em 11.12.2015, o Ministério Público apresentou manifestação de 
aditamento (fls. 930-931): "O acordo de colaboração premiada celebrado 
entre o Ministério Público Federal e Alberto Youssef, devidamente 
homologado por Vossa [...]. Quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas, é 
certo que não cabe ao Judiciário outro juízo que não o da sua 
compatibilidade com o sistema normativo. Sob esse aspecto, os termos 
acordados guardam harmonia, de um modo geral, com a Constituição 
e as leis, com exceção do compromisso assumido pelo colaborador, 
constante da Cláusula 10, k, exclusivamente no que possa ser 
interpretado como renúncia, de sua parte, ao pleno exercício, no futuro, 
do direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV, 
da Constituição. É dizer: não há, na ressalva, nada que possa franquear ao 
colaborador descumprimento do acordado sem sujeitar-se à perda dos 
benefícios nele previstos. O contrário, porém, não será verdadeiro: as 
cláusulas do acordo não podem servir como renúncia, prévia e 
definitiva, ao pleno exercício de direitos fundamentais. [...] Publique-se. 
Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2015. Ministro Teori Zavascki Relator 
Documento assinado digitalmente (STF - Pet: 5245 DF - DISTRITO 
FEDERAL 0001142-62.2014.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, 
Data de Julgamento: 17/12/2015, Data de Publicação: DJe-010 01/02/2016) 
(grifo próprio). 

 

Segundo Silva327, dados que foram disponibilizados pela justiça e 

disseminados pelos veículos de imprensa, no fim de 2015, onde quem colaborou 

teve uma redução na pena significativa. Conforme dados apresentados a seguir: 

 

                                            

326  ZAVASCKI, Teori. Pet: 5245. Julgado em: 17/12/2015. Dje: 01/02/2016. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/884453844/peticao-pet-5245-df-distrito-federal-0001142-
6220141000000. Acesso em: 23 de out. 2021. 

327 SILVA, Marcelo Rodrigues. A colaboração premiada como terceira via do direito penal no 
enfrentamento à corrupção administrativa organizada. Revista Brasileira de Direito Processual 
Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 285-314, jan./abr. 2017, p. 300. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/884453844/peticao-pet-5245-df-distrito-federal-0001142-6220141000000
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/884453844/peticao-pet-5245-df-distrito-federal-0001142-6220141000000
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Colaborador/ 
Qualificação 

 
Pena fixada sem 

redução pela 
colaboração 

 
Pena negociada 
(após prêmio da 

colaboração) 

 
Quantias a título de 

repatriação de 
valores / multa 

 
 
 
 
 
Alberto Youssef  

 
 
 
 
 
82 anos e 8 meses 

 
 
 
 
 
3 anos (regime 
fechado) 

Renunciou em favor 
da justiça vários 
bens móveis ou 
imóveis, por se 
tratarem de 
produtos e/ou 
proveitos de crimes, 
bem como quantia 
a quantia de R$ 
1.893.410,00 (um 
milhão, oitocentos e 
noventa e três mil, 
quatrocentos e dez 
reais) e U$ 
20.000,00 (vinte mil 
dólares 
americanos) 
apreendidos nas 
dependências da 
empresa GFD 
Investimentos Ltda 

 

O acordo do colaborador Alberto Youssf328, foi constatado várias 

irregularidades, como por exemplo, benefícios não previstos em lei; tempo máximo 

de cumprimento de pena em liberdade, pouco importando a quantidade de pena; 

progressão de regime direto para o aberto, mesmo que o colaborador não tenha 

alcançado o direito; permissão de uso dos bens declarados provido dos crimes.329 

Ainda, sobre o acordo de Paulo Roberto Costa não foi muito diferente, houve 

incentivos que não tinha previsão legal em nosso ordenamento jurídico.330 

 

 
Colaborador/          
Qualificação 

 
Pena fixada sem 

redução pela 
colaboração 

 
Pena negociada 
(após prêmio da 

colaboração) 

 
Quantias a título de 

repatriação de 
valores / multa 

                                            
328 FERRARI, Bárbara Dorati. Análise crítica de acordos de colaboração realizados no âmbito da 

operação Lava-Jato à luz das coordenadas constitucionais. Revista do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro nº 78, out./dez. 2020. p. 65. 

329 Termo de Acordo de Colaboração Premiada de Paulo Roberto Costa, homologado em 27 de   
agosto de 2014. Revista Consultor jurídico. Disponível em: <https://s.conjur.com.br/dl/acordo-
delacao-premiada-paulo-roberto.pdf>. Acesso em: 17 de set 2021. 

330 SILVA, Marcelo Rodrigues. A colaboração premiada como terceira via do direito penal no 
enfrentamento à corrupção administrativa organizada. Revista Brasileira de Direito Processual 
Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 285-314, jan./abr. 2017, p. 310. 
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Paulo Roberto Costa 
Burocrata (ex-diretor 
de abastecimento da 
Petrobrás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 anos e 5 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 anos e 6 meses (6 
meses em regime 
fechado, com 
progressão) 

Renunciou, a título 

de exemplo, em 

favor da União, a 

qualquer direito 

sobre valores 

mantidos em contas 

bancárias e 

investimentos no 

exterior, em 

qualquer país, 

inclusive mantidos 

no Royal Bank Of 

Canada Cayman, 

aproximadamente 

USD 2,8 milhões 

sob os nomes dos 

familiares Márcio e 

Humberto), e os 

aproximadamente 

USD 23 (vinte e 

três) milhões 

mantidos na Suíça 

(em contas de 

Marici, Paulo 

Roberto e Arianna), 

controladas direta 

ou indiretamente, 

bem como valores 

mantidos por meio 

de offshores, etc. 

Vários outros 

valores 

comprometeu-se a 

pagar a título de 

indenização cível, 

pelos danos que 

reconhece 

causados por 

diversos crimes que 

praticou. 
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Entre os diversos benefícios que foram ofertados ao Paulo Roberto Costa os 

quais mais se destacam:331 

 

[...] a substituição de prisão cautelar por prisão domiciliar com tornozeleira 
eletrônica, o estabelecimento de penas em margens fixas (tempo máximo 
de cumprimento de pena privativa de liberdade em dois anos), a concessão 
de cumprimento da pena em regimes diferenciados (cumprida inicialmente 
em regime semiaberto e, o restante da pena, qualquer que seja seu 
montante, em regime aberto), a limitação do tempo de prisão cautelar 
comum, entre outros, demonstram a falta de amparo legal destes 
benefícios, não havendo respaldo no ordenamento jurídico, considerando 
inclusive o microssistema da colaboração, conforme já examinado. 
 

 

 De acordo com Lopes332, em sua obra menciona que o acordo dos 

colaborardes Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, foi analisado pelos “juristas 

portugueses José Joaquim Gomes Canotilho e Nuno Brandão: 

 
[...] E chegaram a uma reflexão perturbadora: que os compromissos 
(acordos de delação) “padecem de tantas e tão ostensivas ilegalidades e 
inconstitucionalidades que de forma alguma pode admitir-se o uso e a 
valoração de meios de prova através deles conseguidos. 

 

E, por fim, ainda acerca dos casos emblemáticos, não podendo deixar de 

mencionar o acordo celebrado com o ex. Senador Delcidio do Amaral. In verbis: 

 

[...]  
IV.5. DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AO COLABORADOR E AO 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL  
 Cláusula 24". Transcorrido O prazo de 10 anos sem a pratica de fato 
imputável ao COLABORADOR que justifique a rescisão deste acordo, 
voltarão a fluir os prazos prescricionais de todos os feitos e procedimentos 
suspensos até a extinção da punibilidade, sem a pratica de ato processual 
durante o período em que estiver em curso a contagem do prazo 
prescricional.  
Cláusula 25". O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL poderá, a seu 
exclusivo critério, uma vez alcançados 20 (vinte) anos do transito em 
julgado da última condenação, reputar não haver interesse em promover 
novas ações penais em face do COLABORADOR pelos fatos abrangidos 
neste acordo.  
Clausula 26". Ocorrendo violação ou rescisão do acorda imputável ao 
COLABORADOR, voltarão a correr todos os feitos e procedimentos 
suspensos em razão de sua homologação. (Grifo próprio) 
[...] 

                                            
331 FERRARI, Bárbara Dorati. Análise crítica de acordos de colaboração realizados no âmbito da 

operação Lava-Jato à luz das coordenadas constitucionais. Revista do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro nº 78, out./dez. 2020, p. 65. 

332 LOPES, Jr., Aury. Fundamentos do processo penal: introdução crítica / Aury Lopes Jr. – 5. ed. – 
São Paulo : Saraiva Educação, 2019, p. 94. 
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 Acordo esse celebrado com a Procuradoria Geral da República, onde foi 

estabelecido cláusulas ilícitas, não respeitando os parâmetros do código penal. 

Ultrapassando os limites constitucionais como o da legalidade, principio esse 

previsto no artigo 37 da Constituição Federal.333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
333 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho monográfico apresentou como tema estudo principal o instituto da a 

colaboração premiada e sua eficácia, como esse instituto foi inserido no sistema 

jurídico brasileiro até o advento da lei 12.850/2013. 

Em seguida, a pesquisa analisou os institutos semelhantes em doutrinas 

comparadas e como as normas estrangeiras foram fonte de aplicação no 

ordenamento brasileiro e como a colaboração premiada está sendo aplicado no 

Brasil no combate ao crime organizado que cada vez mais vem se estruturando.  

Na atual situação em que vivemos, as organizações criminosas evoluem de 

forma exponencial, nesse sentido, fica evidente que, para coibir esse tipo de 

criminalidade, é de suma importância oportunizar que um dos envolvidos colabore 

de forma efetiva, e confessando os crimes por ele cometidos, bem como os que ele 

praticou em conluio, essa confissão ainda na fase de investigação pode evitar que 

crimes possam ser cometidos.  

Observando a evolução das organizações criminosas, o Estado vem se utilizando 

o direito penal para um reposta a sociedade, buscando resolver de forma rápida 

problemas complexos e com isso criando mecanismos jurídicos. 

Assim, o modelo de justiça negocial mostra-se atrativo, pois o modelo tradicional 

do processo se compromete com as provas sob olhar da busca da verdade, é 

evidente que o modelo negocial propõe “atalhos” deixando o processo mais célere, e 

tentando evidenciar para sociedade uma aparência de uma justiça efetiva e 

responsável, e acabando com a sensação de impunidade perante o coletivo. 

Além disso, o Direito não pode ser influenciado por politica criminal, tampouco, 

utilizar colaborações premiadas sem provas suficientes, o cenário fica ainda mais 

grave quando é o próprio Estado que age em contrario as normas e princípios 

previstos na Constituição, ainda que o fim seja considerado nobre, como a 

elucidação do crime, ou seja, o Estado não pode resolver um problema e criar outro 

ao mesmo tempo. Visto que, esses direitos foram conquistados em tempos 

sombrios, onde quem ditava as regras do jogo era um governo ditatorial.  

É natural que se busque melhorias em todos os processos, é notório tal iniciativa. 

Claro, mas não se pode buscar essa inovação a todo custo, devesse respeitar a 

Constituição e todos os princípios basilares. 
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Com isso, a justiça criminal negocial vem aumento consideravelmente, tornando 

inquestionável aplicação no cenário atual, não ficando adstrito somente no Brasil, 

mais como no direito internacional.  

A principal finalidade da colaboração premiada não seria só atuar na forma 

repressiva, isto é, não agir somente quando o crime já ocorreu. A colaboração 

poderá ser ofertada ainda antes da persecução penal, e assim, evitando todo um 

processo (esse beneficio é conhecido na doutrina como ponde de diamante). Sendo 

esse instrumento ofertado pelo Ministério Público. Abrindo a possibilidade de atuar 

em quanto o crime ainda está em ação. 

Dessa forma, a Constituição, estabelece um conjunto de mecanismos contra as 

possíveis violações de direitos fundamentais e o abandono dessas garantias em 

troca de uma deficiência estatal em solucionar crimes. 

Nesse sentido, o acordo celebrado pelo Ministério Público irá estabelecer 

deveres ao colaborador, em troca de depoimentos, informações e provas, na 

elucidação e desmantelamento da organização criminosa.  

Vale destacar, para celebração do acordo de colaboração premiada, onde tem 

natureza de um negócio jurídico, isto é, para o colaborador alcançar o seu objetivo, 

essas declarações terão que ser capazes de objetivar um resultado positivo, 

deixando claro que, o colaborador que inserir depoimentos falsos ou provas sem 

uma natureza verídica, não será agraciado pelo instituto. 

Não é nada estranho premiar aquele que irá colaborar, tendo em vista os riscos 

assumidos, ainda mais nos seios da criminalidade, o colaborador de certa forma 

coloca um alvo em suas costas. É de sabedoria popular como é tratado aquele que 

delata seus comparsas. Sendo assim, nada mais justo que, beneficiar e até mesmo 

conceder uma proteção para aquele que se rebela contra a organização.   

Posteriormente, fica a cargo do Supremo Tribunal Federal indeferir acordos que 

não respeitem as garantias fundamentais, pois essa corte tem como objetivo zelar 

pela Constituição, é o que traz o artigo 102 da Constituição Federal. 

Já no campo da ética, não há em se falar que o Estado estaria corrompendo ou 

incentivando o criminoso a delatar os seus comparsas, tornando esse sujeito um 

traidor, algo visto como repugnante no mundo do crime, pois o Estado não tem o 

dever de realizar um valor de juízo, motivo esse que não pode ser considerado com 

empecilho, no qual busca um combate ao crime organizado. De fato os criminosos 

agem com um código de silencio, e por muitas vezes não é respeitado a ética. A 
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pedra fundamental é que as partes envolvidas respeitem os limites, só assim evitará 

prejuízos. 

Além disso, o instituto da colaboração premiada não deve ser descartado. 

Contudo, o que devemos prioriza são os limites da aplicação, limites esses que 

devem estar cristalinos a todos envolvidos, distinguindo e definindo atribuições de 

cada participante. 

Por fim, a colaboração premiada é uma ferramenta de grande valia, onde poderá 

auxiliar como alternativa para uma redução dos processos criminais e 

consequentemente combater as organizações criminosas. E com esse instituto punir 

quem realmente deve, como principalmente os lideres dessas organizações. Onde 

poderia se dizer que são “intocáveis”, pois os membros raramente o delatavam. E 

com o surgimento desse instituto e as garantias que o Estado poderá oferecer em 

troca da colaboração, o que espera um avanço nas informações. Dessa forma, esse 

mecanismo se torna um importantíssimo meio de prova, e com essa “ajuda” pode-se 

chegar nas entranhas das organizações criminosas. E com objetivo de por um fim no 

crime organizado. 
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