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“A justiça é a primeira virtude das instituições
sociais, como a verdade o é dos sistemas de
pensamento. ”
John Rawls

RESUMO

A presente dissertação tem como finalidade apontar um estudo sobre a colaboração premiada,
como modelo de justiça negocial e sua compatibilização com o ordenamento constitucional
vigente. Para tanto, o trabalho de pesquisa procurou fazer uma abordagem do instituto no
campo da filosofia, notadamente porque há um grande debate sobre se o Estado poderia
incentivar a traição entre comparsas de empreitada criminosa, já que tal atitude viola a ética
que toda sociedade deve preservar. O ensaio desenvolve, ainda, um estudo comparativo da
justiça premial na legislação da Itália, dos Estados Unidos da América e do Brasil, de modo
que o cotejo possa servir de substrato para uma avaliação crítica do instituto nos sistemas
jurídicos da common law e da civil law, sem prejuízo de fazer uma evolução cronológico das
normas que tratam da justiça premial. Por fim, o trabalho abordou o instituto da colaboração
premiada detalhadamente no atual cenário legislativo brasileiro, iniciando-se a partir do seu
conceito, natureza jurídica e pressupostos de validade, sem prejuízo de enfrentar se a
colaboração premiada seria um meio de prova ou um método para obtenção de prova. Na
mesma oportunidade, a pesquisa traz para debate e reflexão a possível utilização do
encarceramento como forma para se obter o ajuste, para ao final, concluir que, apesar do
avanço trazido pela Lei n° 12.850/2013 no combate a criminalidade organizada, o modelo de
justiça consensuada contraria diversos princípios constitucionais e, por conta disso, necessita
de aperfeiçoamento legislativo para compatibilizá-lo.

PALAVRAS-CHAVE: Colaboração premiada. Ética. Direito penal. Processo Penal.

ABSTRACT

The purpose of this dissertation is to present a study on award-winning collaboration as a
model of negotiating justice and its compatibility with the current constitutional system. To
do so, the research work sought to approach the institute in the field of philosophy, notably
because there is a great debate on whether the State could encourage betrayal among
comparsas of criminal enterprise, since such an attitude violates the ethic that every society
must preserve. The essay also develops a comparative study of premia justice in the laws of
Italy, the United States of America and Brazil, so that the comparison can serve as a substrate
for a critical evaluation of the institute in the common law and civil law systems law, without
prejudice to a chronological evolution of the norms that deal with the premia justice. Finally,
the study approached the institute of collaboration awarded in detail in the current Brazilian
legislative scenario, starting from its concept, legal nature and validity assumptions, without
prejudice to whether the awarded collaboration would be a means of proof or a method to
obtain proof. At the same time, the research brings to debate and reflection the possible use of
incarceration as a way to obtain the adjustment, in the end, to conclude that, despite the
progress made by Law 125050/2013 in the fight against organized crime, the model of
consensual justice contradicts several constitutional principles and, as a result, it needs
legislative improvement to make it compatible.

KEYWORDS: Award-winning collaboration. Ethics. Criminal law.Criminal procedure.
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INTRODUÇÃO

Para melhor compreensão do trabalho que está sendo proposto, buscaremos traçar
algumas diretrizes iniciais sobre o instituto da colaboração premiada, notadamente porque,
antes de se falar com propriedade ou até mesmo de se atacar ou aplaudir um determinado
instituto jurídico, é necessário conhecê-lo, por ser o Direito um fenômeno complexo, dado se
tratar de um produto cultural, enquanto prática social que é, independentemente, de ser um
conjunto de significações normativas.
Como seria por demais pretensioso e inadequado o esgotamento das discussões que
envolvem o assunto tão candente no cenário brasileiro atual, a presente dissertação de
mestrado limitar-se-á a análise sobre a compatibilidade da colaboração premiada com o
ordenamento constitucional vigente, sem distanciar-se dos estudos sobre os seus fundamentos
filosóficos, além de um relato sobre a evolução histórica do thema, para, ao final, alcançarmos
um intenso debate sobre o referido instituto jurídico na legislação infraconstitucional vigente,
mormente sobre qual foi o tratamento dado pela norma a colaboração premiada, já que há
uma discussão doutrinária se ela seria um meio de prova ou um meio para obtenção da prova.
A intenção registre-se, não é de esgotar as discussões que permeiam a colaboração
premiada, mas de se entender criticamente o instituto e verificar se a construção das bases
jurídicas está ou não associada aos princípios constitucionais, principalmente o da presunção
de inocência, do direito ao silêncio do acusado e do devido processo legal, tudo isso porque,
na prática, temos que reconhecer que vem ocorrendo certo desajuste da colaboração premiada,
não apenas com o modelo teórico previsto na norma, mas, também, a forma como vem sendo
aplicada pelos nossos Tribunais.
Assim, a dissertação buscará assumir uma postura construtivista, pois o objeto de
estudo desenvolvido ao longo da pesquisa, não ficou restrito a uma análise jurídica
sistemática sobre o tema, até porque, não há como deixar de se reconhecer, ainda que para
aqueles que a criticam que a colaboração dos réus nos processos que envolvem integrantes de
organização criminosa, desvela o quanto a mesma é importante para o processo penal na
busca da responsabilização e punição dos responsáveis pela atividade criminosa.
Apesar desse reconhecimento, não restam dúvidas que o trabalho de pesquisa revelou
que a aplicação da colaboração premiada, em algumas situações concretas, possui
descompassos profundos com o ordenamento constitucional vigente, além da própria regra
normativa infraconstitucional, demonstrando, assim, que a utilização desse instituto está longe
de ser vista como método de investigação ou meio de produção de prova.
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Nesse passo, constata-se que a figura do réu colaborador com a justiça, conhecido
como delator premiado, passou a ser um dos instrumentos mais utilizados e, muitas vezes, o
principal no domínio do Direito Penal, fazendo-se com que resultasse uma enorme expansão
ao fenômeno da justiça, mas que está recheada de diversas discussões científicas dirigidas às
incertezas.
É bem verdade, que a colaboração premiada, vista como método alternativo de solução
de conflitos no campo do direito penal, ganhou notoriedade com a conhecida “Operação Lava
Jato”, a partir da divulgação das várias fases de citada operação policial, fazendo com que
surgisse um intenso debate dos operadores do direito sobre o tema, tendo em vista os diversos
problemas que gravitam em torno do instituto, quando em confronto com os direitos e
garantias fundamentais dos envolvidos.
E é justamente sob essa perspectiva que se pretende discutir a colaboração premiada e
sua relação com a Carta Magna, diante do vasto catálogo de direitos fundamentais trazidos no
texto constitucional vigente, mormente aqueles relacionados à liberdade dos cidadãos, o que
faz ganhar primazia a necessidade de fiel observância ao devido processo legal.
Sem dúvida, esse princípio constitui idéia síntese dos direitos e garantias que
representam o compromisso ético firmado entre o Estado e a Sociedade na Constituição
Federal, principalmente quando está em jogo a restrição de direitos dos sujeitos objetos dos
órgãos responsáveis pela investigação estatal.
Para tanto, em sede de primeiro capítulo, serão apresentadas as visões filosóficas que
cercam o instituto da colaboração premiada, adentrando aos aspectos éticos e morais,
ganhando possibilidade de realização de um debate inicial sociológico sobre as relações
humanas, num enfoque sobre as virtudes da lealdade e da confiança.
Aqui, procurou-se debater sobre o momento atual que passa a humanidade fazendo-se
uma reflexão sobre a modernidade líquida, já que segundo Bauman, presenciamos uma era da
instantaneidade, onde o modelo de vida em curto prazo prepondera na civilização moderna,
substituindo o padrão de longo prazo da modernidade sólida, abandonado por muitos por não
haver interesse na promoção de vínculos duradouros, mas que, sem dúvidas, são os mais
fácies de se obter a lealdade e confiança, diante do transcurso de certo período de tempo de
convívio.
Mais adiante, adentrou-se no estudo da colaboração premiada sob viés da corrente
filosófica utilitarista, idealizada pelos ingleses Jeremy Bentham e Stuart Mill, que defendem o
pensamento consequencialista da busca da felicidade como forma de tornar mais prazerosa a
vida humana na visão da coletividade, pois a finalidade da citada teoria está escorada no
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sentido de que uma ação deve gerar o maior número possível de pessoas felizes, mesmo que
em detrimento da infelicidade de poucos outros.
Nesse mesmo momento, serão trazidas para reflexões as lições de Mulgan, quando
afirma que o utilitarismo não é apenas uma teoria a ser estudada, mas sim um guia para a
vida, especialmente para a pública e política, já que se traduz no melhor viés de se
sistematizar o caos da moralidade costumeira que anda frequentemente em conflito.
Será demonstrado, ainda, que para os utilitaristas não interessam os motivos que
levaram o criminoso a colaborar com a justiça, pois o que importa é propiciar melhores
resultados na legitimação do Direito Penal, mormente quando os delinquentes são agentes da
elite econômica, que até então, não eram alcançados pelo braço do Poder Judiciário, fazendo
transmitir uma sensação enganosa de fortalecimento da justiça no Brasil.
Constata-se, pois, que na visão da referida corrente filosófica, a colaboração premiada
deve ser lançada sem qualquer preocupação com a deslealdade e traição da confiança do
comparsa, perante dos demais companheiros de empreitada criminosa, até porque os
utilitaristas defendem que o papel do Estado seria incentivar os acordos, com o escopo de
evitar um mal maior, já que muitas vezes a punição exclusiva do agente não trás um resultado
esperado, em comparação com o ajuste que poderia ser realizado.
Na mesma oportunidade, discutiremos as questões levantadas pelos críticos a corrente
filosófica do utilitarismo, dentre elas, a teoria do imperativo categórico, desenvolvida por
Immanuel Kant, que defendia a importância de se agir tendo em vista a dignidade da pessoa,
de tal maneira que o outro fosse visto não como meio, mas como fim em si mesmo.
O citado filósofo alemão defende que, mesmo que seja para dar maior eficiência à
justiça penal, o Estado não deveria celebrar acordos de colaboração premiada com base na
relevância das declarações dos criminosos, pois se estaria se instaurando um quadro de
profundo paradoxo, já que iria garantir benefícios de forma diferenciada entre os delinquentes
colocando a verdade que o infrator se comprometeu a falar como mero instrumento de troca,
dando possibilidade do agente de colocar um preço naquilo que sabe, em prol de alguns
prêmios, causando incomensuráveis transtornos, ante a transformação da justiça em um
mercado negocial.
Mais adiante, serão abordados os argumentos específicos que envolvem o instituto da
colaboração premiada, num cenário em que parte da doutrina justifica a expansão do citado
instituto jurídico, diante do estado de necessidade em que vivencia o Brasil, face ao quadro
marcado por uma corrupção endêmica e sistêmica, autorizando-se um tratamento da

15

legislação específica como lei de guerra, possibilitando uma negociação e legitimando a
ampliação dos limites éticos para aceitar a traição via a colaboração premiada.
Assim, ao declarar guerra contra a corrupção, o Estado estaria autorizado a flexibilizar
algumas garantias constitucionais que vigoram em tempo de paz, com o escopo de estancar a
onda de criminalidade instaurada, causadora da deteorização social, o que para essa corrente
doutrinária, seria plenamente justificado, desde que respeitados alguns limites e por um
período momentâneo, pois os prejuízos seriam significativos.
No segundo capítulo, será abordada a evolução histórica da colaboração premiada,
fazendo-se, inclusive, uma análise comparativa do instituto nas legislações da Itália, dos
Estados Unidos, e do Brasil, a partir das características dos modelos adotados nas respectivas
normas, inclusive, quanto às concretas diferenças contidas no arcabouço legislativo dos países
acima descritos.
E, para tanto, como não se pode ignorar a realidade legislativa, cultural, histórica e
política dos países envolvidos, será necessário o enfrentamento das particularidades de cada
uma das nações envolvidas, fazendo-se referência a comparação, não apenas para se cotejar e
identificar semelhanças e diferenças entre os modelos, mas sim, para se chegar a uma
conclusão, demonstrando as realidades-sócios-culturaisitaliana, estadunidense e, por fim, a
brasileira.
Não obstante o reconhecimento das questões semânticas do instituto, será abordado à
existência de uma enorme incompatibilidade entre os modelos, seja pelo aspecto da distinção
da legislação premial ou principalmente, pelo quadro fático instaurado no momento em que
foram elaboradas a normatização da colaboração premiada, já que na Itália e nos Estados
Unidos da América a chamada guerra mafiosa causava desconfiança nas instituições
democráticas, com a difusão do terrorismo e da extorsão mediante sequestro, o que levou os
respectivos legisladores a proporem uma legislação que tivesse por escopo promover o
rompimento do vínculo associativo da criminalidade, possibilitando a dissociação dos
cúmplices que pudessem auxiliar o enfrentamento do problema, o que não era visto Brasil já
que o quadro da criminalidade era outra.
Diante de tal realidade, a pesquisa buscará delinear por meio da análise cronológica da
evolução das legislações dos países envolvidos, demonstrando as peculiaridades de cada um
para, a partir dos modelos normativos estabelecidos, enfrentarem os paradoxos dos diferentes
modelos adotados e estabelecer os limites comparativos dos institutos nos países.
Não resta dúvida que essa abordagem comparativa é de suma importância, já que a
colaboração premiada não é um instituto originário da legislação brasileira, o que traduz a
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necessidade de se fazer um debate mais aprofundado desse modelo de justiça consensual com
os países de sistemas jurídicos diversos do Brasil, como os Estados Unidos da América que
vigora a commom law, sem prejuízo de se fazer uma abordagem do modelo italiano da
colaboração processual, cujo sistema é idêntico ao do brasileiro – civil law, mas que detém
uma legislação completamente diferente no trato da matéria.
Por fim, nunca é demais destacar, que em todos os países selecionados procurar-se-á
avaliar a vontade do colaborador premial para fins do acordo, de modo a se compreender
melhor a estrutura e, principalmente, as práticas adotadas pelos respectivos sistemas
processuais.
No terceiro capítulo, adentraremos no tema propriamente dito, enfrentar-se-ão
detalhadamente as divergências entre eminentes pensadores do Direito sobre o instituto,
trazendo-se a lume o caráter altamente preconceituoso e elitista daqueles que defendem que o
criminoso não merece ser sujeito de direitos, o que denota para muitos, uma demonstração de
que é necessário aperfeiçoar a aplicação da colaboração premiada.
Em verdade, no decorrer da pesquisa se constatou que a forma atual de justiça
negocial, tem sua verdadeira origem em época muito mais longínqua, quando o Brasil ainda
era colônia de Portugal e vigoravam as Ordenações Filipinas, mas que somente ganhou maior
ênfase nos anos de 1990, a partir da previsão da chamada delação premiada, para,
posteriormente, se consagrar pela colaboração premiada prevista com maiores detalhes na Lei
12.850/2013.
Destaca-se, que a partir do novel legislativo, o ordenamento jurídico brasileiro
estabeleceu uma normatização mais detalhada que delimitou o instrumento probatório
colaborativo, onde se previu os benefícios que podem ser concedidos ao agente colaborador.
Tudo isso tem por finalidade criar um cenário de afastamento do sucateado e moroso
procedimento criminal até então existente no Brasil.
Nessa toada, a pesquisa trata dos aspectos relacionados a um estudo aprofundado do
instituto da colaboração premiada, até por conta do cenário político atual que atravessa nosso
país, com vários acordos sendo homologados que, por conta do sigilo imposto pela legislação,
não sabemos como e de que forma estão sendo alcançados.
Por isso se acredita que a partir de uma avaliação do procedimento legal, sujeitos e o
objeto do ajuste poderá se identificar se o caminho que fora utilizado para se chegar a um
acordo de colaboração premiada está ou não em consonância com a Constituição Federal,
especialmente para se constatar se a vontade do colaborador no momento da celebração do
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ajuste foi espontânea e livre de qualquer ameaça, porque só assim, estaríamos atendendo as
garantias do processo penal constitucional.
Sem prejuízo dessa abordagem, procurou-se demonstrar no decorrer da dissertação as
diferenças conceituais existentes da colaboração com a delação premiada, para melhor
compreensão da primeira, já que o tema central do trabalho desenvolvido está inserido na
compatibilização do modelo de justiça consensual trazido pela Lei 12.850/2013 com a Carta
Federal.
É nesse ponto que se chega à questão principal a ser tratada no trabalho de pesquisa,
possibilitando uma reflexão sobre a importância da colaboração premial que, muitas das
vezes, vem sendo feita sob a ameaça da decretação ou perpetuação da restrição ao direito de
liberdade, trazendo sérias discussões sobre a possibilidade de serem violados direitos
fundamentais, previstos no ordenamento constitucional vigente, já que o cenário atual do
Brasil demonstra uma interferência estatal lesiva que poderia abalar e influenciar à vontade do
colaborador.
Nesse sentido, será aberto um espaço para um intenso diálogo desde o ponto em que o
requisito da voluntariedade do colaborador tenha como parâmetro de verificação de sua
existência os próprios limites de sua autonomia, até a reflexão acerca da tensão existente entre
o eficientismo do processo penal e a preservação das garantias constitucionais.
É a partir desse contexto que devemos pensar acerca do dogma da busca da verdade
real, e do quanto este, com a utilização da colaboração premiada estaria recrudescendo uma
cultura inquisitiva e legitimadora de abusos e desvios de autoridades públicas, já que há uma
necessidade de se avaliar detalhadamente a voluntariedade do colaborador que fora preso no
curso da persecução criminal, assim como os termos do acordo firmado.
Ressoa-se, pois, que a colaboração premiada em sua estruturação é um instituto repleto
de vazios, ou seja, de carências que abrem espaços ao poder de decisões baseadas em critérios
subjetivos ou políticos, o que denota que a justiça criminal negocial comporta novos e
múltiplos olhares, um tanto quanto perigosos.
Nunca é demais destacar, que o trabalho de pesquisa abordará boa parte da doutrina
que afirma que a legislação premial criou um verdadeiro quadro de esquizofrenia probatória
judicial, pois o juiz estaria psicologicamente condicionado a ratificação dos termos do acordo
de colaboração premiada, o que ocasiona inegavelmente um pré-juizo cognitivo, prejudicando
tanto o colaborador, quanto as pessoas delatadas que ficariam à mercê de toda sorte no
processo.
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Não é à toa, que nas considerações finais se demonstrará as conclusões encontradas no
trabalho de pesquisa, com o escopo de se demonstrar que, nem mesmo o afã do poder público
de combater a criminalidade, existe justificativa para adoção de um procedimento em que se
incentiva a proliferação de premiar o delator para fornecer o máximo de informação dos
outros envolvidos, notadamente por se tratar de uma imensa traição de pares.
Ora, o incentivo de prática antiética e imoral para colheita probatória não poderia
jamais ser prática oficial do Estado, que deve, ao contrário, redobrar esforços para combater a
criminalidade e não a todo o tempo negociar com qualquer pessoa que esteja disposta a se
salvar da sanção penal firmando com a justiça um verdadeiro pacto sombrio.
Além disso, restou identificado na pesquisa que a utilização desenfreada de prisões
cautelares para obtenção da delação premiada viola vários princípios constitucionais, sem
prejuízo de que o favorecimento do réu delator, eventualmente, caracterizar grave violação a
dignidade da pessoa humana com a indevida deturpação da verdade, afetando
consequentemente a integridade e legitimidade do processo penal.
Isto porque, esse cenário pode gerar uma situação de grave injustiça com a indicação
equivocada de inocente em busca do prometido, o que não traduz a finalidade da pacificação
dos conflitos sociais atribuídas ao Poder Judiciário.
O ensaio concluiu que o tema da barganha e da justiça criminal consensual tem sido
um dos principais pontos das mais acaloradas discussões dentro do processo penal no Brasil,
assim como em outros países, sendo certo que o modelo proposto na legislação brasileira para
a colaboração premiada não deixa de ser um grande avanço no combate a criminalidade, mas
inexoravelmente necessita de ajuste, notadamente para se adequar aos princípios
constitucionais do devido processo legal, sem prejuízo de compatibilizar o ordenamento
jurídico ao sistema acusatório adotado na Constituição Federal.
Por fim, nunca é demais destacar que o estudo foi norteado pela pesquisa teóricoanalítica bibliográfica, com fontes de livros, artigos científicos, publicações periódicas
especializadas sobre o tema, legislações e pesquisas de notícias sobre o assunto nos sítios de
internet, consistindo no levantamento de informações presentes em obras que versam sobre o
tema, buscando, desse modo, consubstanciar a dissertação com o estudo de conceituados
pesquisadores, bem como de dados estatísticos.
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CAPITULO I – OS DILEMAS DA BUSCA PELA VERDADE: O INSTITUTO DA
COLABORAÇÃO PREMIADA E AS SUAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS.

Objeto das mais variadas discussões, o instituto da colaboração premiada possui
necessariamente implicações éticas e morais. Afinal, seria correto agir de forma desleal e
exclusivamente autointeressada, traindo a confiança de alguém, mesmo que esse alguém seja
um criminoso, para receber benefícios? E se essa prática desleal fosse a favor da justiça, isso a
tornaria menos reprovável?
Conforme Giddens (1991, p.44), “a confiança pode ser definida como crença na
credibilidade de uma pessoa ou sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados ou
eventos”, isto é, para haver confiança é preciso que as ações ou atos sejam condizentes com o
comportamento esperado. Sendo assim, o que explica o fato de que tal elemento se manifesta
de forma tão escassa ultimamente?
A resposta é simples. A desvalorização da lealdade, componente este que é central na
questão do colaborador, não é apenas um item dos dilemas da colaboração premiada, mas
também um tema da convivência humana em sociedade.
Talvez um dos maiores benefícios proporcionados pela repercussão da colaboração na
Operação Lava Jato é a possibilidade da realização de um debate sobre as relações humanas,
mais especificamente sobre as virtudes da lealdade e da confiança.
Em tempos de liquidez e fragilidade dos laços, percebe-se a substituição de
compromissos de longo prazo por relações de curto prazo e encontros fugazes. Apegar-se às
coisas ou pessoas passa a ser um sintoma de privação, um risco, dado que prender-se a algo
ou alguém dificulta a capacidade de movimento e restringe o alcance às infinitas
possibilidades proporcionadas pelo atual estágio do mundo moderno.
Segundo Bauman (2001, p.158), a humanidade presencia a era da instantaneidade. Se
na modernidade sólida a durabilidade era considerada o principal motivo e princípio de ação,
na modernidade líquida, o modelo de vida em curto prazo substituiu o padrão de longo prazo
e colocou a instantaneidade como seu anseio preponderante. O presente passa a ter a sensação
de infinitude, por mais breve que seja.
Frise-se, que para o citado sociólogo polonês, a contemporaneidade é marcada pela
fluidez nas relações, pela incerteza de cada ação, não sendo possível saber quais as
consequências dos nossos atos e nem mesmo nos preocupamos com os males que podemos
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causar, o que traduz uma séria reflexão sobre a decisão do réu colaborador no processo penal
moderno.
Na

verdade,

na

sociedade

contemporânea

emergem

o

individualismo,

a

superficialidade e a efemeridade nas relações sociais, até porque, se a busca da felicidade se
torna estritamente individual, acaba surgindo uma ansiedade para tê-la, pois se acredita que
ela só depende do esforço de nós mesmos, já que somos impulsionados pelo desejo, um
querer constante da busca de novas formas de realizações, experiências e valores.
O prazer é algo desejado e como é uma sensação passageira, requer um estímulo
contínuo e a medida que o futuro se torna incerto, o sentimento coletivo dominante é que se
deve viver o momento presente exclusivamente para si, fazendo surgir a angustia, por conta
da instabilidade e ausência de perspectiva.
De fato, Bauman (2001, p.162) destaca que a escolha racional na era da
instantaneidade caracteriza-se por “buscar a gratificação evitando as consequências, e
particularmente as responsabilidades que essas consequências podem implicar”. Essa
instantaneidade da vida moderna coloca a ética em um território pouco explorado, onde as
práticas e técnicas aprendidas para tratar das questões humanas precisam ser reexaminadas.
Tendo vista que aquilo que é transitório passa a predominar em face do que são
durável, os valores que identificavam a modernidade em seu período sólido e seu regime de
longo prazo são enfraquecidos. As virtudes como a lealdade e a confiança, fundamentais na
construção de relações sólidas e seguras, são abandonadas, até porque não faria sentido à
realização de qualquer investimento nessas virtudes em razão de que não há interesse em
promover vínculos duradouros.
Além disso, para que a lealdade e a confiança se desenvolvam é preciso que se
transcorra certo período de tempo, tempo este no qual os membros da modernidade líquida
não estão dispostos a desperdiçar.
Desse modo, é fato que a instantaneidade do tempo modifica profundamente o
convívio humano e maneira com a qual os indivíduos cuidam das questões coletivas. A
desvalorização da lealdade e a fuga da responsabilidade pelas consequências de um ato
produzem um clima de desconfiança. Não que no passado todos realizassem suas ações com
base na lealdade e na responsabilidade, mas agora o que se pode observar é que tais valores
estão longe de serem enaltecidos.
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De acordo com o “Barômetro da Confiança”1, 20 dos 28 países pesquisados, dentre
eles, Estados Unidos, Brasil, França e Reino Unido, foram classificados como desconfiados
em relação as suas instituições.
Já a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE)
aponta que 75% da população latino-americana tem pouca confiança nos governos 2.
No mesmo sentido, os dados coletados em 2017 pelo Índice de Confiança na Justiça
(ICJ Brasil), produzido pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 3
enfatizam as seguintes quedas de confiança no Brasil: Sindicatos (-29%), Ministério Público
(-22%), Poder Judiciário (-17%), Grandes Empresas (-15%), Emissoras de TV (-9%), Igreja
Católica (-7%) e Forças Armadas e Imprensa Escrita, ambas com queda de 5%. Os Partidos
políticos mantiveram o nível de 7% na confiança e cederam o posto de instituições menos
confiáveis pelos brasileiros para o Governo Federal com apenas 6%.
Outra pesquisa relevante sobre o tema relacionado à confiança foi realizada pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com o Ibope4. Restou constatado que
entre os brasileiros, 91% acreditam que a maioria das pessoas quer tirar vantagem, ao invés de
agirem de maneira correta.
Na comparação com a pesquisa de 2012, constata-se um crescimento de nove pontos
percentuais, o que não deixa de ser relevante num cenário de um mundo globalizado, onde
outras civilizações não agem dessa maneira.
Portanto, nota-se que a questão da desconfiança para os brasileiros é global e não é
gratuita. Não se pode negar ainda a influência exercida pelo desenvolvimento da tecnologia
de informação. O alcance das notícias foi potencializado e afetou drasticamente a forma como
o indivíduo conduz a sua vida e enxerga o mundo ao seu redor.

1

Realizado pela Edelman, agência global de Relações Públicas, o estudo mede os índices de confiança no
Governo, Empresas, ONGs e Mídia. A pesquisa ouviu mais de 33 mil pessoas em 28 países, com o trabalho de
campo realizado entre 28 de outubro e 20 de novembro de 2017.Em sua 18ª edição, o estudo global EDELMAN
TRUST BAROMETER 2018 revela que os índices de confiança caíram em todas as instituições no Brasil.
Disponível em: < https://edelman.com.br/propriedades/trust-barometer-2018/ >. Acesso em: 26 de jun. 2018.
2
A falta de confiança se aprofundou desde a crise financeira mundial, de modo que a proporção da população
latino-americana que tem pouca ou nenhuma confiança nos governos alcançou níveis próximos a 75% em 2017”,
aponta o relatório “Perspectivas Econômicas da América Latina 2018”.Esta desconfiança é cerca de 20 pontos
superior à de 2006. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/economia/ocde-75-da-populacao-latinoamericana-tem-pouca-confianca-nos-governos/>. Acesso em: 26 de jun. 2018.
3
Segundo a pesquisa realizada em 2017, as instituições que mais tiveram queda no seu grau de confiança foram
o Governo Federal, que passou de 29% para 6%, o Ministério Público, de 50% para 28% e as grandes empresas,
cuja confiança passou de 43% para 29%.Disponível em: < https://portal.fgv.br/noticias/icjbrasil-2017-confiancapopulacao-instituicoes-cai>. Acesso em: 26 de jun. 2018.
4
Foram entrevistadas 2000 pessoas em 126 municípios, no período de 16 a 19 de março de 2017. Disponível em:
<https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/52/00/52000357-de77-4664-80f807369b085a09/retratosdasociedadebrasileira_39_confiancainterpessoal.pdf>. Acesso em: 26 de jun. 2018.
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Como confiar em alguma instituição ou nas pessoas após assistir aos noticiários ou ler
sobre os acontecimentos na internet? Desvios de verbas públicas promessas não cumpridas,
corrupção, traições, entre outros abusos, corroboram para a formação de um cenário
caracterizado pela desesperança e desconfiança.
Essa conjuntura é ideal para o funcionamento do instituto que é o foco desta pesquisa,
instrumento este que se vale da fragilidade das virtudes éticas de um indivíduo para alcançar a
sua finalidade.
No Brasil, esse mecanismo é denominado de Colaboração Premiada e possui previsão
no Código Penal (artigo 159, §4º) e em diversas outras leis. Mais recentemente, a Lei
12.850/2013, estabeleceu a colaboração premiada de forma mais ampla e detalhada. Este
instituto, também pode ser encontrado nos Estados Unidos, Itália, dentre outros países.
É evidente que o uso desta ferramenta não é uma novidade. Desde a Idade Média já
existia a idéia de se obter, por meio de um criminoso, informações relevantes para a resolução
de um delito, conforme as convicções da época.
O que se procurou apontar é que, diferentemente do que era no passado, o dispositivo
da colaboração premiada está devidamente alinhado e sintonizado com o sujeito que colabora,
ou seja, a modernidade líquida ao estimular relações de curto prazo, se configura como um
espaço-tempo que promove as características de um colaborador, sendo eles, a deslealdade e o
auto-interesse, bem como enfraquece um elemento basilar da sociedade, a confiança.
Assim, afirmar que a colaboração premiada estimula isoladamente o comportamento
antiético, visto que estaria premiando a traição, para alguns é um pensamento equivocado
pautado pelo reducionismo, uma vez que a situação é mais complexa e exige um olhar mais
atento a respeito dos diversos elementos que dialogam entre si e possibilitam a formação
desse contexto.
Como esclarece Vázquez (2017, p.31), o sujeito do comportamento moral é o
indivíduo concreto, mas sendo um ser social, o seu comportamento moral parte
necessariamente de uma determinada estrutura social, não podendo a sua maneira de se
comportar moralmente ser definida unicamente a partir de uma situação isolada.
Mais adiante, Vázquez (2017, p.155) enfatiza que os atos humanos só podem ser
avaliados dentro de um contexto histórico-social no qual estão inseridos. Por isso, se faz
indispensável essa análise do quadro apresentado pela modernidade líquida, antes de se
ingressar nos dilemas éticos apresentados pela colaboração premiada.
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Superada essas questões iniciais, o presente capítulo se concentra a partir desse
momento na importância de se interpretar o instituto da colaboração premiada pelo viés da
ética.
1.1. COLABORAÇÃO PREMIADA: UMA TAREFA PARA A ÉTICA
A colaboração premiada tem sido alvo de inúmeras críticas. Isso acontece,
particularmente, pois o instituto possui inegavelmente uma carga moral. Para a sua
compreensão, tão fundamental quanto uma análise técnico-jurídica, se faz o diagnóstico no
âmbito da ética.
Mas por que é preciso penetrar no campo da ética? A justificativa se encontra no fato
de que a ética, nas palavras de Vázquez (2017, p.21), “é teoria, investigação ou explicação de
um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens, o da moral,
considerado, porém, na sua totalidade, diversidade e variedade.”
Nas relações entre os indivíduos surgem constantemente problemas de ordem moral. É
necessário o cumprimento de uma promessa mesmo que ela proporcione prejuízos a quem
prometeu? Deve-se dizer sempre a verdade ou há situações em que a mentira pode
prevalecer? Seria correto trair um amigo para beneficiar a si próprio ou um número maior de
pessoas?
Conforme Vázquez (2017, p.15), esses episódios se configuram como problemas
práticos, ou seja, são dilemas que se manifestam nas relações efetivas e reais entre os sujeitos.
Além disso, são problemas cuja solução não está atrelada a apenas de um agente isolado, mas
também a outras pessoas ou até comunidades inteiras que irão sofrer as consequências da
decisão.
Mais adiante Vázquez (2017, p.16) continua afirmando que, quando o indivíduo se
depara com circunstâncias como as que foram citadas acima, ele identifica a necessidade de
pautar o seu comportamento por normas as quais julga mais apropriadas e adequadas para o
caso e a partir dessas normas, o sujeito estabelece que possui o dever de agir desta ou daquela
maneira.
Assim, declara-se que o ser humano age moralmente e que neste seu comportamento
se revelam inúmeros traços peculiares que o distingue de outras formas de comportamento
humano.
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Verifica-se, entretanto, que os homens não possuem apenas um comportamento
prático-moral, isto é, não apenas agem moralmente, mas também refletem sobre esse modo de
agir prático e o colocam como objeto de sua observação e pensamento.
Vázquez (2017, p.17) sinaliza que assim se caracteriza a passagem do plano da prática
moral para o da teoria moral. Quando se percebe esta transição, que se relaciona com o início
do pensamento filosófico, estar-se-á no campo das questões teórico-morais ou éticas.
Será função da ética, informar o que é um comportamento pautado por normas e em
que se fundamenta o fim almejado pelo comportamento moral de cada indivíduo concreto ou
de uma coletividade. Não se deve esperar da ética uma norma de ação para cada situação
concreta.
Nesse sentido, as complicações encontradas em cada situação concreta e como se
deveria atuar é um problema prático-moral e não teórico-ético. Contudo, por exemplo, ao se
tratar de definir em que consiste o bom, não se estaria falando de um problema moral cuja
solução dependa do indivíduo em cada situação particular, mas de uma questão geral de
caráter teórico cuja competência é do pesquisador da moral, isto é, do ético.
Em suma, nas palavras da Vázquez (2017, p.22):
A ética depara com uma experiência histórico-social no terreno da moral, ou
seja, com uma série de práticas morais já em vigor e, partido delas, procura
determinar a essência da moral, sua origem, as condições objetivas e
subjetivas do ato moral, as fontes da avaliação moral, a natureza e a função
dos juízos morais, os critérios de justificação destes juízos e o princípio que
rege a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais.

Por isso, a presença da ética é valiosa e fundamental nas discussões sobre a
colaboração premiada. A partir da investigação teórica, definindo o que é o bom e o que não
pode ser considerado positivo, indica-se uma trajetória geral pela qual os indivíduos e a
sociedade podem orientar as suas condutas nas mais variadas situações particulares e assim,
realizar a tarefa de auxiliar os homens no enfrentamento dos problemas práticos.
Ressoa-se, pois, que discussões sobre a validade da colaboração premiada estão muitas
no campo da ética, já que as informações obtidas no ajuste firmado entre o colaborador e o
agente do Estado foram concedidas por um traidor, cuja conduta é altamente reprovável.
Todavia, ainda que parta de um traidor, a colaboração premiada é relevante para a
concretização dos fins do direito penal, não devendo, pois, este ter ceifada a possibilidade de
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se ver materializado, ainda que se possa transparecer que o instituto represente o
reconhecimento da ineficácia do Estado no combate ao crime organizado.
As respostas sobre em que consiste o bom variam de uma teoria para outra. Para
Aristóteles, por exemplo, o bom é o que proporciona felicidade. Já para Epicuro, o bom
acarreta em prazer, não os prazeres sensíveis e imediatos, mas os duradouros e superiores,
como os intelectuais e os estéticos.
No caso da colaboração premiada, a discussão sobre se ela é boa ou não, implica na
análise da teoria deontológica da norma, elaborada por Kant, este que entende o bom como a
boa vontade, bem como no exame da teoria teleológica, defendida por Bentham e Stuart Mill,
estes que consideravam o bom como sendo aquilo que é útil.
Dessa maneira, sobretudo, é preciso realizar uma avaliação moral sobre o instituto da
colaboração premiada.
1.2 O BOM COMO VALOR: A AVALIAÇÃO MORAL DA COLABORAÇÃO
PREMIADA
Os valores morais só podem existir em atos ou produtos humanos que sejam
realizados de modo livre e consciente, ou seja, os valores morais estão presentes nas práticas e
condutas pelas quais se pode atribuir uma responsabilidade moral.
Dessa forma, Vázquez (2017, p.150) indica que é possível qualificar moralmente o
comportamento dos indivíduos ou de grupos sociais, as intenções de seus atos, seus resultados
e suas consequências, bem como as atividades das instituições sociais e os procedimentos da
justiça.
Mas essa qualificação moral não é simples. Um mesmo ato ou produto humano pode
ser julgado a partir de diferentes ângulos, podendo incorporar ou realizar diversos valores. Daí
porque, imperioso se faz trazer ao debate as lições do professor americano Michael J. Sandel,
em sua célebre obra “Justiça: O que é fazer a coisa certa” (2015, pp. 137-139):
(...) a fundamentação de Kant foi uma crítica arrasadora ao utilitarismo. Kant
argumenta que a moral não diz respeito ao aumento da felicidade ou a
qualquer outra finalidade. Ele afirma o contrário, que ela está fundamentada
no respeito às pessoas como fins em si mesmas. (...) A importância atribuída
por Kant à dignidade humana define nossas concepções atuais dos direito
humanos universais. Ademais, seu conceito de liberdade figura em muitos
dos nossos debates contemporâneos sobre justiça. (...) Kant repudia o
utilitarismo. Ao basear direitos em um cálculo sobre o que produzirá a maior
felicidade, argumenta ele, o utilitarismo deixa esses direitos vulneráveis.
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Existe ainda um problema mais grave: tentar tomar como base para
princípios morais os desejos que porventura tivermos, é uma maneira errada
de abordar a moral. Só porque uma coisa proporciona prazer a muitas
pessoas, isso não significa que possa ser considerada correta. O simples fato
de a maioria, por maior que seja, concordar com uma determinada lei, ainda
que com convicção, não faz com que ela seja uma lei justa. Kant afirma que
a moralidade não deve ser baseada apenas em considerações empíricas,
como interesses, vontades, desejos e preferências que as pessoas possam ter
em um determinado momento.

Vê-se, pois, que quando analisamos a colaboração premiada sob esse viés filosófico
defendido por Kant, identificamos vários estudiosos que sustentam que a traição possui um
desvalor moral evidente, o que aponta para o fato de que o Estado não pode motivá-la. Já para
outros, não se caracteriza uma complicação a questão de o Estado abrir mão da pena ou de
atenuá-la em nome de uma persecução mais eficaz.
Essas circunstâncias conduzem em direção a seguinte pergunta: como é realizada uma
avaliação moral e como é possível compreender o que pode ser considerado bom para o
indivíduo e para a sociedade?
De acordo com Vázquez (2017, p.153), por ser a avaliação uma forma de atribuir valor
a um ato ou produto humano por um sujeito humano, deve-se indispensavelmente levar em
consideração as condições concretas nas quais se avalia e o caráter concreto dos elementos
que influenciam na avaliação.
Inicialmente, é fundamental compreender que o valor se confere a um objeto social,
estabelecido ou criado pelo homem no decorrer de sua atividade histórico-social. Dessa
maneira, a avaliação, por ter atribuição de um valor assim estabelecido, possui também um
caráter concreto. Logo, os valores não existem em si, mas pelo e para o homem, e se realizam
conforme as formas assumidas pela existência humana como ser histórico-social.
Em um segundo momento, é essencial se atentar ao fato de que os objetos avaliados
são os atos e as práticas humanas, mas que nem todos estão sujeitos a essa avaliação. Só
podem ser avaliados moralmente aqueles atos que, em razão de seus resultados e
consequências, afetam outras pessoas, um grupo social ou até uma sociedade inteira.
Vázquez (2017, p.154) ressalta que o objeto da avaliação se inscreve necessariamente
em um contexto histórico-social, de acordo com o qual a relação entre o ato de um indivíduo e
os demais adquire ou não um sentido moral. Isso acontece, pois os atos humanos só podem
ser avaliados dentro de um contexto histórico-social.
Mais a frente o citado filósofo e professor espanhol exemplifica esta questão do
seguinte modo: Em uma sociedade apoiada na exploração do homem pelo homem, a atividade
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do trabalho é unicamente econômica e não possui significação moral. Os proprietários dos
meios de produção são indiferentes as consequências do trabalho para o trabalhador em sua
existência especificamente humana. Nestas condições sociais concretas, o trabalho escapa de
qualquer avaliação moral e passa a ser tratado como um ato exclusivamente econômico.
Por fim, a avaliação é a atribuição de um valor por parte de um indivíduo. O sujeito
julga o ato de outra pessoa, aprovando ou reprovando, mas o faz na qualidade de ser social e
não simplesmente como sujeito individual.
Segundo Vázquez (2017, p.155), o sujeito “encontra-se inserido num reino do valor
(de princípios, valores e normas) que não inventa nem descobre pessoalmente; sua avaliação,
por conseguinte, não é o ato exclusivo de uma consciência empírica, individual”.
Então, a atribuição de valor por parte do indivíduo que avalia se configura a partir da
consciência do sujeito que, por se constituir como um ser histórico e social se encontra
fundada no seu tempo e na sua comunidade.
Portanto, a partir do que foi demonstrado, isto é, como o valor é atribuído, qual o
objeto que é avaliado e em quais condições se encontra o sujeito que avalia, percebe-se que a
avaliação possui necessariamente um caráter concreto. Assim, avaliação moral é a atribuição
de um valor concreto em uma situação determinada.
Compreendido como é realizada uma avaliação moral, surge inevitavelmente outra
indagação: Como avaliar se um ato é moralmente valioso, ou seja, como um ato, uma conduta
ou um sistema de regras podem ser considerados bons e positivos?
Para esta pergunta, grande parte dos tratadistas da moral buscou, e ainda, continua
nessa empreitada, de alcançar o significado do bom em sentido geral, absoluto e
incondicionado. A humanidade sempre pretendeu descobrir o que seria bom em todo lugar e
em todo tempo, em qualquer conjuntura, independentemente do ato moral que estivesse em
foco.
Para isso, partiu-se da idéia de que os homens, ao se comportarem moralmente,
almejam o bem, ou seja, a praticar atos moralmente bons. Nesse sentido, procura-se dar uma
resposta universalmente válida sobre o bom.
Vázquez (2017, p.156) esclarece que o termo “bom” passa a caracterizar
exclusivamente os atos humanos considerados positivos ou valiosos do ponto de vista moral,
enquanto que o termo “mau” para classificar os atos morais opostos.
Sendo assim, determinar o que é o bom resulta necessariamente em definir o que é o
mau. Ambos os termos se encontram em uma relação de reciprocidade e formam um par de
conceitos axiológicos indissociáveis e opostos.
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Entretanto, essas definições não são elaboradas de maneira exclusivamente lógica. A
concepção de bom e de mau levam em consideração a história e a realidade concreta, visto
que de uma época para outra, ou de uma sociedade para outra, os conceitos de bom e de mau
se modificam.
Nos povos primitivos, por exemplo, a valentia era, essencialmente, considerada boa,
enquanto que a covardia seria o ato moral oposto. Já na Idade Média, era bom aquilo que
decorria da vontade de Deus e mau ou diabólico aquilo que a negava.
Na modernidade, o bom passa a ser considerado aquilo que corresponde à natureza
humana entendida de uma forma universal e abstrata. Porém, por trás dessa universalidade da
idéia do bom, escondem-se pretensões e interesses humanos concretos, sobretudo, os da classe
social dominante. Isso explica, nas palavras de Vázquez (2017, p.157), que “o que é bom para
uma classe, numa mesma sociedade, não o é para outra”.
Diante do exposto, observa-se a complexidade que é definir o que é o bom e o que é o
mau, bem como a questão de que os seus conceitos se modificam historicamente de acordo
com as diferentes funções da moral efetiva de cada época. Os homens buscam o que é bom,
embora sempre em conformidade com as aspirações de cada tempo e lugar.
Essas modificações repercutem no plano da teoria ética. Em razão disso, serão
diversas as concepções conferidas ao termo “bom”, entretanto, uma vez que o foco da
pesquisa reside sobre o instituto da colaboração premiada, atentar-se-á as concepções que
influem diretamente nos dilemas por ele proporcionados.
Para tanto, é imprescindível a realização de uma análise, por um lado, do filósofo de
Königsberg, Immanuel Kant (1724-1804), e o seu conceito de bom, como boa vontade e, por
outro lado, dos filósofos britânicos, Jeremy Bentham (1748-1832) e Stuart Mill (1806-1873),
com as suas concepções de bom como sendo aquilo que é útil.
1.2.1 O bom como boa vontade: Kant e a colaboração premiada
Para Kant, o bom deve ser algo incondicionado e sem restrições, ou seja, não pode
depender de circunstâncias ou situações que fujam do controle e das consequências dos atos
humanos. Mas, o que poderia ser considerado bom de uma forma absoluta, sem restrições, em
todas as circunstâncias e em qualquer tempo, independentemente dos resultados e
consequências dos atos humanos?
Segundo Kant (2009, p.21):
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Neste mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser
considerado como bom sem limitação a não ser uma só coisa: uma boa
vontade. Discernimento, argúcia de espírito, capacidade de julgar e como
quer que possam chamar-se os demais talentos do espírito, ou ainda
coragem, decisão, constância de propósito, como qualidades do
temperamento, são sem dúvida a muitos respeitos coisas boas e desejáveis;
mas também podem tornar-se extremamente más e prejudiciais se a vontade,
que haja de fazer uso destes dons naturais e cuja constituição particular por
isso se chama caráter, não for boa.

Kant (2009, p.23) prossegue em sua argumentação esclarecendo que a boa vontade
não é boa em razão daquilo que promove, realiza ou pela finalidade que pretende alcançar,
mas somente pelo querer, isto é, em si mesma e considerada em si mesma, devendo ser
avaliada em grau mais elevado do que qualquer coisa que, por seu intermédio, possa ser
alcançado.
De acordo com Kant (2009, p.23):
Ainda mesmo que por um desfavor especial do destino, ou pelo
apetrechamento avaro duma natureza madrasta, faltasse totalmente a esta
boa vontade o poder de fazer vencer as suas intenções, mesmo que nada
pudesse alcançar a despeito dos seus maiores esforços, e só afinal restasse a
boa vontade, ela ficaria a brilhar por si mesma como uma jóia, como alguma
coisa que em si mesma tem o seu pleno valor. A utilidade ou a inutilidade
nada podem acrescentar ou tirar a este valor.

Além disso, para desenvolver o conceito de boa vontade, Kant (2009, p.26) indica que
é necessário enfrentar o conceito de dever, este que contém em si a concepção de boa
vontade. Para o filósofo de Königsberg, não basta que o sujeito atue de acordo com o dever. A
boa vontade não é aquela que age somente de acordo com o dever, mas pelo dever, sendo
estabelecida unicamente pela razão.
Para distinguir se uma ação é praticada pelo dever ou de acordo com o dever, Kant
aponta alguns exemplos.
Em um de seus exemplos, Kant (2009, p.27) expõe a questão do comerciante e o
comprador inexperiente. Kant expressa que não se pode afirmar que o comerciante atua pelo
dever quando não aumenta o preço de seus produtos em face de um comprador inexperiente
como, por exemplo, uma criança.
O comerciante ao manter um preço fixo para todas as pessoas pratica esta ação apenas
com a intenção egoísta de garantir a venda a qualquer um e, assim, garantir um maior retorno
financeiro para si. Nesse contexto, atua exclusivamente de acordo com o dever.

30

Outro exemplo envolve a preservação da vida. Kant (2009, p.28) declara que é dever
de cada indivíduo conservar a sua vida, sendo esta uma característica que todos os seres
humanos possuem como inclinação imediata. Por ter esta inclinação imediata, o cuidado que
os sujeitos dedicam para a conservação da vida não possui nenhum conteúdo moral, sendo
apenas uma existência em conformidade com o dever.
Entretanto, caso o sujeito tenha perdido o interesse pela vida, desejando a morte
constantemente e, mesmo assim, conserva a vida sem a amar, não por inclinação ou medo,
mas pelo dever, então a sua máxima possui um conteúdo moral.
Kant (2009, p.31) enfatiza que uma ação, quando praticada pelo dever, possui o seu
valor moral na máxima que a determina, e não no propósito em que se pretende atingir, isto é,
não depende da realidade do objeto da ação, “mas somente do princípio do querer segundo o
qual a ação, abstraindo de todos os objetos da faculdade de desejar, foi praticada”.
Nesse sentido, agir pelo dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. Kant
(2009, p.32) destaca que:
Só pode ser objeto de respeito e, portanto, mandamento, aquilo que está
ligado à minha vontade somente como princípio e nunca como efeito, não
aquilo que serve à minha inclinação, mas o que a domina ou que, pelo
menos, a exclui do cálculo na escolha, quer dizer a simples lei por si mesma.
Ora, se uma ação realizada pelo dever deve eliminar totalmente a influência
da inclinação e com ela todo o objeto da vontade, nada mais resta à vontade
que a possa determinar do que a lei objetivamente e subjetivamente, o puro
respeito por esta lei prática e, por conseguinte, a máxima que manda
obedecer a essa lei, mesmo com o prejuízo de todas as minhas inclinações.

Mas que lei seria esta? Neste cenário elaborado pelo filósofo alemão, a vontade foi
despojada de todos os estímulos que lhe poderiam advir da obediência a qualquer lei.
Portanto, nada mais lhe resta, a não ser a conformidade a uma lei universal das ações que
possa servir de único princípio à vontade.
Conforme Kant (2009, p.34), nesta lei universal das ações, o sujeito deve proceder
sempre de maneira que possa querer que a máxima de sua conduta se torne uma lei universal.
Para explicar esse conceito, o autor traz uma questão envolvendo a promessa e a mentira.
Kant (2009, p.35), em determinado momento de sua obra, faz a seguinte indagação:
“Não posso eu, quando me encontro em apuros, fazer uma promessa com a intenção de não
cumpri-la?”.
Para solucionar essa dúvida, Kant (2009, p.36) aponta que basta ao indivíduo
perguntar a si mesmo: “Ficaria eu satisfeito de ver a minha máxima (me tirar de apuros por
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meio de uma promessa não verdadeira) tomar o valor de uma lei universal (tanto para mim
como para os outros)?”
O indivíduo poderia afirmar a si que todas as pessoas poderiam fazer uma promessa
mentirosa quando se encontram em uma dificuldade da qual não poderiam sair de outra
maneira?
Immanuel Kant, até reconhece que o sujeito possa querer a mentira, porém não pode
querer uma “lei universal de mentir”, visto que de acordo com tal lei, não poderia haver
promessa alguma.
Isso acontece, pois, caso houvesse a vigência da referida lei, seria inútil ao sujeito
fazer promessas nas quais ninguém acreditaria. Seriam apenas afirmações vazias sobre
possíveis futuras ações. Consequentemente, esta máxima, uma vez colocada como lei
universal, destruiria a si mesma.
Desse modo, caso não se possa desejar que uma máxima se converta em lei universal,
deve-se então rejeitá-la. Não por causa dos prejuízos que dela podem advir para o sujeito ou
para os outros, mas porque ela não pode se configurar como princípio em uma possível
legislação universal.
Segundo Kant (2009, p.37), é a necessidade das ações do sujeito por puro respeito à lei
prática que constitui o dever, perante o qual precisa ceder qualquer outro motivo, pois o dever
é a condição de uma vontade boa em si, cujo valor é superior a tudo.
É a partir desses conceitos que a ética kantiana se coloca em face dos dilemas
levantados pela colaboração premiada.
Na visão do filosofo alemão, a colaboração premiada não poderia ser considerada
moralmente boa. Nessa conjuntura, o colaborador não age de boa vontade e pelo dever ao
dizer a verdade, mas sim de acordo com as suas inclinações pessoais, intenções egoístas e
pelo medo da punição. O criminoso não atua pela lei, mas em conformidade à lei da
colaboração premiada.
Importante ressaltar que o alicerce da colaboração premiada não se encontra no
arrependimento do criminoso. Não há intenção por parte do infrator em se redimir. O que
existe é uma nova investida moralmente reprovável daquele que cometeu o crime para se
beneficiar, dessa vez, traindo a confiança e atuando de forma desleal com os seus
companheiros de crime.
Em verdade, dar um prêmio ao criminoso por uma cooperação eficaz com a
autoridade, pouco importando o motivo real do colaborador, de quem não se exige nenhuma
postura moral, se traduz numa atitude eticamente condenável, até porque a equação “custo-
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benefício” da colaboração só se valora as vantagens que possam advir para o Estado com a
cessação da atividade criminosa ou com a captura de outros delinquentes.
Ora, não imaginar os reflexos e o custo que essa atitude pode representar ao sistema
legal construído com base na dignidade da pessoa humana representa um atentado ao direito
que se almeja, pois a traição representa algo diverso da moral, que ocupa um papel central na
finalidade e legitimação social do ordenamento jurídico.
Destarte, não há como deixar de se reconhecer ser demasiadamente perigoso que no
direito positivo de um país se permita, e mais que isso, incentive os indivíduos que nele vivem
de cometimento de crimes, a prática da traição como meio de se obter um prêmio ou um favor
jurídico, já que a norma jurídica de um Estado de Direito é o último reduto do seu povo,
sendo inaceitável que este mesmo regramento preveja a colaboração premiada em absoluto
confronto a preceitos morais intransigíveis.
Daí porque, a colaboração premiada não poderia ser incentivada pelo Estado, pois, a
traição, independentemente de quem esteja envolvido no caso, não poderia ser estimulada
com o intuito de se garantir uma maior eficiência da justiça.
Tanto a traição, como a mentira que foi exposta no exemplo mencionado por Kant,
não podem se configurar como princípios em uma possível legislação universal e, por isso,
deve ser rejeitado.
Além disso, o indivíduo não deve ser tratado de forma diferenciada em razão daquilo
que ele pode oferecer, mas sim por aquilo que ele é ou faz. Dessa forma, o Estado ao garantir
benefícios aos criminosos com base na relevância das suas declarações, acaba por tratar os
criminosos de forma diferenciada, bem como coloca a verdade, que o infrator se
comprometeu a falar, como mero instrumento de troca.
Disso decorre que o sujeito deixa de ser tratado como um fim em si mesmo. A verdade
se torna uma moeda de troca e o criminoso coloca um preço naquilo que sabe e em sua
integridade em prol de alguns prêmios, como por exemplo: o perdão judicial, a redução da
pena até dois terços e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos.
Viola-se, assim, o princípio da humanidade defendido por Kant (2009, p.82):
No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma
coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto,
não permite equivalente, então tem ela dignidade.
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O preço dessa verdade vai inclusive causar outros transtornos. Segundo uma
reportagem da Revista Veja5 em 2017, antes da Lava Jato, eram cerca de quarenta as grandes
bancas de criminalistas do país, concentradas, sobretudo, em São Paulo e no Rio. Atualmente,
esse número dobrou.
O novo mercado abrange Brasília e Curitiba e emprega uma rede de mais de 1.200
profissionais. Os advogados especializados na colaboração premiada já chegam a cobrar entre
três a oito milhões de reais por causa e, com isto, apresentam-se mais problemas éticos: seria
moralmente correto que advogados se tornem milionários à custa da corrupção, tendo em
vista que os valores recebidos pela sua atuação serão provenientes de dinheiro ilícito? É justo
que as penas sejam reduzidas ou eliminadas com base em acordos?
A partir das leituras de Kant, é evidente que o mesmo seria contrário a transformação
da justiça em um mercado para acordos, visto que a justiça deixa de ser ela mesma quando se
vende por qualquer preço. Conforme Rodríguez (2018, p.34), as penas eram entendidas por
Kant como absolutas e qualquer barganha e interesse que transbordasse o imperativo
categórico as corromperiam e, consequentemente, não poderiam ser utilizadas para se fazer
pretensamente justiça.
Então, percebe-se a complexidade das questões quando deparadas com um olhar
kantiano. Contudo, é preciso se atentar à objeção feita por Vázquez, notadamente porque esta
servirá como ponto de partida para o tratamento ético conferido por essa pesquisa no que toca
o mecanismo da colaboração premiada.
Para Vázquez (2017, p.166), a moral kantiana da boa vontade, definida
exclusivamente pela razão, não representa a vontade dos homens reais, determinados
historicamente e socialmente, assim como inseridos em uma rede de exigências, interesses e
pretensões de sua existência efetiva.
A moral da boa vontade se inscreve em um mundo ideal, a-histórico e intertemporal.
Em razão de seu caráter abstrato, ideal, formal e universal, a concepção kantiana de bom
como boa vontade, se apresenta de maneira impotente e inoperante no mundo concreto dos
homens reais para regular efetivamente as relações humanas.
É notório que a boa vontade deve ser almejada, e quanto mais à atuação se der dessa
forma, mais se identifica o progresso moral. Entretanto, esta moral, que não está alinhada com
os procedimentos da colaboração premiada, não é aplicável e não promove soluções na cadeia
5

Sob o título de “Os novos ricos da Lava Jato”, a reportagem aponta para a construção de uma nova casta de
milionários: os advogados criminalistas pagos a peso de ouro para livrar das grades os poderosos acusados de
corrupção. Disponível em: < https://veja.abril.com.br/politica/os-novos-ricos-da-lava-jato/>. Acesso em: 17 de
jul. de 2018.
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de exigências de uma sociedade em que a corrupção se tornou sistêmica e possui uma
estrutura complexa de atuação.
1.2.2 O bom como útil: o utilitarismo e a colaboração premiada
Antes de colocar o utilitarismo diante das questões da colaboração premiada é
essencial realizar breves considerações sobre este sistema ético. A concepção de bom como
útil tem como suas principais referências Jeremy Bentham e John Stuart Mill, e em razão
disso, ao tratar do utilitarismo, estar-se-á levando em consideração os conceitos e
interpretações desses autores.
Para compreender o princípio da utilidade ou da maior felicidade deve-se responder as
seguintes indagações: o ato deve ser útil para quem? Em que consiste o útil?
Segundo Vázquez (2017, p.168), no que tange à primeira pergunta, é fundamental
esclarecer que o utilitarismo não deve ser entendido como uma forma de egoísmo ético, ou
seja, considerado bom somente aquilo que é útil ou proveitoso para um sujeito determinado.
Além disso, também não deve ser compreendido como um altruísmo ético, de acordo
com o qual se excluiria o interesse pessoal e se enxergaria como bom somente aquilo que visa
a utilidade de um interesse geral, isto é, o bom como útil para os outros.
Vázquez (2017, p.169) assinala que o utilitarismo defende, pelo contrário, que o bom
seria o útil ou vantajoso para o maior número de pessoas possíveis, cujo interesse também
incluiria a vontade individual, salvo se houvesse um conflito de interesses.
Nunca é demais destacar, as lições do professor Nalinis (2014, pp.67-68) sobre o
utilitarismo:
Em termos éticos, significa que a conduta ética desejável é a conduta útil.
Isso satisfaria as exigências de uma explicação racional para a necessidade
do comportamento ético? Adota-se uma postura ética apenas porque isso se
mostra de alguma utilidade? Não se mostra suficiente a resposta dos
utilitaristas, pois a utilidade é mero atributo de um instrumento. Uma faca é
útil se efetivamente corta, um revólver útil se dispara. Com um ou outro se
pode praticar o mal. Todavia, a faca em si não tem destinação nociva. Serve
para descascar laranjas. Já o revólver, difícil sustentar a dignidade de sua
vocação. Invocar o instituto da legítima defesa expõe uma exceção, não a
regra. Revolver exista para matar. Essa a destinação ínsita da arma. Basta
essa constatação para se concluir que o útil não se confunde com o bom.

35

Nesse caso específico de conflito, o utilitarismo entende pelo sacrifício do interesse
pessoal, da felicidade própria ou até da própria vida, na medida em que contribua para o bemestar do maior número de pessoas possível.
Bentham (1974, p.9) estrutura o princípio da utilidade a partir da dor e do prazer.
Somente esses dois elementos apontam o que o sujeito deve fazer bem como vinculado a eles,
a norma distingue o que é certo do que é errado.
Segundo Bentham (1974, p.11):
Pode-se afirmar que uma pessoa é partidária do princípio da utilidade
quando a aprovação ou a desaprovação que dá a alguma ação, ou a alguma
medida, for determinada pela tendência que, no seu entender, tal ação ou
medida tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da comunidade; ou, em
outras palavras, pela conformidade ou não-conformidade com as leis ou os
ditames da utilidade.

Mill (2005, p.48) esclarece o conceito de utilidade de forma semelhante:
O credo que aceita a utilidade, ou o princípio da maior felicidade, como
fundamento da moralidade, defende que as ações estão certas na medida em
que tendem a promover a felicidade, erradas na medida em que tendem a
produzir o reverso da felicidade. Por felicidade, entende-se o prazer e a
ausência de dor; por infelicidade, a dor e a privação de prazer (...) a idéia de
que o prazer e a isenção de dor são as únicas coisas desejáveis como fins, e
de que todas as coisas desejáveis são desejáveis ou pelo prazer inerente em si
mesmas ou enquanto meios para a promoção do prazer e da prevenção da
dor.

Portanto, observa-se que para o utilitarismo um ato será considerado bom se possuir
boas consequências, independentemente do motivo que o levou a ser praticado ou da intenção
que se pretendeu realizar.
Já no que toca à segunda pergunta, Bentham e Mill divergem. Conforme explica
Mulgan (2014, p.36), para Bentham aquilo que pode ser considerado mais proveitoso para o
maior número, ou seja, o conteúdo do útil é medido de forma simples e, dessa maneira,
qualquer que seja o prazer, o mais intenso é o melhor.
Mill irá se posicionar de forma contrária a este entendimento. Para este autor, há mais
no prazer do que a sua intensidade e isso se explica pelo fato de que as pessoas que
experimentam tanto os prazeres superiores como os inferiores, preferem os superiores.
Nas palavras de Mill (2005, p.51):
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É indiscutível que um ser cujas capacidades de deleite sejam baixas tem uma
probabilidade maior de as satisfazerem completamente, e que um ser
amplamente dotado sentirá sempre que, da forma como o mundo é
constituído, qualquer felicidade que possa esperar será imperfeita. Mas pode
aprender a suportar as suas imperfeições, se de todo forem suportáveis, e
estas não o farão invejar o ser que, na verdade, está inconsciente das
imperfeições, mas apenas porque não sente de modo nenhum o bem que
essas imperfeições qualificam. É melhor ser um ser humano insatisfeito do
que um porco satisfeito; é melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo
satisfeito. E se o tolo ou o porco têm uma opinião diferente é porque só
conhecem o seu próprio lado da questão.

Após esses breves apontamentos a respeito deste sistema ético, percebe-se que a
colaboração premiada é notadamente um procedimento de viés utilitário, em razão de diversos
aspectos.
Com base no utilitarismo, a colaboração premiada pode ser considerada moralmente
boa, pois torna possível o bem-estar de um maior número de pessoas, tendo em vista a
legitimação do Direito Penal no Brasil.
Assim, a população ao vislumbrar criminosos da elite econômica sendo capturados,
configura-se um enfraquecimento da visão de que o Direito penal só atingiria aos pobres,
transmitindo, dessa maneira, a sensação de fortalecimento da justiça no Brasil, sentimento
este que é mais relevante do que aquilo que está no outro lado da balança, que no caso seria a
traição entre os criminosos e os seus valores.
Para o utilitarismo não interessa os motivos que levaram o criminoso a colaborar com
a justiça, isto é, independentemente de o indivíduo ter sido desleal e ter traído a confiança de
seus companheiros de crime, de ter se arrependido efetivamente ou recebido benefícios para
colaborar. O que importa é proporcionar melhores resultados para o maior número de pessoas.
Se a colaboração premiada permite que isso aconteça e que os procedimentos da justiça se
tornem mais eficiente, então, ela será válida.
Além disso, segundo o utilitarismo não haveria mal algum no caso de o Estado
incentivar a colaboração premiada, bem como possibilitar que as penas sejam reduzidas ou
eliminadas com base em acordos, visto que, conforme aponta Bentham (1974, p.65), existem
casos que não cabem punição, como por exemplo, as situações em que a punição é ineficaz ou
inútil, em virtude de não poder evitar prejuízos maiores. Para Bentham, “uma punição só pode
ser admitida na medida em que abre chances no sentido de evitar um mal maior”.
Nesse quadro utilitário, a verdade pode ser utilizada como moeda de troca e o
criminoso não precisa ser tratado como um fim em si mesmo. É relevante a consequência que
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a sua colaboração irá proporcionar na maior eficiência das investigações e, por conseguinte,
no combate à corrupção e na sensação de justiça sentida pela população.
Por outro lado, não podemos nos esquecer que, sob o ponto de vista do imperativo
categórico kantiano, não se pode admitir que a prática da traição seja elevada à máxima de
uma lei universal. Seria a consagração do absurdo admitir-se que, em nome de um “suposto
bem comum”, as pessoas pudessem ser traidoras.
Conforme Berti (2016), se assim fosse, as pessoas poderiam trair seus esposos e
esposas, seus sócios, seus amigos, seus parentes, enfim, quando verificado que a traição não
pode ser elevada à máxima universal, constata-se, desde logo, sua imoralidade, pois não é a
coisa certa a ser feita, na medida em que a traição torna o delator desprezível e afeta
sobremaneira a pessoa delatada.
Não é por outro motivo, portanto, que Kant, na Metafísica dos Costumes, no § 43 da
parte II (Dos Deveres de Virtude com os Outros), expõe que:
A propagação (propalatio) intencional de alguma coisa que prejudica a
honra alheia reduz o respeito pela humanidade em geral, de sorte a
finalmente arrojar uma sombra de indignidade objetiva sobre nossa própria
raça, tornando a misantropia (a fuga da convivência com seres humanos) ou
o desprezo a disposição da alma predominante, ou embotar o sentimento
moral de cada um, nos expondo reiteradamente à visão de tais coisas e nos
acostumando com ela. É, portanto, um dever de virtude não extrair um
prazer malicioso na exposição das faltas alheias, de maneira que alguém
venha a ser considerado tão bom quanto ou, ao menos, não pior do que os
outros, mas sim lançar o véu do amor aos seres humanos sobre suas faltas,
não meramente abrandando nossos julgamentos, como também mantendo
estes julgamentos para nós mesmos, pois os exemplos de respeito que damos
aos outros podem estimular o seu empenho para merecê-lo.

Diante desse cenário, impõe-se uma reflexão se a colaboração premiada cumpre a sua
utilidade no Brasil e se a Operação Lava Jato trouxe consequências positivas para o país. É
indispensável que se coloque na balança não apenas os benefícios do combate à corrupção,
mas também os impactos negativos causados na economia e na sociedade, com um
consequente aumento do desemprego, sem mencionar o enfraquecimento da capacidade de
consumo e a perda da qualidade de vida da população mais vulnerável, em razão da redução
dos investimentos em diversas áreas6.
6

Para o jornalista especializado em economia há mais de 30 anos, João Borges, o longo período de investigação,
com a prisão de donos e executivos de empresas, paralisaram os negócios, o que não poderia ser diferente. Em
razão disso, as grandes empreiteiras demitiram milhares de trabalhadores, deixaram de contratar serviços e
produtos de empresas fornecedoras, interrompendo assim, os investimentos. A Petrobras, no centro do
escândalo, também prosseguiu da mesma maneira: reduziu a um terço os investimentos, desfez contratos,
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Não podemos olvidar ainda e, muito menos se afastar dos reconhecidos efeitos
colaterais da Operação Lava Jato, pois é notório o quadro instaurado no Brasil com o
emaranhado de prisões decretadas, como mecanismo de extração de delações, além de se dar
supervalorização das palavras de criminosos confessos, que traz como consequência a
seletividade política das apurações criminais e a condução deliberadamente midiática da
operação.
Para estas perguntas, por hora, não há respostas. Somente o tempo poderá afirmar se a
colaboração premiada foi útil ou não, pois, a Operação Lava Jato sequer chegou ao seu fim.
Mas, mesmo que não se possa saber ao certo os seus benefícios a longo prazo, é preciso se
posicionar no presente a respeito de qual ética deve prevalecer, seja kantiana ou a utilitarista.
Com base no que foi apresentado até aqui e no contexto social no qual a corrupção e o
poder público se confundem, propõe-se aquilo que Rodríguez (2018, p.149) denomina de
“ética utilitarista emergencial”.
1.3. UMA ÉTICA PARA UM ESTADO DE NECESSIDADE: A COLABORAÇÃO
PREMIADA COMO VITÓRIA DO BEM COMUM
Como já fora mencionado, embora apenas recentemente o assunto da colaboração
premiada tenha recebido notoriedade no meio jurídico e repercussão nos veículos de
comunicação, o recurso de se conceder benefícios ao criminoso que colabora com a justiça,
com a finalidade de se minorar os prejuízos da ação delituosa, não é novidade.
Nessa perspectiva, em sua obra escrita no ano de 1764, Beccaria (2015, p.51) já era
enfático ao enunciar:
Alguns tribunais oferecem a impunidade ao cúmplice de um grande crime
que trair os seus companheiros. Esse expediente apresenta certas vantagens,
mas não está isento de perigos, de vez que a sociedade autoriza desse modo a
traição, que repugna aos próprios celerados. Ela introduz os crimes de
covardia, bem mais funestos do que os crimes de energia e de coragem,
porque a coragem é pouco comum e espera apenas uma força benfazeja que
a dirija para o bem público, ao passo que a covardia, muito mais geral, é um
contágio que infecta rapidamente todas as almas. O tribunal que emprega a
impunidade para conhecer um crime mostra que se pode encobrir esse crime,
provocando desemprego em cadeia no setor de petróleo e gás. O jornalista afirma ainda que: “A mais longa
recessão da história do país que, ao que parece, penosamente se encerra no primeiro trimestre de 2017, decorreu
de uma política econômica que acumulou equívocos sobre equívocos. A Lava Jato foi mais um aditivo tóxico
que ajudou a derrubar a economia e elevar o desemprego a cerca de 13 milhões de trabalhadores”. Disponível
em:
<http://g1.globo.com/economia/blog/joao-borges/post/os-impactos-da-operacao-lava-jato-naeconomia.html>. Acesso em: 26 de jul. 2018.
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pois que ele não o conhece; e as leis descobrem sua fraqueza, implorando o
socorro do próprio celerado que as violou.

Verifica-se que, apesar de Beccaria ter ressalvas com relação à concessão de
benefícios ao infrator como moeda de troca, o autor considera ser mais relevante levar em
consideração a eficácia da medida, em razão da sua capacidade de prevenir grandes crimes e
satisfazer a vontade da população de conhecer os infratores, estes que dificilmente seriam de
identificados de outra maneira.
Beccaria (2015, p.52) ainda pondera que a admissão da colaboração serve para
prevenir a “união dos maus, pelo temor recíproco que inspiraria a cada um de se expor
sozinho aos perigos”, ou seja, os indivíduos temeriam a delação por parte de seus comparsas
no momento em que forem praticar os seus crimes.
Portanto, o referido mecanismo é, antes de qualquer coisa, uma demonstração da
fragilidade e incapacidade do Estado em lidar com crimes complexos, pois aponta para a
necessidade de se buscar o auxílio de criminosos para a solução dos delitos.
A corrupção no Brasil, segundo as palavras de Rodríguez (2018, p.159), se tornou
mais regra no que exceção no meio político, é um exemplo de delinquência organizada e
complexa que coloca o Estado em contínua e insustentável situação de risco.
Diferentemente dos delitos comuns, os crimes organizados de forma sistêmica
sobrevivem à persecução penal padrão e se recriam constantemente, dificultando o
levantamento de indícios e de provas no decorrer da investigação.
Isso acontece devido a chamada bilateralidade da ação. Segundo Rodríguez (2018,
p.160), em crimes como a corrupção, em ambos os lados do delito, os agentes que nele atuam
só recebem vantagens, formando uma relação corruptor-corrupto marcada por um vínculo de
interesses direto e simbiótico. Já no caso de um delito de roubo, por exemplo, existem vítimas
diretas que se interessam pela persecução dos autores do crime, o que o torna mais fácil de ser
solucionado.
Em virtude desses aspectos, em um país em que se perde cerca de R$ 200 bilhões com
esquemas de corrupção por ano7, é indispensável que o Estado assuma uma lógica diferente

7

A Organização das Nações Unidas (ONU) apontou que o Brasil perde cerca de R$ 200 bilhões com esquemas
de corrupção por ano, disse o procurador federal Paulo Roberto Galvão, que faz parte da Operação Lava Jato.
“Somente no caso da Petrobras, os desvios de recursos de forma ilegal envolvem entre R$ 30 bilhões e R$ 40
bilhões, o que consta inclusive de um estudo da Polícia Federal”, destacou o procurador. Disponível em:
<https://istoe.com.br/brasil-perde-cerca-de-r-200-bilhoes-por-ano-com-corrupcao-diz-mpf/>. Acesso em: 26 de
jul. 2018.
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de atuação: a colaboração premiada como lei de guerra, com base em um utilitarismo
emergencial, ou seja, assume-se uma lógica utilitarista, mas com limites de excepcionalidade.
A guerra em questão se dá contra os elementos causadores de deterioração social e
risco à paz pública. Conforme Rodríguez (2018, p.150), para se compreender a lei de guerra
como autorizadora da colaboração premiada, é preciso visualizar a existência de uma
conjuntura em que se pode flexibilizar a ética em prol de um bem maior.
Rodríguez (2018, p.152) relembra que pela noção de dever kantiano o estímulo à
traição de modo algum pode ser reconhecido. Porém, como já foi apresentado, a moral
kantiana não é capaz de enfrentar alguns problemas coletivos, devido as dificuldades de se
colocar em prática o imperativo categórico que posiciona o ser humano como fim último da
moral.
Em razão disso, é preciso ampliar o leque de circunstâncias para uma situação de
estado de necessidade. Rodríguez prossegue em sua fundamentação alegando que no Direito
penal é comum que uma circunstância que contorna o elemento principal se transforme em
um fator essencial.
Para isso, Rodríguez (2018, p.153) cita como exemplo a situação de invasão de
domicílio. A invasão de uma casa alheia rompendo a janela se configura, no mínimo, como
um delito de violação de domicílio, entretanto, se a invasão se realiza com a finalidade de se
salvar um indivíduo que esteja sofrendo um infarto dentro da propriedade, a necessidade de
socorro, que era uma circunstância, se transforma em fator essencial e, por conseguinte, a
intenção do agente de violar domicílio alheio é transferida para a periferia da questão, visto
que há um objetivo maior de salvamento.
Nesse sentido, o problema moral da colaboração premiada precisa ser percebido além
da traição, visto que há um objetivo maior em questão. É substancial que se coloque em
prática uma visão expandida a respeito de um cenário marcado por uma corrupção endêmica e
sistêmica, conforme os números supracitados apontam.
Somente com o reconhecimento de que se vivencia no Brasil um grande estado de
necessidade é que se justificaria a aplicação da colaboração premiada como lei de guerra.
Pois, segundo Rodríguez (2018, p.154), apenas com a percepção dessa conjuntura é que o
Estado seria capaz de deformar os seus valores vigentes, valores estes que são próximos aos
imperativos categóricos de Kant, declarando assim, o seu objetivo principal, teleológico, que
se trata da vitória contra o inimigo.
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Quando se aceita que o ordenamento jurídico internalize as leis da colaboração
premiada como forma de declaração de guerra à corrupção, entende-se como uma
caracterização de um jus in bello.
De acordo com Rodríguez (2018, p.154):
A lei de delação premiada, ao entrar em vigência, comunica ao potencial
infrator as novas condições de relação com esses delitos, já que não se trata
de uma relação garantista estável, mas de guerra. Há, como assim dizer, um
disclosure das novas relações, um alerta lícito de que os padrões éticos estão
mais baixos – ou, como aqui eufemicamente dizemos – mais flexibilizados.
Na prática, quem a partir de então comete um delito em co-autoria, ou seja,
em quadrilha, já está virtualmente informado de que (a) o Estado pode
licitamente haver infiltrado um de seus agentes no conjunto, ou, ainda, (b)
que, pós delito, incentivará algum dos partícipes do crime – inclusive a ele
mesmo, o que em si mesmo já pode ser uma pena – a delatar todos os
companheiros.

Em um quadro de guerra declarada, o inimigo sabe que elementos como a mentira e
traição podem ser acionados, posto que constituem princípios essenciais para a prática da
espionagem.
Rodríguez (2018, p.156) afirma que apenas uma lei de guerra permitiria uma
negociação com o delito e legitimaria a ampliação dos limites éticos para aceitar a traição via
colaboração premiada. Dessa forma, o Estado ao declarar uma guerra contra a corrupção, por
exemplo, está anunciando que haverá a violação de princípios que vigoram em tempos de paz.
Contudo, é preciso assegurar que esta seja uma guerra justa, isto é, que se configure o
chamado jus ad bellum, pois somente alcançando o conceito de guerra justa é que o Estado
democrático encontrará a sua atuação legitimada.
Rodríguez (2018, p.157) pronuncia que para se atingir essa guerra justa é preciso
responder a duas perguntas básicas: contra quem se declara a guerra e até quando essa guerra
pode ser considerada justa?
No que toca a primeira pergunta, a resposta já foi dada. A guerra é contra a corrupção
e o seu modus operandi complexo causador de deterioração social e contínuo risco à paz
pública.
Com relação a segunda pergunta, é preciso se atentar ao fato de que o estado de guerra
deve ser evitado e, quando isto for impossível de ser feito, é fundamental que ele seja
restringido ao máximo. Qualquer flexibilização de direitos, tendo em vista as consequências
proporcionadas pela colaboração premiada, devem ser momentâneos, pois os seus prejuízos
são significativos.
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O objetivo principal do jus in bello deve ser o restabelecimento dos direitos e da
situação de paz. Rodríguez (2018, p.168) evidencia que não existe um estado de guerra
previsto para ser eterno, uma vez que estaria admitindo a si mesmo a ineficácia da sua
existência. Se as situações excepcionais de instabilidade proporcionadas pela guerra se
transformam em regra, deixa-se de existir a exceção do momento e passa a se configurar uma
tirania descontrolada.
Rodríguez (2018, p.169) expõe que:
No caso de nossa guerra espiritualizada via lei de delação, que inverte
termos do Direito Penal, sabemos que esse momento de paz será de difícil
logro, porque o crime organizado e a corrupção não desaparecerão de pronto.
Entretanto, se contra ele se elegeu uma tática de combate – já que a medida
confronta com princípios do Estado – haverá que se reconhecer que surgirão
momentos de grande rendição. Quer dizer, que haverá paz, que, conquanto
tampouco eterna, será duradoura.

Assim, é obrigação do Estado manifestar o momento em que essa paz pode ser
declarada, o que não significa afirmar que o inimigo foi aniquilado. A destruição total do
crime organizado e da corrupção é irreal, porém, é possível se atingir um nível de controle
suficiente para se restabelecer as garantias individuais típicas dos tempos de paz.
Portanto, quando o alvo principal de uma lei de guerra estiver enfraquecido, caberá ao
judiciário restringir a aplicação da colaboração premiada, tornando-a, nas palavras de
Rodríguez (2018, p.170), “uma exceção inaplicável, ou ao menos aplicável nos limites do
prêmio pós-delitivo coerente com as vigentes finalidades da pena”.
Embora, a colaboração premiada esteja prevista em lei, com todas as suas utilidades
reconhecidas, ela se trata de uma lei de guerra, já que sobrepõe valores como a fidelidade, a
lealdade, a imoralidade da traição, a restrição à recompensa, a isonomia e a intransigência
com crime, valores estes que fazem parte da existência e da cultura humana em sociedade.
A partir dessa perspectiva, a lei de guerra e a colaboração premiada são excepcionais,
e não devem ser apresentadas como regra. Tratam-se de dispositivos que objetivam o
momento de reequilíbrio. Caso esses mecanismos não tivessem como finalidade o
restabelecimento da paz, representariam apenas o retrocesso do ordenamento e a manifestação
do esfacelamento do Estado democrático de direito.
É bem verdade, que dentro desse cenário que se desenvolve uma cultura de
emergência, que é definida por Choukr (2003. p.5), como sendo “aquilo que foge dos padrões
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tradicionais de tratamento pelo sistema repressivo, constituindo um subsistema de derrogação
dos cânones culturais empregados na normalidade”.
Tal declinação da cultura normal não se dá pela inserção tópica das regras fora da
estratificação codificada, pois, se assim fosse, toda lei extravagante deveria ser rigorosamente
considerada como emergencial ou de exceção.
A caracterização da presença do subsistema se dá com a mitigação, direta e indireta,
de garantias fundamentais estabelecidas no pacto da civilidade, esta devendo ser entendida
não apenas o texto interno constitucional mas, igualmente, os textos supranacionais que
versem sobre esta matéria, vez que fornecerão a base daquilo que vai se denominar sistema,
regulando sua legitimidade operacional ao nível normativo e interpretativo.
Mais adiante o citado promotor de justiça Choukr (2003, p.9) ensina que “a busca pelo
o sistema emergencial acaba refletindo no sistema repressivo, voltando-se para a
(re)legitimação do direito penal estatal”, esta que fora perdida diante da criminalidade que
instaura o caos, sendo que a consequência que isto acarreta para o processo é o emprego de
mecanismos cada vez mais tendentes à “supremacia estatal”.
Vê-se, pois, que a emergência acaba significando aquilo que foge dos padrões
tradicionais de tratamento pelo sistema repressivo, constituindo um subsistema de derrogação
dos cânones culturais empregados na normalidade. No entanto, a dissonância de valores entre
esses espaços culturais e normativos impede a consolidação da cultura democrática do texto
maior na prática jurídica a justificar a indagação sobre quando o due processo of law não é
embaraço ao sistema repressivo.
Isto porque, a partir de uma violação a Constituição Federal para o combate à
criminalidade, o que se tem é a continuidade do discurso do pânico, mesmo com todo o
arsenal anticonstitucional colocado à disposição para o seu combate, mesmo que em raras
vezes seja exercitada uma reflexão sobre se esse seria o caminho correto.
Ressoa importante trazer ao debate, as lições de Lopes Jr. (2003, p.147) que destaca a
consequência desse cenário de risco total, fazendo surgir um sistema com nítidas
características do utilitarismo processual voltados para busca de resultados rápidos e visíveis
para a sociedade, mas com enormes mazelas por conta de afastamentos de algumas garantias e
direitos fundamentais.
Destaca-se que o instituto da colaboração premiada surgiu nessa onda de emergência,
já que o Estado, atestando publicamente sua notória falência em lidar com os conflitos sociais,
cria uma espécie de recompensa judicial, resgatando práticas inquisitivas, que ganham
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roupagens cada vez mais incrementadas e perversas, aniquilando o próprio sistema acusatório,
garantido no ordenamento constitucional.
Adotou-se uma política nada recomendável, repugnante e paradoxal, já que o
colaborador não é mais considerado criminoso, o que causa estranheza e espanto pelo fato de
que, num primeiro momento todo sujeito que viola o estatuto repressivo penal, contrariando
os interesses do Estado, deve ser tratado da forma mais severa possível, até por conta da
finalidade da sanção estatal prevista na legislação penal brasileira.
Aliás, não há como deixar de se reconhecer que a colaboração premiada não significa
uma mera confissão, o que ocasionaria a incidência das regras previstas no art. 65, III,
“d”do Código Penal8, ela vai além dessas regras, sendo uma técnica do benefício, pois se o
colaborador fornecer o maior número de informações relevantes sobre a organização
criminosa a que pertencia ou que detinha conhecimento, poderá receber o Estado uma redução
imensa da pena, podendo, inclusive, a ter isenta a sanção, o que convenhamos não é a boa
regra para uma sociedade civilizada.
Daí se pode extrair que a colaboração premiada será sempre um ato imoral e aético, já
que a própria vida em sociedade pressupõe o expurgo da traição nas relações sociais e
pessoais, o que significa dizer que o colaborador não produz uma ação adstrita à própria
esfera individual do criminoso, já que não é um ato do sujeito para o próprio sujeito, até
porque o que o colaborador busca é isentar-se de sua responsabilidade, transferindo esta para
outros o encargo e o ônus da violação a legislação penal.
O quadro instaurado é tão contraditório que o professor Garcia (2006, p.2) ensina que,
numa legislação repressiva não se pode haver dúvidas para as técnicas para aplicação da
sanção estatal, não sendo crível e sequer razoável que a colaboração possa ser, ora uma
traição e aí tida como circunstância agravante ou qualificadora do crime, ora, na forma de
justiça premial, uma benesse concedido pelo Estado que pode levar à isenção ou à diminuição
de pena do colaborador.
Ora, não podemos conviver com essa insegurança que fere frontalmente a própria
alma constitucional, não se admitindo a validade constitucional ao dispositivo que premia a
colaboração que se afasta da ética e da moral.
Incontestável, pois, que a colaboração premiada, sob viés filosófico, viola
frontalmente a Constituição Federal, conforme se pode extrair das lições de Lima (2007):
8

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): III ter o agente (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): d) confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime;
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Destaca-se, por fim, que premiar é castigar, uma vez que quando se elege
premiar um, está-se castigando todo o resto. Evidente que ao propor
verdadeira recompensa judicial, o Estado, nesta técnica de adestramento, de
fazer-crer, consegue propagar a (“incontestável”) mensagem de que seu
poder não está abalado e que, como se retornando à época do Estado
Providência, pode proporcionar aos seus súditos todo o bem-estar (acabar
com a criminalidade, proteger a humanidade), nem que para isto premie o
delator, forçando à traição e inimizade. No entanto, por outro lado, no plano
individual, tal política ocasiona sérios problemas aos demais, pois o que
resta àqueles que ou foram delatados ou estão sobre o ameaça de serem?
Quem irá protegê-los diante de uma delação premiada, ou melhor, da
bondade do colaborador do Estado? Que valor terão seus argumentos num
processo penal que admite tal aberração, que legitima prova ilícita e que
fulmina com a presunção de inocência?

Ora, se a Ética tem o sentido de uma condição original e fundante de toda e qualquer
atividade humana, toda ela deve necessariamente primar pelo estabelecimento e também
fortalecimento de uma relação de uns com os outros e não a aniquilação de uns pelos outros.
Resta, pois, evidente que delatar não é ético.
Esta é uma opção por uma política de autopreservação na qual o delator, para livrar-se
da acusação, fornece informações e declara atos supostamente praticados por outras pessoas
que passarão da clandestinidade à exposição. Tudo isso tem um preço muito alto que é o
aniquilamento do outro, traduzindo um sério questionamento sobre a validade da colaboração
premiada em diversas searas da vida humana.
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CAPÍTULO II – CONJUNTURAS E SISTEMAS EM DISCUSSÃO: A EVOLUÇÃO
HISTÓRICA E UM BREVE PANORAMA DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA
ITÁLIA, NOS ESTADOS UNIDOS E NO BRASIL

O presente capítulo apresentará a evolução histórica e um breve panorama dos
aspectos considerados relevantes pela pesquisa a respeito da colaboração premiada nas
legislações da Itália, dos Estados Unidos e do Brasil.
A partir das especificidades dos modelos adotados nas respectivas normas será
possível verificar as concretas diferenças contidas no arcabouço legislativo dos países acima
descritos.
Tendo em vista que não se pode desconsiderar a realidade legislativa, cultural,
histórica e política dos países envolvidos, necessário se faz que o enfrentamento das
particularidades e especificidades de cada um desses países. Assim, não se almeja apenas
verificar e constataras semelhanças e as diferenças entre os modelos jurídicos, mas também,
evidenciar como as complexas questões políticas, sociais e culturais que influenciaram e
modificaram o instituto da colaboração premiada.
Além disso, será constada a incompatibilidade entre os modelos, seja pelo aspecto da
distinção da legislação premial, pois cada um desses países adotou mecanismos específicos
para regular a cooperação entre o imputado e as autoridades estatais responsáveis pela
investigação, seja pelo quadro fático instaurado no momento em que foram elaboradas as
normatizações da colaboração premiada.
Diante desse cenário, buscou-se, através da análise cronológica da evolução das
legislações dos países envolvidos, demonstrar as peculiaridades de cada um para, a partir dos
modelos normativos estabelecidos, ao final, enfrentar os paradoxos e os dilemas dos
diferentes modelos adotados, além de estabelecer os limites comparativos dos institutos.
O referido tratamento da matéria se mostra indispensável, visto que a colaboração
premiada não é um instituto originário da legislação brasileira. Nesse sentido, a finalidade é
tornar o debate a respeito da colaboração processual mais profundo, colocando sistemas
jurídicos diversos e conjunturas distintas em discussão, já que a Itália e o Brasil convivem
com a civil law e os Estados Unidos da América com a common law.
Destaca-se ainda que, em todos os países selecionados para o recorte da pesquisa,
procurar-se-á considerar a vontade do colaborador premial para fins de acordo, de modo a se
compreender melhor a estrutura e, sobretudo, as práticas adotadas pelos respectivos sistemas
processuais.
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2.1. A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO E AS ESPECIFICIDADES
COLABORAÇÃO PREMIADA NO DIREITO ITALIANO

DA

Segundo Costa (2017, p.26), as motivações e o desenvolvimento da colaboração
premiada na Itália estão intimamente relacionados ao despontamento de uma legislação de
emergência. O cerne primordial desta legislação foi o combate a crimes vinculados ao
terrorismo e aqueles contrários a ordem constitucional.
Somente em um momento posterior é que a prática da colaboração processual se
expandiu em direção ao âmbito das organizações criminosas e a outros crimes, como o
sequestro e o tráfico de entorpecentes.
Desta forma, antes de analisar a colaboração processual na Itália, é preciso apontar
algumas particularidades dessa legislação de emergência. A referida legislação influenciou
profundamente o modo como o sistema jurídico italiano tratou o instituto e o papel da
voluntariedade na colaboração.
Para Ferrajoli (1984, p.273), o direito de emergência se configura como um quadro de
primazia das razões de Estado sobre o Estado de Direito, ou seja, uma situação onde a
legitimação das ações estatais é transferida das razões jurídicas para as razões políticas.
Ora, ainda que a legislação de emergência tenha surgido com a finalidade de proteger
a constituição e o Estado de Direito, sua configuração se mostra inconciliável com a proposta
de um Estado que protege os direitos fundamentais dos indivíduos. Nesse caso, o Estado
passa a ser o fim último, e faz uso das regras jurídicas como instrumentos manipuláveis para
garantir o cumprimento de seus objetivos.
Assim, as razões de Estado passam a ser os fundamentos do direito penal e processual
penal. As próprias regras constitucionais do devido processo legal são manipuladas,
deturpadas e violadas para proteger a constituição.
O processo penal perde a sua característica informativa e passa a ser utilizado de
forma combativa. Com isso, criam-se espaços para procedimentos inquisitoriais, onde o juízo
abandona a sua imparcialidade na busca pela verdade substancial, em detrimento da verdade
processual.
Ferrajoli (1984, p.274) alega que essa maneira de raciocínio processual modifica a
posição do imputado dentro do processo. Ocorre a troca do modelo acusatório, onde se
respeita as liberdades, a presunção de inocência e as demais garantias individuais. Passa a se
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adotar um modelo inquisitório, na qual o sujeito do processo se torna o objeto do processo,
isto é, nota-se um desvio no foco da punição e o direito penal dos fatos passa a ser um direito
penal do autor.
De acordo com Costa (2017, p.27), o imputado se torna objeto de prova, e não de
pena. Para o autor, “a colaboração processual relaciona-se profundamente com esta
valorização da figura do acusado no processo penal, transformando-o, muitas vezes, na figura
de maior protagonismo da investigação preliminar e, posteriormente, da instrução
processual”.
Costa (2017, p.28) sustenta:
Há, ainda, outro fator característico do processo penal de emergência: a
banalização das prisões e a antecipação das penas por meio de medidas
cautelares. A utilização do processo como mecanismo inquisitório faz com
que o caráter retributivo da pena se esvaneça e dê lugar a uma função muito
mais preventiva. O processo torna-se meio pelo qual o Estado aplica a
punição preventiva, cujo principal objetivo é manter o indivíduo nas mãos da
acusação, forçando sua vontade de confessar ou colaborar com a justiça. É
neste contexto que a colaboração processual se inseriu e se desenvolveu no
direito italiano.

Conforme Lauand (2008, p.65), diferentemente da legislação brasileira, a norma
italiana não adotou a colaboração processual stricto sensu, baseada no acordo envolvendo o
órgão acusador e o imputado em troca de benefícios legais. Em razão da regra da
obrigatoriedade da ação penal, esta que impossibilita a disposição do processo por parte do
Ministério Público, a Itália optou pela colaboração processual lato sensu, o que equivale aos
diversos modos de auxílio do imputado às autoridades policiais e judiciárias e, ainda, estar
submetido a todo o processo penal9.
Na Itália, o instituto da colaboração processual com características premiais se
desenvolveu a partir da legislação penal e processual penal de emergência no final da década
de 1970. Como já fora mencionado, a colaboração tinha como finalidade combater o
terrorismo e teve como marco inicial o Decreto-Lei 625, de 15 de dezembro de 1979, e a Lei
304/1982, que dispôs o que são as organizações terroristas e agravou a penalidade em relação
a estes crimes.
9

Lauand (2008, p.66) enfatiza que mesmo com a utilização de mecanismos que favorecem o acusado em troca de
prêmios (colaboração processual lato sensu), não é possível afirmar que ocorra colaboração processual stricto
sensu devido a regra da obrigatoriedade, expressa na constituição italiana. A colaboração no sistema italiano é
lato sensu por causa da limitação dos poderes discricionários do acusador público sobre a ação penal, isto é,
mesmo que o acusado escolha colaborar com as autoridades, ele terá de se sujeitar à persecução penal até o fim,
para então obter o benefício legal. Para os defensores da colaboração processual, isso desestimularia a
colaboração.
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Grinover (1995, pp.15-17) indica que a Lei 304/1982 também estabeleceu as três
principais figuras relativas à colaboração com a justiça no direito da Itália, estas que eram, a
princípio, limitadas aos crimes praticados para fins de terrorismo e crimes contra a ordem
constitucional. São os colaboradores com a justiça: o pentito, o dissociato e o collaboratore.
O pentito (“arrependido”) seria aquele que, antes da sentença condenatória, dissolve
ou determina a dissolução da organização criminosa ou, ainda se retira da organização e
oferece todas as informações sobre a sua estrutura, impedindo, desse modo, a prática de novos
crimes. O pentito também é o indivíduo que pratica o crime de favorecimento com relação a
outro integrante da organização, mas que concede todas as informações a respeito desse crime
às autoridades. A legislação italiana prevê para o pentito a substituição da prisão por outros
impedimentos e obrigações10.
Já o dissociato seria o indivíduo que, ao confessar os delitos praticados, diminui as
consequências dessas infrações ou impede a realização de novos crimes. O benefício para o
dissociato é a substituição da pena perpétua por uma pena de reclusão de quinze a vinte anos
ou a diminuição das demais penas de 1/3, com patamar máximo fixado em quinze anos11.
O collaboratore, por sua vez, é aquele que, além de confessar os crimes cometidos,
também auxilia as autoridades policiais e judiciárias no tocante a obtenção de provas
determinantes para a identificação dos outros integrantes da organização criminosa ou ainda
contribui para a reconstituição dos fatos. O benefício para o collaboratore seria o abatimento
das penas até a metade, assim como a possibilidade de substituição da prisão perpétua por
uma pena de reclusão de dez a doze anos12.
Com o transcorrer do tempo vieram as mudanças legislativas. A Lei 34/1987
proporcionou mais transparência ao declarar o que seria a dissociazione e também deu um
tratamento mais detalhado sobre as normas relativas ao dissociati, através da alteração do
regime de comutação e redução de penas.
Ademais, a nova lei passou a prever a revogação dos benefícios caso fossem realizadas
novas práticas criminosas ou o acusado apresentasse comportamentos incompatíveis com a
dissociação.
Bittar (2011, p.16) indica que em 1982, a Lei Rognoni- La Torre incluiu no Código
Penal Italiano o artigo 416-bis, tipificando o crime de associação mafiosa. A partir desse
10

Artigo 1º,
da
Lei
304/1982, trata da
figura do pentito.
https://www.blia.it/leggiditalia/?a=1982&id=304>. Acesso em: 3 de jan. 2019.
11
Artigo 2º, da Lei 304/1982, trata da figura do dissociato.
https://www.blia.it/leggiditalia/?a=1982&id=304>. Acesso em: 3 de jan. 2019.
12
Artigo 3º, da Lei 304/1982, trata da figura do collaboratore.
https://www.blia.it/leggiditalia/?a=1982&id=304>. Acesso em: 3 de jan. 2019.
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instante, a justiça da Itália passou a se concentrar no combate contra a criminalidade
organizada do tipo mafiosa.
Há que se frisar que a luta contra a máfia trouxe à tona o depoimento de inúmeros
pentiti, sendo o colaborador mais conhecido, o membro da máfia siciliana, Tommaso
Buscetta. Os depoimentos dos pentiti foram imprescindíveis para a resolução dos fatos e para
a identificação dos outros integrantes, resultando no chamado maxiprocesso13.
Bittar (2011, pp.18-19) aponta que, após o assassinato do juiz Rosário Livatino e das
pressões dos outros magistrados, as regras que disciplinavam a colaboração foram
aperfeiçoadas. A Lei 82/1991 inseriu a figura do dissociado aos crimes de sequestro e
acrescentou normas relativas à proteção dos colaboradores da justiça e seus familiares, desde
que expostos a perigo. Conforme a lei mencionada, para que o imputado fosse colocado no
sistema de proteção ele precisaria preencher determinados requisitos.
Costa (2017, p.33) afirma que ainda no ano de 1991, o Decreto-Lei 152/1991
prolongou as regras da colaboração processual aos delitos praticados por organizações
criminosas. O autor destaca que “a própria exposição de motivos do decreto-lei demonstra a
sua ligação à legislação de emergência e o ambiente de urgência no qual foi concebido, em
que se buscava maior intensidade na luta contra a criminalidade organizada”.
O artigo 8º do supracitado decreto introduziu a conduta de dissociação também para
aqueles que, ao se dissociarem da associação criminosa, auxiliam as autoridades e fornecem
elementos primordiais para a reconstrução dos fatos ou para a captura de outros criminosos. O
mesmo artigo ainda previa a substituição da prisão perpétua por uma pena de reclusão de doze
a vinte anos e, no caso de outras penas, a diminuição de 1/3 até a metade.
Com relação à liberdade do imputado, o destaque fica com a Lei 398/1994. A Lei de
1994 estabeleceu o prolongamento das prisões preventivas nas infrações praticadas para fins
de terrorismo e nos casos de crimes praticados contra a ordem constitucional.
Segundo Costa (2017, p.34), os avanços da legislação italiana, no que diz respeito a
colaboração processual, revelam a busca por maior eficiência no combate à criminalidade. “A
otimização das investigações e a necessidade de técnicas especiais para se adentrar nos meios
mais obscuros da criminalidade passaram pela maximização do uso de colaboradores com a
justiça”. Nesse cenário, como ainda será demonstrado nesse capítulo, o sistema de garantias
individuais foi relativizado em várias ocasiões.
13

Lupo (2002, p.385) esclarece que o maxiprocesso foi coordenado pelo pool antimafia constituído por
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e outros magistrados de Palermo. Com centenas de condenações de
membros de organizações criminosas, o processo se tornou símbolo da luta contra o crime organizado na Itália,
especialmente, contra a Cosa Nostra.
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Lauand (2008, pp.27-33) ressalta que no início do desenvolvimento da legislação de
emergência, o Código de Processo Penal Italiano não havia sido modificado. Entretanto, em
1991, novas disposições legislativas alteraram os procedimentos e, ao final, o Decreto-Lei
306/199214 transformou significativamente as normas processuais, potencializando as
atividades investigatórias, bem como estabelecendo maiores poderes aos magistrados e
promovendo o ativismo judicial em matéria penal. Esta nova conjuntura conferiu aos juízes o
apelido de pretori d’assalto (juízes de ataque).
Costa (2017, pp.34-35) expressa ainda que:
Diante do contexto de emergência, o que se verá adiante é que as normas
relativas à colaboração com a justiça não se preocuparam, neste primeiro
momento, em definir garantias processuais ao colaborador, no que se refere à
preservação de sua livre vontade para colaborar. Isso se deve também ao fato
de a legislação italiana não ter se desenvolvido na criação de um
procedimento próprio e específico para a colaboração processual. A adoção
do instituto, diferentemente da Lei 12.850/2013 da legislação brasileira, deuse em seu sentido lato, ou seja, simplesmente como forma genérica de
auxílio do imputado às autoridades em troca de um benefício legal, ao
critério discricionário do juiz. De fato, a doutrina italiana trata da
colaboração processual muito mais voltando-se para suas implicações no
direito material do que propriamente no direito processual, destacando-se
suas implicações nos princípios do direito penal e na teoria geral da pena.
Destaca-se, também, que se dá especial importância para a veracidade das
informações e suas implicações sobre a figura do coinputado delatado.

Nesse sentido, a colaboração premiada na Itália deve ser examinada levando em
consideração as circunstâncias históricas. Trata-se de um quadro onde o poder das
organizações mafiosas já haviam se misturado com vida política e econômica do país.
Tanto a máfia como a classe política italiana eram interdependentes, isto é, a máfia
precisava da anuência dos políticos para a realização de suas ações criminosas, assim como a
classe política necessitava da aprovação dos mafiosos para se manter no poder.
Além disso, os empresários também dependiam dessa relação, caracterizando assim,
um clientelismo político no financiamento do sistema, recebendo em troca a garantia de obras
e investimentos públicos.
Bittar (2011, pp.12-14) sustenta que entre a década de 1970 e 1990, as mortes de
políticos, membros do Ministério Público e de magistrados durantes as investidas contra a
máfia, bem como os abusos de poder desses criminosos, exigiram uma resposta estatal. O
14

Grinover (1995, p.24), a respeito do Decreto-Lei 306/1992: “atuando diretamente sobre o Código de Processo
Penal, reduziu as garantias não apenas com relação ao crime organizado, mas de maneira genérica,
contaminando as regras de um modelo acusatório exemplar com normas que mal lhe se adaptam”.
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perigo e a complexidade desse contexto fizeram com que o Estado assumisse uma nova
estratégia investigativa, ou seja, uma postura mais combativa, tanto do ponto de vista
legislativo, como do ponto de vista da prática do judiciário.
Para Del Roio (1993, p.41), colocar um fim nas atividades da máfia de fora para
dentro havia se tornado uma tarefa improvável. Somente ingressando em sua estrutura e
através de um ataque de dentro para fora é que se poderia ter algum sucesso. Este foi o grande
trunfo investigativo proporcionado pelas colaborações processuais.
Assim, a colaboração processual foi fundamental no combate ao terrorismo e à
criminalidade organizada, entretanto, não se pode esquecer que ela foi intimamente
influenciada pela legislação processual penal de emergência daquele tempo.
Ferrajoli (1984, p.278) recorda a relação “perversa” que se formou entre a colaboração
e o uso das prisões preventivas. As prisões passaram a se configurar como mecanismos de
pressão para garantir a obtenção da confissão ou da colaboração do imputado. O método
tornou-se rotineiro nos tribunais italianos, resultando em um processo claramente inquisitório.
Após a acusação, seguia-se à prisão preventiva, onde o acusado não encontrava outro modo
de tutelar a sua liberdade senão através da colaboração.
De acordo com Costa (2017, p.37), o autor italiano Alessandro Bernasconi em sua
obra “La collaborazione processuale: incentivi, protezione e strumenti di garanzia a
confronto com l’esperienzastatunitense” segue o mesmo entendimento:
(...) Alessandro Bernasconi destaca o desestímulo que se dava ao exercício
da defesa e do direito ao silêncio, à medida que isso significaria uma posição
repressiva e irredutível do Estado, principalmente no que diz respeito ao
tratamento sancionatório (por meio do uso de prisões preventivas). Por essa
razão, a escolha pela colaboração mostrava-se como a única possibilidade de
se desfrutar de certos benefícios processuais. Além disso, o uso funcional
das regras processuais adaptava o tratamento do imputado às necessidades
do processo. Assim, a suspensão de garantias processuais (art.90 do
ordenamento penitenciário italiano) e as prisões preventivas funcionavam
como um reforço negativo, tornando a colaboração quase uma obrigação.

Outro elemento que favorecia esta realidade processual era a demora do processo. Este
fato também servia para aumentar a pressão sobre o acusado preso e ainda assegurava aos
juízes mais tempo na busca por novas provas.
As questões evidenciadas até agora revelam como a colaboração processual na Itália
internalizou as características do direito de emergência no combate ao crime organizado.
Costa (2017, p.38) expressa que “a quase obrigatoriedade das colaborações processuais
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demonstra uma guinada a um processo verdadeiramente inquisitório, cujo objeto não é o fato
investigado em si, mas o próprio imputado”. O tratamento que é dado ao acusado antecipa a
punição e possui como finalidade transformá-lo em uma fonte de provas útil à investigação e
ao processo.
Nota-se, portanto, uma lógica processual de valorização das prisões preventivas.
Prisões que eram realizadas com o propósito de pressionar o imputado a colaborar com a
justiça. Essa conjuntura emergencial do processo penal italiano não conferiu espaço para a
voluntariedade da colaboração processual, visto que a liberdade era, nesse caso, o prêmio que
o imputado buscava ao aceitar a colaboração.
Em face desse quadro processual de emergência, no decorrer da década de 1990, os
italianos vivenciaram a maior operação policial e judicial de sua história. A chamada
operação manipulite15 desvendou a corrupção colossal que infestava as esferas políticas e
econômicas do país e que ainda possuía vínculos com a máfia. As colaborações premiadas
foram amplamente utilizadas na operação e foram sinônimos de eficiência investigativa.
Segundo Costa (2017, p.39), a operação teve início em fevereiro de 1992, quando o
diretor da instituição filantrópica Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, foi preso
preventivamente no presídio de San Vittorio, em Milão e optou por colaborar com os
investigadores, revelando todos os arranjos e conluios em que se envolvera, apontando o
recebimento de propinas através dos contratos assinados por ele, em nome da instituição
filantrópica.
Na mesma oportunidade, Mario Chiesa também expôs quem eram os outros sujeitos
envolvidos no esquema de pagamento de propinas. Na sua lista, estavam presentes políticos
do alto escalão da capital da Lombardia.
Pagliaro (1997, p.1111) alega que a partir da colaboração de Mario Chiesa, foi
possível descobrir uma parte considerável da corrupção praticada pela elite empresarial e
política de Milão. Muitos dos envolvidos passaram a buscar os investigadores para colaborar
espontaneamente, sempre com o intuito de receber alguma vantagem em troca. Foi gerada
uma reação em cadeia fundamental para a realização da operação, essa que se estendeu por
toda a Lombardia e que, em seguida, se alastrou para as outras regiões da Itália.

15

Segundo Moro (2004, pp.56-62), a operação Mãos Limpas representa um marco na história da Itália. A
operação possibilitou a revelação de uma complexa estrutura de corrupção que envolvia os principais agentes
políticos e econômicos italianos. Foi descoberto um esquema de corrupção consistente no pagamento de
propinas para todos os contratos firmados com a administração pública. Em apenas 2 anos de operação, 6059
pessoas já estavam sob investigação, sendo 872 empresários, 1978 administradores públicos e 438 parlamentares
– dentre eles, 4 primeiros-ministros.
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Del Roio (1993, pp.81-82) afirma que apenas sete meses após a prisão de Mario
Chiesa, dezoito empresários e políticos já haviam sido presos em Reggio Calabria, bem como
o governador e os secretários de governo de Abruzzo. Não demorou para que as promotorias
de Turim, Bergamo, Nápoles, Foggia, Verona, Pavia e das demais cidades se juntassem à
manipulite. O motor da operação foi o método investigativo padrão: prisões preventivas dos
investigados acompanhadas do incentivo a uma possível confissão ou colaboração.
Com relação a este método investigativo, Del Roio (1993, pp.105-106) cita a
entrevista que realizou com Roberto Mongini, preso na operação manipulite:
Pergunta: (...) você, como tantos outros políticos e empresários, passou
recentemente pela cadeia. Me diga por que todos falam, e se é verdade que
os grandes dirigentes das empresas privadas resistem por mais tempo.
Resposta: Porque eram pessoas às quais nunca passou pela cabeça irem parar
em San Vittore. Logo, o efeito é traumático. Este é o grande problema da
prisão preventiva existente na operação manipulite, se isto garante ou não
direitos ao interrogado. Sempre disse que juízes usam a prisão preventiva de
maneira muito mais forte, em alguns casos é excessiva, poderiam não aplicala. Mas a verdade é que a única maneira de demonstrar o podre que existia
era o uso impiedoso deste método. Se tivéssemos apenas recebido um aviso
de que estão indagando sobre nós, daríamos boas risadas. Mas indo para a
cela, a gente começa a refletir: Mas por que continuar aqui? (...). Por duas
semanas resisti, depois pensei: ‘mas quem defendo? Um sistema que está
ruindo, chefes que são piores do que eu, defendo o quê? Dou uma de herói
por quê?’ Por isso, a pessoa tende a falar. O grande empresário é diferente,
tenta resistir e resiste para manter seus impérios, mas agora, depois de
meses, falam Ligreste, De Benedeti, Romiti. Entenderam que não dá mais
para manter as posições.

Logo, o uso funcional das normas processuais foi indispensável para a operação.
Mesmo que não tenha havido uma violação frontal das regras processuais, elas eram
interpretadas do modo mais adequado aos objetivos da acusação.
O fato é que as prisões preventivas foram instrumentalizadas com o intuito de servir
aos interesses da investigação. Conforme Pagliaro (1997, p.1112), os requisitos expressos no
artigo 272 do Código de Processo Penal italiano eram identificados em vários casos, até o
momento em que o indivíduo decidisse colaborar com a justiça, ou seja, a manutenção da
prisão preventiva estava condicionada à decisão do sujeito de confessar os crimes realizados
ou de colaborar com a investigação.
Além disso, Moro (2004, p.59) aponta que as informações internas e o conteúdo de
algumas colaborações eram revelados de maneira estratégica, pois assim se assegurava a
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manipulação de informações sobre os investigados (e possíveis pentiti) e, ainda, garantia o
apoio da opinião pública16.
A falta de confiança da população na classe política se juntou ao encanto
proporcionado pela operação, conduzindo em direção à legitimação política dos
procedimentos da operação. A população abraçou a idéia e a sua sede por justiça validou os
procedimentos adotados pela força-tarefa do Ministério Público Italiano17.
Dessa forma, a operação manipulite obteve várias colaborações capazes de revelar
uma parte considerável das atividades criminosas no país. Costa (2017, p.44) declara que,
além do primeiro pentiti, Mario Chiesa, vários outros criminosos o seguiram. Salvatore
Ligreste (empresário milanês, proprietário de 70% das áreas edificáveis em Milão) declarou
que pagava propina a partidos políticos em troca de favorecimento nos negócios. Silvano
Larini revelou o envolvimento do líder do Partido Socialista com o esquema de corrupção. Já
Leonardo Messina Giuseppe Marchese e Tommaso Buscetta, todos integrantes de
organizações criminosas, descortinaram a relação entre os mafiosos e a elite política.
O depoimento desses pentiti resultou no descobrimento dos mais variados esquemas
de corrupção no governo federal. Em seguida, novas colaborações proporcionaram as prisões
de Francesco Di Lorenzo (Ministro da Saúde), Enzo Scotti (Ex-Ministro do Interior e
apontado para o cargo de Primeiro Ministério) e Paolo Cirino (Ministro do orçamento no
governo de Andreotti).
Apesar da eficiência das colaborações, ela apresentou efeitos colaterais. De acordo
com Lauand (2008, p.32), o uso descomedido das colaborações premiadas rendeu problemas
com relação aos falsos pentiti. A autora destaca a falsa colaboração de Gaspare Mutuolo. A
colaboração mentirosa fez com que o magistrado Domenico Signorino fosse processado por
conivência com a Cosa Nostra, o que, posteriormente, o levou ao suicídio. Somente após a
sua morte é que se descobriu a falsidade das informações contidas na colaboração.
Com o passar dos anos, verificou-se que algumas questões deveriam ser corrigidas.
Costa (2017, p.45) volta a citar Alessandro Bernasconi para indicar que a utilização das
prisões preventivas “como reforço às colaborações foi incorporada pela política penitenciária,
16

Segundo Moro (2004, p.59), a divulgação das informações e do conteúdo das colaborações alertou os
investigados em potencial a respeito da quantidade de dados nas mãos dos juízes, favorecendo dessa maneira,
novas confissões e colaborações e, ainda mais importante, assegurou o apoio da opinião pública. O apoio da
população impediu que as figuras públicas investigadas interrompessem a atividade dos magistrados. As greves e
as manifestações impossibilitaram as reformas legislativas que tentavam dificultar as investigações e favorecer
os políticos corruptos. Para o Ministro da Justiça e da Segurança Pública no Brasil, as prisões, as confissões e a
publicidade das informações foram indispensáveis para os resultados da operação manipulite.
17
Ferrajoli (1984, pp.271-275) enxerga na legitimação política em detrimento da jurídica, um dos elementos
característicos do direito de emergência, isto é, um direito que coloca em risco diversas garantias individuais.
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internalizando ao próprio sistema processual a obrigação de colaborar como única
possibilidade de tratamento mais benéfico ou de fruição de medidas alternativas à prisão”.
Ademais, a questão dos falsos pentiti precisava ser enfrentada. Conforme Costa (2017,
p.45):
Neste último aspecto, a fim de resguardar a veracidade das informações
obtidas por meio das colaborações, a corte de cassação adotou uma forma de
valoração das declarações baseada em três níveis. O primeiro envolve a
credibilidade do declarante, análise subjetiva de sua personalidade,
antecedentes, bem como dos motivos que o levaram a colaborar. O segundo
nível avalia a confiabilidade intrínseca (ou genérica) da colaboração, isto é, a
coerência das declarações, sua precisão e espontaneidade. Por fim, a
confiabilidade extrínseca (ou específica) é aferida por meio do confronto do
conteúdo da colaboração com as demais provas obtidas.

Para Costa (2017, p.46), mesmo que de maneira indireta, percebe-se uma certa
proteção ao aspecto voluntário da colaboração. A partir da investigação das razões que
levaram o sujeito a colaborar, se poderia não admitir as provas alcançadas através de motivos
ilegítimos, ou seja, que não são obtidas pela vontade livre do imputado. Já a preocupação com
a espontaneidade das revelações feitas, demonstra que a liberdade individual está sob análise
no momento da colaboração.
Além das modificações na jurisprudência, a legislação também passou por mudanças a
fim de corrigir as falhas que a aplicação do instituto da colaboração premiada apresentou, bem
como procurou adequá-la ao justo processo, previsto no artigo 111, da Constituição Italiana.
Dentre as leis, destacam-se duas que alteraram significativamente o funcionamento do direito
premial italiano.
A Lei 45/2001 tornou o procedimento mais claro e eficaz, trazendo maior
transparência para a gestão da colaboração a partir da elaboração do verbale ilustrativo. A lei
determinou uma forma de redação para o verbale, assim como o pentito passou a ter um limite
temporal de 180 dias para ter as suas informações coletadas. Essas novas regras garantiram
maior segurança jurídica no âmbito das colaborações italianas.
No que diz respeito à Lei 63/2001, suas regras buscaram adequar a colaboração com
as garantias fundamentais, sobretudo, o contraditório, o direito de defesa e o direito ao
silêncio.
Costa (2017, p.47) diz que houve também uma mudança relevante no tocante a tutela
da vontade livre do acusado. Essa alteração restringiu, no âmbito penitenciário, o uso das
entrevistas investigativas, isto é, aquelas entrevistas particulares realizadas pelas autoridades
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investigativas em face dos detentos para se adquirir informações úteis à prevenção ou
repressão do crime organizado. A alteração na lei proibiu que as entrevistas fossem usadas de
maneira distorcida, como pressão à colaboração.
Por fim, Bittar (2011, p.23) enfatiza que o procedimento das prisões preventivas
também foi alterado. A fruição do benefício imediatamente após a colaboração premiada não
é mais possível. Desse modo, a liberdade provisória não pode ser decretada ou a prisão ser
substituída por medida menos grave logo após a colaboração.

2.2.

A

EVOLUÇÃO

DO

INSTITUTO

E

AS

ESPECIFICIDADES

DA

COLABORAÇÃO PREMIADA NO DIREITO NORTE-AMERICANO.
Nunca é demais lembrar que o sistema processual estadunidense é fruto da influência
do sistema jurídico de origem anglo-saxônica, como a Inglaterra, sendo os precedentes a base
da estrutura processual e com alta incidência de acordos, fazendo com que o direito criado
pelo juiz no ato de julgar um caso traduza maior credibilidade a justiça consensual.
Isso não quer dizer que os norte-americanos não elevam de grande importância a
Constituição Federal e os Statute Laws (tratados internacionais, constituição, leis ordinárias
federais e estaduais, códigos), cuja função é complementar, vale dizer, preencher as lacunas
deixadas pelos precedentes.
Como se pode ver, nos Estados Unidos da América existe previsões normativas
contidas em estatutos e códigos, mas ainda é mantido como fonte primordial para o ingresso
com a demanda judicial, o estudo dos casos, ou seja, dos precedentes e só num segundo
momento é que se recorre a lei escrita.
A inferência de normas gerais se dá a partir de decisões judiciais proferidas a respeito
de casos individuais, ou seja, as decisões em casos concretos formam uma espécie de regra
geral que é aplicável no futuro a outros casos semelhantes.
A melhor expressão do sistema processual norte-americano é que sua característica
principal se traduz no processo de partes, onde elas determinam à regular tramitação do feito
judicial e na produção das provas, transformando o processo numa batalha equilibrada entre
acusação e defesa, ficando o juiz na posição de mero espectador passivo e tendo sua cognição
restringida pela atividade probatória das partes.
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Esse sistema é chamado de adversial, totalmente ligado a cultura jurídica da common
law, tendo como fator primordial a sua relação com a anterioridade do direito. Nesse sentido,
impõe-se trazer o escólio de Garapon e Papapoulos (2008, p.23):
A idéia cardinal de que procede a common law e a de anterioridade do
direito, que devemos entender tanto em um sentido político – através como a
supremacia da rule of law – como histórico. As razões dessa particularidade
precisam ser buscadas na história particular da Inglaterra, que induziu a
consequências determinantes nas relações entre o direito de origem judiciária
e a lei parlamentar.

Vê-se, pois, que o sistema processual norte-americano ao possibilitar a aplicação da
plea bargain, busca uma eficácia de um modelo baseado no consenso, uma vez que as partes,
como protagonistas principais, podem evitar a perda de tempo e a redução dos altos custos na
solução do conflito, acarretando na otimização de um sistema de justiça supostamente falido e
moroso, para outro com enorme celeridade, além de traduzir uma resposta imediata e efetiva
às transgressões penais, o que, nas devidas proporções, pode ajudar na restauração da
confiança da sociedade na justiça penal.
Como observa Nardelli (2014, p.341):
De acordo com a lógica do funcionamento do processo penal norteamericano, a declaração judicial de culpa do acusado – que encerra o trâmite
processual visando a descoberta da verdade – pode ser substituída pela
simples declaração formal de culpa do próprio suspeito durante seu
comparecimento inicial em juízo na acusação que lhe é movida, o chamado
guilty plea. Essa declaração de culpa já é hábil, por si só, a ensejar uma
condenação e permitir a aplicação da pena pelo juiz, o que ocorrerá após
uma audiência para discutir a dosimetria da pena.

Em verdade, oferecida e recebida a acusação perante o juízo, será marcada uma
audiência prévia de julgamento, onde será o imputado chamado a manifestar-se sobre o teor
da imputação que lhe está sendo dirigida, podendo o acusado declarar-se culpado, resolvendo
a questão de modo consensual com a plea bargain, ou inocente, sendo certo que nesta última
hipótese, vale dizer, declaração de inocência, será reconhecido o direito do acusado ser levado
a um júri popular e assegurado todos os direitos da defesa que fazem parte dele, dentre eles, à
presunção de inocência.
Bisharat (2015, pp.157-186) ensina que o acusado tem o direito constitucional de ser
julgado por um júri popular, desde o advento da 14ª Emenda à Constituição Americana, mas
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não se pode olvidar que, apesar desse direito garantido, ele pode desistir ou negociar que com
acusação e não ir a júri, por conta do modelo de justiça estadunidense.
Ora, não foi à toa que Garapon e Papapoulos (2008, p.35) afirmam em suas lições que
a plea bargain já está solidamente estabelecida como uma das principais ferramentas de
política penal nos Estados Unidos, de forma que, mesmo os críticos desta instituição, parecem
finalmente resignados à sua existência na paisagem jurídica norte-americana.
Segundo as últimas estatísticas disponíveis do Departamento de Justiça americano,
95% das questões em nível federal e 94% em nível estadual terminam com uma declaração de
culpa, seguida diretamente da pena, o que demonstra a eficácia da justiça consensual.
Sobre o sistema propriamente dito de negociar a pena, Husak (2013, p. 65) reconhece
que o sistema de justiça penal não sobreviveria se a maioria dos acusados exigisse um
processo para provar a sua culpa além da dúvida razoável, porque muitas das políticas e
práticas americanas – incluindo grande parte do Direito Penal substantivo – estão desenhadas
para facilitar a negociação da pena induzindo aos processados a renunciar ao processo e
admitir a sua culpa. Por esse mecanismo se conseguiu o efeito esperado: aproximadamente 95
de cada 100 casos decididos foram por admissão de culpa.
Barbosa Moreira (2001, pp. 95-107), aduz que, se todos os processos penais tivessem
de chegar até o júri popular, a máquina judiciária norte-americana sofreria um verdadeiro
colapso, por absoluta falta de estrutura das Cortes, sendo induvidosa a importância da plea
bargain como um instrumento essencial ao regular funcionamento da Justiça Penal nos
Estados Unidos da América.
A despeito do cenário de sucesso utilitarista acima descrito, Garapon e Papapoulos
(2008, p.36) sustentam que existem críticas relevantes em relação à experiência da justiça
consensual estadunidense, equiparadas a um verdadeiro escândalo para os inocentes, diante do
intenso jogo de poder e ameaça do acusador, gerando diversas confissões por puro medo,
chegando alguns autores, como aponta Masi (2016, p.1), a comparar a plea bargain ao
sistema europeu medieval de tortura, já que ambos seriam coercitivos e envolveriam
condenações sem julgamento.
Yant, (1991, p.172) ensina não ser incomum que a defesa, no receito de ter uma
condenação muito mais séria, acabe confessando por medo, assumindo a culpa por um delito
menor, enquanto esse agente poderia ser absolvido por faltas de provas ou por realmente ser
inocente, o que denota o lado sombrio da plea bargain a ser enfrentado.
Constata-se que a preocupação central do promotor está relacionada à maior ou menor
consistência probatória do caso em questão, de modo que é nesse particular que ele assentará
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a reflexão e definirá os parâmetros da negociação, com o objetivo de obter êxito, deixando de
lado a preocupação com a verdade, pois, dessa forma, irá transparecer para coletividade uma
eficiência na função de acusador.
Isto não deixa de ser relevante pelo fato do cargo de promotor ser provido mediante
eleição, sendo certo que, um cenário de condenações em demasia demonstrará uma visão
equivocada de eficiência na função, crescendo a possibilidade de convencer o eleitorado na
reeleição do acusador ou, até mesmo, servir de trampolim para novas conquistas políticas.
Repita-se, essa postura do acusador de se escorar no conteúdo probatório para servir
de base para às negociações para a plea bargain, não deixa de ser um afastamento do sistema
adversial, para se aproximar do sistema inquisitorial, oriundo da Europa Continental e dos
países por ela influenciados, pois o parâmetro que irá determinar os termos do acordo a ser
oferecido pelo acusador é, em maior medida, suas chances de êxito no júri popular, tendo em
vista o material probatório colhido na fase investigativa.
Diante de um cenário de escassez de material probatório, os esforços do Ministério
Público para obter a declaração de culpa serão vistos em maior medida, levando-o, inclusive à
oferta de penas bem brandas, muitas vezes aceita pela defesa, pelo desconhecimento do que
existe de conteúdo probatório, já que a fase investigatória, de predominância inquisitorial, se
desenvolve sem a participação do defensor, que nem sempre tem acesso às informações do
material produzido na investigação criminal.
Ora, merecem valiosas censuras que o conteúdo do material produzido na fase
investigatória seja o parâmetro utilizado pelo acusador para a negociação, notadamente
quando é cediço a potencialidade que a fase traduz para violações de garantias
constitucionais, diante da impossibilidade de ocorrer o contraditório e ampla defesa, pela
ausência de um dos principais protagonistas na justiça consensual que é o réu, sem mencionar
a grande possibilidade de ocorrer uma condenação de uma pessoa inocente.
Ainda que identificada de alta relevância todas as críticas, a constitucionalidade da
plea bargain foi reconhecida em 1970 pela Suprema Corte norte-americana, no já citado caso
Brady v. United States, assim como também pode ser vista no caso Bordenkircher v. United
States, em 1978, dentre outros.
Vale ressaltar que, em todos esses casos, são fixados alguns requisitos procedimentais
a serem observados, com o fito de coibir a má conduta da acusação, podendo-se afirmar que
na justiça estadunidense a prática criminal é mais próxima de um modelo eficiente e utilitário
do sistema.
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Nessa linha que se firma o ensinamento de Costa (2017, p.47-48), quando afirma que
o direito premial da common law deve ser examinado segundo as próprias características deste
sistema jurídico. Suas peculiaridades atribuem ao processo penal uma organização diversa se
comparada aos arranjos dos países de civil law.
Nunca é demais destacar que o processo penal dos países de civil law, de regra
prevalece o princípio da obrigatoriedade da ação penal, ou seja, havendo o cometimento de
um crime, o promotor de justiça deve propor a respectiva ação penal, sob pena dar ensejo
ação penal privada subsidiária da pública18, bem como está o parquet impossibilitado de
desistir dela no decorrer do processo.
Já nos países de common law vigora o princípio da disponibilidade da ação penal. O
districtattorney19 tem o arbítrio a respeito do início da ação penal, podendo decidir se, no caso
concreto, irá instaurar ou não o processo. É relevante dizer que a discricionariedade não vale
apenas para o momento anterior à propositura ação. Essa discricionariedade se estende para
todas as fases do processo.
Assim, o princípio da discricionariedade transforma o modo como o Ministério
Público conduz a ação penal. As regras mais flexíveis para a imputação incentivam as
confissões e as negociações entre a acusação e o imputado, quadro em que se destaca a plea
bargain.
Nesse particular, impõe-se trazer para o presente trabalho a opinião de Givati (2011,
p.2) que define a plea bargain20 como sendo um acordo obtido entre a acusação e a defesa no
qual o acusado declara sua culpa em troca de uma sentença mais branda, evitando ainda um
processo mais demorado.
Conforme Bittar (2011, p.27), a plea bargain:
(…) pode se dar por meio da sentence bargain, na qual, em troca da
confissão do imputado, a acusação lhe oferece uma pena menor do que a
convencional ou, até mesmo, decide não se opor ao pedido de moderação
feito pela defesa. Também ocorre por meio da charge bargain, na qual a
acusação deve abrir mão de parte da imputação ou imputa ao acusado um
crime menos grave.

18

Art. 5° - LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
Nome dado ao um funcionário público federal (government official) que pode ser eleito (elected) ou indicado
(appointed) pelo executivo e seu nome é ratificado pelo legislativo. É responsável por representar o estado na
persecução penal. Seu cargo, em muitos aspectos, corresponde ao dos procuradores estaduais no Brasil.
20
No original: “is an agreement between the prosecution and the defense whereby the defendant pleads guilty in
exchange for a more lenient sentence, and a full trial is avoided”.
19
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No tocante à confissão, vale destacar que na common law ela possui uma estrutura
diversa, se comparada ao processo brasileiro.
Costa (2017, p.49) afirma que, em um primeiro momento, a acusação é submetida ao
Grand Jury, constituído por vinte e três cidadãos que realizam o juízo prévio de
admissibilidade da acusação, a partir da consistência das provas apresentadas pelo Ministério
Público.
Após a aprovação da acusação pelo Grand Jury, é realizada uma audiência prévia cuja
finalidade é indagar ao imputado sobre sua culpa (plea of guilty or non guilty21). Caso ocorra
a confissão, o processo chega ao fim com a condenação automática do acusado, que renuncia
o direito de obter a garantida do devido processo legal e ao julgamento pelo júri popular.
Cumpre ressaltar que a confissão pode estar acompanhada da plea bargain, isto é, do
acordo entre a acusação e o imputado, com o objetivo de encurtar o processo e, ainda, de
reduzir a sanção penal que seria imposta ao infrator.
Portanto, na visão de Costa (2017, p.50), verifica-se na common law um sistema que
atribui uma forma diferente de atuação do Ministério Público, bem como também é possível
notar uma maior valorização da autonomia de vontade do indivíduo, havendo, inclusive,
previsão na Bill of Rights da possibilidade da renúncia voluntária de certas garantias
fundamentais, dentre elas, o devido processo legal, o direito de não auto-incriminação e o
direito de ser julgado pelo Tribunal do Júri.
Desse modo, a common law valoriza a liberdade individual. Essa valorização gera
consequências na forma como o sistema trata da questão referente à voluntariedade do
acusado em face da sua declaração de culpa e dos acordos firmados com o Ministério Público.
Calamandrei (1986, p.247) expõe que a confissão precisa estar fundada na liberdade do
acusado, não podendo haver qualquer tipo de indução. Além disso, o acusado deve ser
conhecedor das consequências das suas declarações.
Da mesma forma Messitte, (2010, p.6-7) descreve que o juiz deve verificar se o
acusado se encontra dentro da sua capacidade física e mental, de modo a afetar a compreensão
do ajuste que está sendo firmado, sem prejuízo de mencionar se em algum momento ele fora
coagido, pressionado ou se alguém lhe prometeu algum benefício impróprio para que o
mesmo declare a sua culpa.
Bittar (2011, p. 26) recorda que a partir da década de 1970, em uma série de decisões,
a Suprema Corte Norte-Americana admitiu a procedência da negociação de culpa como uma
21

O plea of guilty também pode ser realizado nas primeiras 24 horas da prisão do imputado. O acusado se
apresenta ao juiz e é questionado sobre sua responsabilidade a respeito dos fatos que lhe foram atribuídos.
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prática legítima, desde que voluntariamente negociada pelo acusado. Com o passar do tempo,
a plea bargain passou a ser o instrumento predominante de administração da justiça nos
Estados Unidos22.
Nesse sentido, vale destacar três casos concretos marcantes que aplicaram a
voluntariedade à confissão no processo penal norte-americano.
Ainda em 1961, há um interessante precedente com relação à voluntariedade da
confissão e a atuação investigativa do Estado. No caso Culombe v. Conneticut23, o acusado
sustentou que havia sido a interrogado sem a presença de um defensor e sem a menção aos
seus direitos, fato que o levou a confessar o crime contra a sua vontade. A confissão não havia
sido voluntária, configurando assim, uma violação da 14ª Emenda à Constituição norteamericana.
Diante dessas questões, Costa (2017, p.51) relata que:
A Suprema Corte destacou a dificuldade de se avaliar com certeza a
existência de voluntariedade, diante dos diversos aspectos pessoais e
internos que a envolvem. Assim, para detectar a existência da vontade livre,
baseou-se em um processo trifásico consistente em: I) analisar os aspectos
externos à confissão, chamados de crude historical facts; II) recriar de
maneira imaginativa os aspectos internos da vontade, uma vez que envolve
um estado mental do indivíduo e; III) verificar a compatibilidade da
confissão com os padrões jurídicos do Estado de Direito.

Já em 1970, no caso Brady v. United States24, foi discutida a voluntariedade da
confissão realizada por um indivíduo acusado de sequestro. A Suprema Corte norte-americana
entendeu que a confissão voluntária é aquela exercida por um sujeito ciente das consequências
de seus atos, não havendo na ameaça de uma pena de morte elementos suficientes para a
caracterização da coação do indivíduo.
Por fim, em 2001, no caso Arthur M. Flores v. State of Texas25, a Corte entendeu que a
voluntariedade de uma confissão deve considerar se a assistência técnica do defensor foi
competente e, caso tenha sido inadequada, deve verificar se o acusado, por seu próprio
conhecimento, teria ou não declarado a prática do crime.
22

Atualmente, mais de 90% dos condenados em causas penais a nível estadual e federal se declaram culpados.
Assim, a maioria não opta pelo direito de ser julgado por um jurado ou por um tribunal.
23
UNITED STATES SUPREME COURT. Case Culombe v. Conneticut, de 1961. Disponível em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/568/>. Acesso em: 06 de jan. 2019.
24
UNITED STATES SUPREME COURT. Case Brady v. United States, de 1970. Disponível em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/397/742/>. Acesso em: 06 de jan. 2019.
25
SUPREME COURT OF TEXAS. Case Arthur M. Flores v. State of Texas -Appeal from 175th Judicial
District Court of Bexar County, de 2001. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/texas/fourth-court-ofappeals/2001/13529.html>. Acesso em: 06 de jan. 2019.
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Assim, percebe-se na estrutura processual da common law, um espaço maior para a
incidência de acordos e um ambiente mais voltado para a autonomia de vontade do imputado.
Essa autonomia é protegida e colocada como aspecto relevante da legalidade da plea of guilty
da plea bargain.
Costa (2017, p.52) também destaca a questão das immunities. Mas, antes, o autor ainda
frisa que a plea bargain e a colaboração premiada são institutos diferentes, o que resulta em
um distinto tratamento na questão da voluntariedade da colaboração.
Nesse particular, calha trazer reportagem jornalística, onde o correspondente Henrique
Gomes Batista descreve a estrutura da justiça penal negociada norte americana, no qual
permitimo-nos transcrever parte dela por ser aplicável a hipótese:
A Justiça penal negociada ou “plea bargain”, é hoje o principal instrumento
da justiça criminal dos Estados Unidos. Esse sistema permite que, quando
um réu ou investigado se declara culpado, o acordo equivale a uma sentença
judicial. E, quanto mais cedo o acordo sair, mais benefícios podem ser
considerados, incluindo a supressão da pena de prisão26.

Mais à frente na mesma publicação, o repórter correspondente do Jornal O GLOBO
(2019) em Washington conclui:
Na “plea bargain”, o Ministério Público tem uma liberdade muito grande de
atuação. O mecanismo acaba auxiliando nas investigações de outros crimes e
acusados, e parte do pressuposto que a cadeia não é a única solução par os
criminosos.

Vê-se, pois, que a plea bargain, como já fora citada, é uma maneira negociada de
confissão que promove benefícios legais ao imputado, gerando uma pena mais benéfica do
que a imposta inicialmente. Já o acordo de colaboração premiada (colaboração processual
stricto sensu27), trata não apenas da confissão, mas também da revelação de informações
substanciais a respeito dos crimes e de seus autores.
Os Estados Unidos e o seu sistema de common law garantem para aqueles que
colaboram com a justiça as immunities (imunidades ou prêmios), sendo os colaboradores
chamados de state witness ou immunized witness. Importante esclarecer que a prática já se
26

Sob o título de “Nos EUA, acordo equivale a sentença judicial”, a reportagem do correspondente Henrique
Gomes Batista, na coluna CONTEXO, publicada no Jornal O GLOBO de 03/01/2019. Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/brasil/um-juiz-de-curitiba-pouco-pode-fazer-mas-num-governo-federal-historia-podeser-diferente-diz-moro-ao-tomar-posse-23340388>. Acesso em: 30 de jan.2019.
27
Lauand (2008, p.64) diz que a colaboração stricto sensu é o acordo entre imputado e acusação, onde são
fornecidas informações a respeito dos crimes e de seus autores em troca de benefícios processuais, como a
imunidade, os non-prosecution agreements e a plea bargain, consagrados no direito norte-americano.
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encontra solidificada no país e procura uma maior compatibilização com o rito acusatório e
suas garantias.
Amodio (1986, p.991) aponta que a colaboração norte-americana é bem diferente do
pentitismo italiano. Se na Itália a colaboração era praticada em um cenário de legislação
emergencial, cujo processo era mais inquisitório, nos Estados Unidos ela está fundada em um
modelo acusatório, de rito garantista.
Segundo Costa (2017, p.53), a recompensa para o indivíduo que colabora pode vir no
âmbito da discricionariedade da ação penal, através de mecanismos como o offering no
evidence.
Hodiernamente, a concessão de imunidade pode ser total, denominada de
transactional immunity, ou parcial, chamada de use immunity. Quando o colaborador recebe a
imunidade total, ele não é processado pelos fatos que foram objetos de seu testemunho, ou
seja, trata-se de uma verdadeira isenção do processo, este que passa a ter características de
coisa julgada, o que impede o Ministério Público de apresentar uma nova ação pelos mesmos
fatos.
Já quando o colaborador recebe a imunidade parcial, ele ainda pode ser processado
pelas infrações praticadas, desde que o conteúdo da colaboração não seja usado como prova
que lhe incrimine. Trata-se de uma imunidade reservada aos limites das provas produzidas na
colaboração.
Costa (2017, p.54) prossegue seus comentários a respeito dos benefícios decorrentes
da colaboração nos Estados Unidos:
Há outra forma de benefício decorrente da colaboração do imputado que se
assemelha com a plea bargain. Trata-se da bargaining for testimony, em que
há uma negociação entre acusação e acusado para fins de atenuação da pena
e, muitas vezes, renúncia do direito de contestar determinados capítulos da
imputação. Essas negociações demonstram como a discricionariedade da
ação penal confere ao prosecutor a possibilidade de se valer de informal
arrangments, formas mais abertas de acordo. Por fim, vale ressaltar a
existência da chamada statutory immunity, cuja forma de benefício ao
imputado é fixada pela própria lei. Nos Estados Unidos da América, faz-se
uso mais disseminado deste tipo de imunidade, enquanto na Inglaterra está
limitada a determinados crimes, como por exemplo, aqueles previstos pelo
Corrupt Pratices PreventionAct. 1863.

Amodio (1986, p.997) expressa que as imunidades estão colocadas em uma lógica
funcional do direito, estimulando certos comportamentos através de sanções positivas
instrumentalizadas por meio de prêmios ou incentivos.
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Desse modo, ao tratar das immunities, percebe-se que são modelos premiais ou
transacionais que almejam incentivar a vontade do sujeito a se encontrar com a vontade do
sistema jurídico. Com esses estímulos, o indivíduo colabora com depoimentos relevantes para
o esclarecimento das investigações e garante uma situação jurídica mais favorável.
É importante mencionar que o desenvolvimento das immunities nos países anglosaxões estava mais voltado à figura do agente colaborador. Diferentemente da Itália, onde a
preocupação maior estava ligada à veracidade das informações confessadas e à posição
jurídica do imputado, na common law há um cuidado maior com os riscos processuais que
recaem sobre o colaborador, assim como com a adequação da colaboração com as garantias
do rito acusatório.
Assim, considerando-se que, teoricamente, o sistema processual acusatório impediria
que o imputado fosse obrigado a confessar sobre fatos que o incriminem, é evidente que as
immunities gerariam repercussões no tocante ao privilege against self incrimination.
Calamandrei (1986, p.241) declara que, no direito norte-americano, a garantia do princípio da
não auto-incriminação se perfaz no instante em que o imputado, colocado a depor, se coloca
em face das seguintes questões: ou depõe e oferece provas contra si, ou mantém-se em
silêncio e comete crime de contempt28, ou mente sobre os fatos e passa a ser enquadrado no
perjury29.
Portanto, no campo das immunities, Costa (2017, p.56) alega que sempre existirá um
pressuposto: “toda confissão ou colaboração levada a efeito deve representar um sacrifício do
privilegie against self incrimination, de modo que esta garantia será necessariamente
renunciada para que sejam tomadas as declarações”.
O surgimento das immunities nos Estados Unidos se deu no âmbito das comissões
parlamentares através da promulgação do U.S. Federal Statute, em 1862. Esse estatuto
estabelecia que nenhum sujeito que testemunhasse perante o Congresso Nacional responderia
criminalmente pelos fatos declarados (transactional immunity). Em seguida, em razão do uso
imoderado do benefício, o estatuto foi emendado, passando a conferir apenas a use immunity
aos colaboradores.
Costa (2017, p.56-58) afirma que, a partir disso, a evolução das immunities esteve
relacionada à sua compatibilização com o privilegie against self incrimination:

28

A condenação por civil contempt of court acontece quando o juiz obriga o acusado a testemunhar e ele se
recusa a obedecer a ordem.
29
Quando o acusado mente sobre os fatos, ele responde pelo crime de perjúrio.
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Em 1982, no caso Conseulman v. Hitchcock, questionou-se se a use
immunity contrariava o direito de não auto-incriminação. A Suprema Corte
Americana entendeu que havia, sim, incompatibilidade, uma vez que a
aplicação da imunidade limitava-se às colaborações que eram forçadas e,
ainda, permitia-se o uso de provas derivadas do testemunho. Após muitos
anos reconhecendo apenas a transactional immunity como forma legítima de
benefício, a Suprema Corte alterou seu entendimento no caso Murphy v.
Waterfront, passando a readmitir a use immunity. Afirmou-se que diante da
concessão deste tipo de imunidade, a testemunha recupera a mesma posição
processual que teria se não tivesse renunciado ao privilégio.

Não se pode esquecer que, em 1970, o Organized Crime ControlAct havia introduzido
a statutory immunity, onde está previsto um procedimento coercitivo de colaboração. Essa
ferramenta se tornou regra no direito norte-americano e é extensível, inclusive, às agências de
segurança. Está expresso na seção 6002 da referida lei que o promotor público pode requerer
ao juízo que este expeça uma ordem para que o imputado seja obrigado a depor.
O pedido estaria fundado no interesse público que circunda as declarações ou na
recusa do acusado e em sua alegação de direito a não auto-incriminação. Em troca, é
garantido ao indivíduo a use immunity.
A ordem do juiz obriga o acusado a testemunhar, afastando-lhe do controle sobre o seu
privilege against self incrimination. Caso o sujeito não queira depor, ele poderá ser
condenado por civil contempt of court e, se mentir, responderá penalmente pelo crime de
perjúrio.
Em 1972, no caso Kastigar v. United States30, a Suprema Corte norte-americana
consagrou a colaboração obrigatória. Afirmou-se a impossibilidade de utilização do direito de
não auto-incriminação pelo colaborador, este que em contrapartida estaria protegido pela
vedação do uso de seu depoimento para incriminá-lo.
Para Amodio (1986, p.997), o referido procedimento coercitivo de colaboração aponta
para uma absoluta contrariedade com o sistema acusatório e com toda a formação garantista
das immunities. Nota-se, neste caso, que o indivíduo perde o direito de decidir livremente se
pretende colaborar ou não com a justiça.
Sendo assim, conforme elucida Costa (2017, p.60), com relação à confissão e à plea
bargain, a voluntariedade assume uma condição essencial e é levada em consideração pelo
tribunal, como critério de legitimidade da renúncia do privilege against self incrimination. Já
no tocante às immunities, o aspecto da voluntariedade não alcança a mesma importância. O
autor prossegue o seu raciocínio e cita Ennio Ammadio:
30

UNITED STATES SUPREME COURT. Case Kastigar v. United States, de 1972. Disponível em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/406/441/>. Acesso em: 07 de jan. 2019.
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Ennio Ammadio afirma que essa abertura que se faz à obrigatoriedade da
renúncia ao direito de não auto-incriminação é fruto da dificuldade
investigativa que circunda os crimes cometidos por organizações criminosas
estruturadas, ambiente processual no qual mais se aplica as immunities. Num
primeiro momento, admite-se que a simples concessão de um benefício, de
ordem material ou processual, é um fator de direcionamento do
comportamento do indivíduo e serve como incentivo abstrato de sua vontade
livre (são as chamadas sanções positivas). Porém, se este indivíduo mesmo
assim escolher se recusar a colaborar, tanto o direito americano como o
inglês admitem o depoimento coercitivo e a consequente renúncia
obrigatória do privilégio.

Com isso, o sistema procura equilibrar uma situação com a outra, visto que quando
retira do sujeito o seu direito de gestão sobre a sua garantia de não auto-incriminação, ele
direciona os efeitos dessa garantia ao conteúdo da declaração e, assim, impede que as provas
sejam usadas contra o colaborador. A ausência de manifestação de vontade do acusado é
substituída pela concessão de uma imunidade.
Portanto, como foi observado até o presente momento, qualquer estudo aprofundado
da colaboração premiada no direito estadunidense deve observar as características do sistema
jurídico adotada naquela nação, já que a common law tem peculiaridades e estrutura diversa se
comparado aos países de civil law, como é o caso italiano e brasileiro, denotando, claramente,
a necessidade de se fazer uma pesquisa comparativa a base de diferenças, pois existem poucas
semelhanças entre os modelos, desde a gênese da ação penal.
Repita-se, o sistema jurídico da common law adotado nos Estados Unidos da América
permite que os promotores e os procuradores, sejam eles federais ou estaduais, tenham
discricionariedade total nos termos do ajuste, não havendo limites para fechar um acordo, o
que não acontece no Brasil, onde a pena só pode ser reduzida em até dois terços e fixada
exclusivamente pelo juiz, entre outras limitações decorrentes do sistema da civil law adotado
no ordenamento jurídico brasileiro.
2.3 A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO E AS ESPECIFICIDADES DA COLABORAÇÃO
PREMIADA NO DIREITO BRASILEIRO
A incapacidade do Poder Judiciário brasileiro em lidar com a crescente onda de
criminalidade na sociedade contemporânea, diante de um amontoado número de processos
judiciais criminais que se arrastam nas diversas varas criminais do nosso país, levou o nosso
legislador a se inspirar em modelos negociais no âmbito do direito penal e processual penal.
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Em verdade, temos que reconhecer que a principal fonte inspiradora do parlamento
brasileiro foi o Direito italiano e os bons resultados apresentados pelo modelo norteamericano, sem se preocupar, no entanto, com as críticas dos doutrinadores sobre esses
modelos de solução legislativa, face às culturas jurídicas diferenciadas manifestadas por esses
países.
Ora, é inegável a relevância dos valores culturais no contexto tratado na pesquisa.
Principalmente, em razão do que foi afirmado anteriormente, a plea bargain, como forma de
colaboração processual, vem escorada no sistema de justiça norte-americano da common law,
este que em muito se distancia das características inquisitoriais do sistema brasileiro da civil
law, o que, sem dúvida, compromete a incorporação e uma verdadeira compreensão do
modelo consensual a que se pretendeu introduzir no direito brasileiro com a colaboração
premiada.
Sem prejuízo da referida abordagem, a pesquisa irá procurar demonstrar a opinião
daqueles que identificam o conflito da colaboração premiada com as garantias descritas no
arcabouço constitucional, assim como aqueles que vêem a possibilidade de convivência
harmônica do referido instituto da justiça negocial com os direitos fundamentais previstos no
ordenamento constitucional brasileiro.
Isto porque, muito se discute em sede doutrinária se podemos dar maior relevância dos
valores atribuídos às garantias do processo no contexto do Estado de Direito ou se seria
plausível adotar um procedimento para tornar a prestação jurisdicional mais eficiente e célere,
com a aplicação imediata de pena àquele que se declara culpado e renuncia a presunção de
inocência, até porque seria afastado todo aquele sentimento da existência de um trâmite
processual de alto custo, longo e complexo, que muitas das vezes não traduz uma verdadeira
aplicação da justiça.
Segundo Costa (2017, p.82), antes de realizar qualquer estudo sobre a evolução da
justiça negocial existente, até a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, é indispensável indicar
algumas premissas no tocante a nomenclatura correta a ser empregada, sem prejuízo de trazer
para reflexão as características da colaboração premiada contidas no modelo normativo atual.
É frequente, sobretudo na mídia, o uso do termo “delação premiada” de forma
equivocada, para tratar do que, na verdade, é colaboração premiada. A delação e a
colaboração são espécies distintas de colaboração processual que fazem parte da justiça
negocial.
Conforme Gomes (2015, pp.217-219), a Justiça Penal está gradativamente adotando
um modelo mais consensual. Esta justiça consensuada possui quatro subespécies: reparatória,
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efetuada por meio da reparação de danos e comum em crimes ambientas e na composição
civil da Lei n° 9.099/1995; restaurativa, realizada através da mediação penal; negociada,
mediante acordos de pena, como a plea bargain norte-americana e a transação penal (artigo
76 da Lei n° 9.099/1995) e; colaborativa, esta última que representa a premiação do imputado
que colabora com a justiça na repressão dos crimes.
É no quadro da Justiça colaborativa que se inserem as diversas maneiras de
colaboração processual, gênero que engloba tanto a delação premiada como a colaboração
premiada, também, chamada de colaboração processual stricto sensu.
De acordo com Silva (2003, pp.77-82), a delação premiada é um instituto de iniciativa
exclusiva do magistrado que, ao constatar a colaboração efetiva e voluntária do acusado,
autoriza benefício que repercute no cumprimento da pena. Nesse caso, não é necessária a
participação do Ministério Público, visto que não se trata, propriamente, de um acordo entre
as partes do processo.
Portanto, se configura como um instituto de direito material, baseado na concessão de
benefício pela autoridade judicial, mediante o cumprimento dos requisitos legais. Vale
lembrar que este é o modelo adotado originalmente na Itália, grande influenciador do direito
premial existente no Brasil.
Já a colaboração premiada ou colaboração processual stricto sensu, é o acordo
realizado de modo direto entre a acusação e o acusado, sem a participação do juiz, onde as
declarações às autoridades são trocadas por benefícios de ordem processual ou material. Este
é o modelo que vigora na common law, caracterizado pela liberdade que o Ministério Público
possui para estabelecer qual o tipo de imunidade que será destinado ao colaborador e, ainda,
se será caso de propor a ação penal.
Cumpre mencionar que, até a Lei n° 12.850/2013, não havia no ordenamento jurídico
brasileiro qualquer modelo de colaboração premiada. Apesar disso, pode-se dizer, entretanto,
que a colaboração processual estava positivada amplamente através da delação premiada, o
que leva até hoje, boa parte de operadores do direito a identificarem as duas espécies do
modelo de justiça negocial como se fossem sinônimos, o que traduz imenso equívoco.
Muito embora existam estudos que ensinam que a justiça negocial no Brasil teve seu
marco inicial nas Ordenações Filipinas, vindo a ser repetida no Código Criminal de 1830, não
se tem dúvida que, tal modelo acabou sendo abandonado, por conta de sua questionável ética,
à medida que se incentivava a traição, reaparecendo em tempos recentes.
Percebe-se que a evolução do instituto ocorreu, segundo Cordeiro (2010, p.274), nos
seguintes moldes:
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Do Código Criminal do Império em diante, as legislações penais brasileiras
limitaram-se a recompensar a colaboração apenas na forma de confissão, até
hoje admitida como atenuante. Embora ainda discutível o prêmio ao
particular em favor de mera facilidade propiciada ao estado-persecutor, ao
menos ficavam os efeitos da confissão diretamente voltados ao próprio
confessor

De se destacar, ainda, que em traços gerais, a justiça negocial penal pode ser definida,
nos exatos termos como ensinado por Vasconcellos (2015, p.68):
(...) um modelo que se pauta pela aceitação (consenso) de ambas as partes –
acusação e defesa – a um acordo de colaboração processual como o
agastamento do réu de sua posição de resistência, em regra impondo o
encerramento antecipado, abreviação, supressão integral ou de alguma fase
do processo, fundamentalmente com o objetivo de facilitar a imposição de
uma sanção penal com algum percentual de redução, o que caracteriza o
benefício ao imputado em razão de renúncia ao devido transcorrer do
processo penal com todas as garantias a ele inerentes.

Não obstante esse cenário, ignorando todo o contexto histórico do instituto, Costa
(2017, p.83-84) declara que a colaboração processual no processo penal brasileiro surgiu com
a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), legislação surgida claramente por conta do
momento emergencial da política criminal no Brasil.
Na época, a criminalidade violenta havia aumentado, especialmente, no que diz
respeito ao crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art.159, caput do CP. O pânico
era estimulado pela mídia, esta que além impulsionar a sensação de insegurança, também,
divulgava a inoperância do Estado. Este contexto fez com que o diploma legal passasse por
uma tramitação relâmpago e, posteriormente, não veio a obter êxito do ponto de vista das
finalidades político-criminais.
A Lei 8.072/1990 foi à expressão brasileira do Law & Order norte-americano. Neste
quadro de emergência se clamava por uma resposta penal mais intensa e drástica aos crimes
em larga escala, o que acabou por positivar a colaboração processual no Brasil, sob a forma
de delação premiada, isto é, o benefício concedido de maneira direta pelo magistrado ao
acusado que colaborasse com a justiça.
Embora seja a expressão do Law & Order estadunidense, a inspiração veio do Direito
Italiano. Modelo que, conforme já apontado na pesquisa, inicialmente estava previsto para o
combate ao terrorismo, mas que fora estendido para os casos de extorsão mediante sequestro,
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com a finalidade de, através das declarações dos agentes, conseguir a liberação do sequestrado
ou descobrir novas provas sobre os outros integrantes do crime.
Ao tratar do tema, Silva (1999, p.5) ensina que:
Reforça-se, portanto, o instituto da colaboração premiada no Direito
nacional, com a introdução da figura assemelhada aos pentiti do Direito
italiano, como forma de possibilitar aos agentes do Estado romper as rígidas
regras da lei do silêncio que caracterizam a criminalidade organizada (a
omertá das organizações mafiosas italianas).

Todavia, nunca é demais destacar que a Lei n° 8.072/1990 previu dois modos de
delação premiada. Costa (2017, pp.85-86) sustenta que:
O art.7º da Lei alterou o Código Penal Brasileiro, acrescentando o §4º ao
art.159, cuja redação permitia que, nos casos de extorsão mediante sequestro
praticados por quadrilha ou bando, o associado tivesse a pena reduzida de
um a dois terços se denunciasse o crime às autoridades facilitando a
libertação da vítima (...). Posteriormente, o art. Penal foi alterado pela Lei
9269/1996, que estendeu a possibilidade de delação para os crimes em que
houvesse mero concurso de pessoas. Isso tornou desnecessária a
configuração do crime de associação criminosa para fins de delação
premiada. (...) A outra previsão legal de delação premiada veio no art.8º da
Lei 8072/1990. (...) o parágrafo único previa sua diminuição de um a dois
terços ao associado (autor ou partícipe) que denunciasse o bando ou
quadrilha às autoridades, possibilitando seu desmantelamento (...). Se não
atingido tal objetivo, o prêmio não é concedido. A delação eficaz, por outro
lado, gera a obrigatoriedade da diminuição da pena pelo juiz, cujo quantum
estará relacionado ao grau de contribuição do colaborador.

O segundo diploma legal a tratar da colaboração foi a Lei de Combate ao Crime
Organizado (Lei n° 9.034/1995), revogada pela Lei n° 12.850/2013, sendo certo que, assim
que foi publicada, a Lei de Combate ao Crime Organizado recebeu inúmeras críticas,
essencialmente, por ter previsto os meios de prevenção e repressão às organizações
criminosas, mas foi totalmente silente para defini-las.
O artigo 6º da referida lei, que tratava da delação premiada, estava inserido neste
problema. A lei até previa expressamente que nos crimes praticados por organizações
criminosas, aquele que colaborasse e possibilitasse o esclarecimento de infrações penais e sua
autoria, teria a pena reduzida de um a dois terços. Porém, quem era o agente da organização
criminosa? Quem seria o colaborador? A lei não definiu essa questão, o que trazia imenso
transtorno e dificuldade na efetivação do instituto.
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Costa (2017, p.87) esclarece que, ainda em 1995, a colaboração processual, nos
moldes da delação premiada, foi estendida para o âmbito dos crimes contra o sistema
financeiro, bem como dos crimes econômicos. “A Lei n° 9.080/1995 introduziu a colaboração
do agente no art.25, §2º da Lei n° 7.492/1986 (Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro) e
no art.16 da Lei n° 8.137/1990 (Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e
Outras Relações de consumo”. Essa ampliação da aplicação do instituto em razão da Lei
9.080/1990, também recebeu várias críticas.
Bittar (2011, p.112) enxergava na expansão da colaboração para a criminalidade
econômica e aos crimes financeiros, a banalização do instituto.
Já Costa (2017, p.88) defende que a colaboração processual não deve ser apenas
observada sob aspecto premial, mas também deve ser levada em conta sua perspectiva
pragmática no tocante ao seu auxílio efetivo às investigações.
Isto porque, existem crimes, como os financeiros e econômicos, nos quais, há um
déficit investigativo elevado, superior aos crimes ditos comuns. São crimes que possuem
operações financeiras complexas. Neste cenário, a delação premiada pode ser fundamental
para dar início às investigações ou para desvendar a trama criminosa.
Seguindo a evolução histórica da colaboração premiada no Brasil, destaca-se a
introdução do mecanismo ao crime de lavagem de dinheiro, através da Lei 9.613/1998. Com
relação aos prêmios, a citada lei inovou e ampliou as possibilidades, uma vez que passou a ser
possível receber como prêmio a substituição da pena privativa de liberdade e o cumprimento
de pena em regime aberto ou semi-aberto (este último regime foi acrescentado em momentos
posterior pela Lei 12.813/1998).
Costa (2017, p.89) alerta que:
Até aqui, o fenômeno expansionista do instituto da colaboração processual
no direito brasileiro, na forma de delação premiada, fora acompanhado pela
sua inserção na prática da justiça criminal. Poucos eram os casos em que o
benefício era aplicado, e a doutrina apontava para os motivos.
Primeiramente, a ausência de previsão de isenção de pena, já que todas as
formas de delação positivadas até aqui previam somente a diminuição da
reprimenda. Em segundo lugar, a ausência de proteção aos réus
colaboradores. Tais fatores serviam de verdadeiro desestímulo à colaboração
por uma razão comum: o medo de vingança por parte dos membros do grupo
ou bando delatado (o que é de se imaginar, já que, ao final do processo, o
colaborador seria remetido ao mesmo estabelecimento prisional daqueles
que foram por ele incriminados).
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Em razão disso, a Lei de Proteção às Vítimas e Testemunhas (Lei 9.807/1999) deve
ser colocada como fundamental para o desenvolvimento da delação premiada no Brasil. A lei
tratou desses equívocos existentes no ordenamento jurídico brasileiro.
Isto porque, não fica difícil constatar que a Lei 9.807/1999 inovou, pois além de
prever a diminuição da pena de um a dois terços ao acusado que colabora com a justiça (artigo
14), ela também fez expressa previsão em seu artigo 13 a possibilidade de extinção da
punibilidade pelo perdão judicial.
Cumpre ressaltar, que a concessão do perdão judicial está atrelada ao preenchimento
de certos requisitos pelo colaborador, dentre eles: a primariedade do sujeito, a avaliação
positiva de sua personalidade, a voluntariedade do ato e a efetividade da colaboração, isto é,
se ela atingiu os resultados previstos nos incisos do artigo 13 da Lei de Proteção às Vítimas e
Testemunhas.
Somado a esses elementos, a Lei 9.807/1999, em seu artigo 7º, ainda criou um sistema
de proteção aos colaboradores e familiares. Bittar (2011, p.146) afirma esta foi uma resposta
do legislador às críticas doutrinárias a respeito da falta de efetividade da colaboração
processual em razão do medo de vingança por parte dos delatados.
Outro ponto de extrema relevância trazido pela Lei 9.807/1999 foi à expansão da
delação premiada para todos os crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Costa
(2017, pp.92-93) cita o entendimento de Alberto Silva Franco, esse que sustenta que houve
uma revogação tácita das previsões de delação premiada anteriores à Lei 9.807/1999, pois a
lei ao não determinar os tipos penais aos quais é aplicável e nem alterar os tipos já existentes,
demonstrou a sua generalidade.
Desse modo, passou a ser aplicada a qualquer tipo penal, até mesmo aqueles que já
tinham previsão de delação premiada, visto que há uma maior amplitude dos benefícios, em
razão da viabilidade de concessão do perdão judicial.
Também é importante mencionar a colaboração processual resultante do Programa de
Leniência. A Lei 10.149/2000 acrescentou o artigo 35-B à antiga Lei Antitruste (Lei
8.884/1994). O acordo de leniência, ainda mantido pela Lei 12.529/2011 (artigo 86, da Lei do
CADE), versa sobre a delação de infração à ordem econômica, até então não conhecida pelas
autoridades. Esta colaboração pode garantir ao colaborador a imunidade no campo
administrativo e criminal. Trata-se de um instituto substancial no combate aos cartéis
empresariais.
Portanto, até o momento apresentado, o ordenamento jurídico brasileiro previa
somente a delação premiada como modelo premial para aqueles que colaborassem com a
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justiça. Entretanto, em sua curta fase de vigência, a Lei 10.409/2002, inseriu a colaboração
premiada (colaboração processual stricto sensu) no direito brasileiro. Para Lauand (2008,
p.169), a lei, embora já revogada, merece destaque, pois foi a primeira a admitir a negociação
do benefício diretamente entre acusação e acusado, forma semelhante a que seria utilizada
posteriormente pela Lei n° 12.850/2013.
Lauand (2008, p.170) faz sérias críticas à lei, pois ela previa a possibilidade de acordo
entre Ministério Público e acusado, mas não determinava regras sobre a sua formalização, seu
conteúdo essencial ou, ainda, a respeito da necessidade de homologação judicial.
Por fim, Costa (2017, p.95) assegura que a Lei 11.343/2006, a atual Lei de Drogas,
“ao revogar a colaboração premiada da Lei n° 10.409/2002, introduziu uma forma de delação
premiada, aos moldes das até então existentes no direito brasileiro, com participação direta e
exclusiva do juiz”.
Na evolução histórica da colaboração apresentada até aqui, cabe-nos fazer uma
observação sobre o seu dilema na prática judiciária brasileira. Embora a delação premiada não
dependa de um procedimento, podendo ser aplicada diretamente pelo magistrado na hora da
sentença, é importante dizer que na prática forense ela foi utilizada como se fosse colaboração
premiada, isto é, eram fechados verdadeiros acordos informais envolvendo a acusação e o
acusado, com um protagonismo indiscutível do juízo, para fins de colhimento de elementos
probatórios.
Nota-se que, os diplomas legais que foram apresentados até o presente momento,
tratavam apenas do binômio: efetividade e benefício. Não havia um procedimento específico
para a aplicação da delação premiada. Para tratar desse assunto, Costa (2017, p.96) cita
Pierpaolo Bottini.
O professor-doutor do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina
Forense da Faculdade de Direito da USP, aponta, entre os pontos obscuros da prática
judiciária, a falta de uniformidade na aplicação da delação premiada e a intensidade da
participação do magistrado.
Para Bottini, enquanto alguns atuavam de forma enérgica na intermediação de
acordos, outros apenas praticavam uma análise posterior da efetividade e da utilidade das
declarações. Além disso, o professor salienta que havia a necessidade de estabelecer com
clareza os momentos em que seria possível realizar a colaboração, assim como qual seria o
valor probatório das declarações do colaborador.
Já De Sanctis (2009, p.160-161) revela outros pontos críticos e cruciais, como por
exemplo: o protagonismo do judiciário na elaboração do acordo; a ausência de menção do
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Ministério Público e da defesa técnica durante o procedimento e; a falta de regulamentação,
esta que prejudicava o esclarecimento a respeito das obrigações e direitos do colaborador.
Diante dessa conjuntura, percebe-se que a utilização da colaboração processual no
Brasil decorreu mais de um esforço do judiciário para a sua aplicação do que da inserção de
regras claras destinadas a procedimentalizar o instituto.
Vale ressaltar que essa falta de procedimento legal para a formalização colaboração,
prejudica o cumprimento das garantias processuais e, especialmente, a vontade livre do
colaborador, posto que é notória a sua posição de vulnerabilidade do mesmo durante a
persecução penal.
Em verdade, a Lei 12.850/2013 inovou ao introduzir o acordo diretamente realizado
entre acusação e imputado, a ser homologado pelo magistrado, bem como trouxe o
procedimento relativo a este acordo, isto é, introduziu o instituto da colaboração premiada
com detalhes, aos esmiuçar o procedimento, fazendo com que surgissem discussões sobre a
possibilidade de aplicação harmoniosa da legislação relacionada a justiça premial brasileira.
De fato, Costa (2017, p.99) enfatiza que, com exceção da antiga Lei do Crime
Organizado (Lei 9.034/1995), os demais institutos que foram apresentados continuam
vigentes, ou seja, não foram revogados pelo novel normativo, descrito na Lei 12.850/2013
(Lei de Combate ao Crime Organizado).
Na mesma linha, se situam os professores Gomes e Silva (2015, pp.168-169) que se
utilizam da teoria do Diálogo das Fontes para compatibilizar toda a legislação relacionada à
justiça consensuada:
Há vários micros sistemas de colaboração premiada (ou delação premiada)
espraiados em nosso ordenamento jurídico (como listado anteriormente),
sendo pertinente a aplicação (também no âmbito do direito interno) da
Teoria pós-moderna do Diálogo das Fontes (idealizada pelo alemão Erik
Jayme, e difundida no Brasil pelos professores Cláudia Lima Marques e
Valério Mazzuoli) à multiplicidade de fontes legislativas que versam sobre
delação premiada. Tal “Diálogo” surge com o objetivo de fornecer ao
intérprete uma nova ferramenta hermenêutica hábil a solucionar o conflito
entre as leis de um mesmo ordenamento, ultrapassando os critérios
tradicionais de solução de antinomias, sendo plenamente passível de
utilização no âmbito penal (muito embora no Brasil só se tenha notícias de
sua utilização no âmbito do direito privado).O diálogo das fontes ampara o
entendimento no sentido que quando duas regras de diferentes ramos no
direito regem o mesmo fato, haverá possibilidades de o juiz, por meio de seu
papel consolidador do sistema, escolher por aquela que mais ampara os
direitos fundamentais,ainda que configure norma de natureza geral diante de
norma de natureza especial.Assim sendo, as normas de delação premiada
devem complementar-se umas às outras, no que lhes forem compatíveis,
mantendo-se um diálogo sistemático de coerência, ou seja, é necessário que
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essa complementação se dê de forma coerente com o sistema em que cada
uma se encontra inserida.Destarte, plenamente possível que, por exemplo, se
aplique o procedimento de formalização do acordo da colaboração premiada
da Lei 12.850/2013 (que deve ser escrito e obedecer aos requisitos do artigo
6º desta lei) às outras normas que não disciplinaram tal procedimento (tais
como as Leis 8.072/1990, 7.492/1996, 9.807/1999, 9.613/1998, 11.343/06,
8.137/1990, 12.529/2011 e artigo 159, § 4º do Código Penal), pois além do
fato de trazer segurança ao réu colaborador/delator, respeita-se a garantia
constitucional do devido processo legal.

Mais adiante, no mesmo artigo publicado na Revista de Filosofia do Direito, do Estado
e da Sociedade – FIDƩS, Gomes e Silva (2015, pp.169-170) assim concluem:
De outro lado, como já afirmado, por certo que deve tal diálogo das fontes
manter um sistema de coerência (diálogo sistemático de coerência). Destarte,
se uma organização criminosa pratica o crime de lavagem de capitais, não
haveria que se falar em necessidade de obtenção de algum dos resultados
previstos no artigo 4º e incisos da Lei 12.850/13 para se falar em concessão
do prêmio previsto no artigo 1º, § 5º da Lei 9.613/98 com relação a este
crime, pois a Lei de 9.613/98 exige como requisito do recebimento do
prêmio que o delator leve ao resultado da identificação dos autores,
coautores ou partícipes “ou” (conjunção alternativa) que leve à localização
dos bens, direitos ou valores objetos do crime, ao passo que a Lei 12.850/13
(artigo 4º, inciso I) exige a soma desses dois resultados para a obtenção do
prêmio (identificação dos demais coautores e partícipes da organização
criminosa “e” das infrações penais por eles praticadas).Entende-se também
que as outras legislações de delação premiada podem complementar a Lei
12.850/2013. Veja-se que o artigo 4º da Lei de Organizações Criminosas
(LOC) reza que o juiz poderá, em razão do acordo de colaboração
(alcançado um dos resultados elencados), reduzir a pena em até 2/3, não
fixando, portanto, um patamar mínimo de redução da pena (o que poderia
levar ao absurdo de o juiz poder reduzir a pena em apenas 1 dia, por
exemplo). Salienta-se que todas as outras leis que tratam do instituto da
delação premiada trazem um patamar mínimo de redução da pena (qual seja:
1/3). Desta forma, para se manter a coerência do sistema, é necessário que
haja complementação da Lei 12.850/2013 pelas demais normas especiais
sobre o instituto, devendo o quantum mínimo de redução da pena ser
também de 1/3 na LOC (lei de organizações criminosas). Há controvérsia
doutrinária neste ponto, que será abordada quando tratarmos dos prêmios
relativos à colaboração premiada.Alguns institutos preveem que a delação
deve ser espontânea (ex vi, Lei 7.492/86, 9.613/1998 e 8.137/1990) e outros
preveem que a delação deve ser voluntária (ex: vi, Lei
12.850/2013,8.072/1990, 9.807 etc.). A diferença é que o ato espontâneo é
aquele em que a intenção de praticá-lo nasce exclusivamente da vontade do
colaborador, sem interferência externa. Já o ato voluntário permite que o
agente colabore por interferência alheia. Neste ponto, também entendemos
que deve haver uma uniformização dos institutos pelo intérprete, pois se até
com relação à organização criminosa (socialmente mais grave) permite-se
que a colaboração premiada seja voluntária, não há motivos para se exigir
que as delações premiadas dos outros diplomas normativos sejam
espontâneas.Ademais, os direitos do colaborador previstos no artigo 5º da
Lei 12.850/2013 devem ser aplicados a todos os outros diplomas normativos
que cuidam de delação premiada.O Diálogo das Fontes insere-se dentro do
contexto de constitucionalização do direito penal (direito penal
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constitucional), pois possibilita que as leis penais respeitem a carta de
direitos fundamentais.

Na mesma toada, se insere o artigo jurídico de Borba (2017), que reproduz as lições do
professor Flávio Tartuce, bem como descreve julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
sobre a teoria do diálogo das fontes:
A tese do diálogo das fontes foi desenvolvida na Alemanha por Erik Jame,
professor da Universidade de Helderberg, trazida ao Brasil por Cláudia Lima
Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A essência da
teoria é que as normas jurídicas não se excluem – supostamente porque
pertencentes a ramos jurídicos distintos -, mas se complementam. Como se
pode perceber há nesse marco teórico, do mesmo modo, a premissa de uma
visão unitária do ordenamento jurídico(...) Diante desse quadro, abram-se
parênteses para ponderar que o Direito deve ser compreendido, em metáfora
às ciências da natureza, como um sistema de vasos comunicantes, ou de
diálogo das fontes (Erik Jayme), que permita a sua interpretação de forma
holística. De fato, a divisão do Direito em ramos serve para fins apenas
didáticos e metodológicos, e não para ilhar determinados fatos da vida a
algumas das normas jurídicas, em exclusão das demais, como se não se
tratasse de um todo. Deve-se buscar, sempre, evitar antinomias, ofensivas
que são aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, bem como ao
próprio ideal humano de Justiça.(Superior Tribunal de Justiça – STJ, AgRg
no REsp 1483780/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015.)

Vê-se, pois que a teoria do diálogo das fontes confere amparo jurídico na utilização do
conjunto normativo vigente para a colaboração premiada, de modo a solucionar controvérsia
apresentada, sendo plenamente factível asseverar a convivência harmoniosa das legislações
relacionadas a justiça consensuada, salvo aquela que foi revogada expressamente, como a
hipótese da Lei 9.034/95.
Costa (2017, pp.100-101) aduz, ainda que, mesmo com as diferenças existentes entre a
delação premiada e a colaboração premiada, ambas podem coexistir dentro do processo penal
brasileiro. Porém, o autor alerta que em razão das diferenças, não é possível levar o
procedimento previsto pela Lei 12.850/2013 para o campo da delação premiada, visto que esta
será analisada somente no momento de prolação da sentença, em atuação exclusiva do juízo.
Portanto, como exemplo, ainda que no âmbito do crime organizado não tenha um
acordo de colaboração premiada definido entre as autoridades estatais responsáveis pela
persecução penal e o imputado, o indivíduo poderá ter direito ao benefício caso o juiz
verifique o seu auxílio efetivo, com base na Lei 9.807/1999.
Em verdade, a Justiça criminal brasileira vem mudando de paradigma, saindo de um
modelo conflituoso para entrar de vez no modelo consensual e, em todos os crimes, o que é
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juridicamente possível combinando-se a Lei 12.850/2013 da organização criminosa, com a
Lei 9.807/1999 de proteção às vítimas e testemunhas, surgindo um novo processo penal, com
características de ser colaborativo e movido pelos interesses das partes, de forma a se chegar o
mais próximo possível da verdade.
Nesse sentido, vale a pena descrever o escólio de Cabette e Nahur (2014, p.182):
Entende-se que o advento da normatização da lei 12.850/13, além de não
revogar os dispositivos anteriores, pode servi-los de complemento em suas
respectivas áreas de aplicação, uma vez que o atual diploma legal normatiza
de forma bem mais detalhada os procedimentos para a colaboração. Isso,
aliás, era uma lacuna por demais prejudicial à devida aplicação do instituto
por meio dos diplomas legais que antecederam à atual Lei de Crime
Organizado.

Após a realização desses apontamentos sobre o contexto histórico normativo da justiça
premial, a pesquisa partirá para uma abordagem dogmática sobre a compatibilização desse
modelo com o ordenamento constitucional, a partir de um exame dos principais aspectos
sobre a colaboração premiada contidos na Lei 12.850/2013, notadamente aqueles relacionados
às discussões sobre eventual vulneração ou não desse modelo de justiça premial com o
ordenamento constitucional vigente.
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CAPITULO III - A COLABORAÇÃO PREMIADA E A SUA NECESSIDADE DE
COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL

A colaboração premiada é um tema candente no Direito Constitucional, Penal e
Processual Penal, com amplos reflexos na esfera política do país, uma vez que a partir de
gigantescas operações policiais para combate ao crime organizado, foi desvelada uma enorme
corrupção sistêmica incrustada em diversas áreas da administração pública.
Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em 20/09/2016, a advogada e
professora Ivete Maria Ribeiro, revelou que, as estimativas dos valores da corrupção são
negativamente impressionantes, trazendo dados da Organização das Nações Unidas – ONU
que traduzem que no mundo inteiro o custo anual chega a R$ 2,6 trilhões de reais e no Brasil,
apenas o pagamento de propinas para a Petrobras e em outras estatais investigadas pela
“Operação Lava Jato” soma R$ 20 bilhões, incluindo desvios referentes a contratos com
fornecedores e negócios superfaturados.31
É bem verdade, que a comunidade jurídica, a todo instante, se debruça sobre os limites
da colaboração premiada, especialmente para os réus com foro por prerrogativa de função,
assim como sobre a necessidade de compatibilizar o referido instituto com os princípios
constitucionais que orientam o direito processual penal brasileiro.
Nunca é demais destacar que, ainda que existam vários questionamentos relacionados
ao comportamento antiético do colaborador, a grande celeuma da colaboração premiada se
concentra nos efeitos práticos gerados pelas declarações daquele que colabora com a justiça,
notadamente porque existem vários argumentos que demonstram a inadequação do instituto
em cotejo com o sistema constitucional.
Nesse sentido, importante trazer ao trabalho o pensamento de Vasconcellos (2017,
p.30):
Por um lado, em termos materiais, mostra-se profundamente questionável a
possibilidade de oferecimento de benefícios a um acusado em oposição aos
demais, o que ocasionará a imposição de sanções distintas para pessoas que
cometerem idêntico delito, Dessa forma, em termos coloquiais, normalmente
mais aceitos pelo clamor social, a colaboração premiada permite resposta
estatal mais benevolente sem motivação idônea para tanto e de modo
desigual, o que esvaziaria, inclusive, as funções de prevenção geral do
direito penal. A justiça negocial ocasiona a supervalorização de escolhas
31

Entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo pela advogada e professora Ivete Maria Ribeiro, sob o
título “O custo Brasil da corrupção”. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/ocusto-brasil-da-corrupcao/>. Acesso em: 7 de jan. 2019.
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táticas durante o processo, afastando a determinação da sanção penal em
razão do fato criminoso praticado e aproxima seus critérios à postura do
acusado no transcorrer do seu julgamento e de suas decisões relacionadas ao
exercício da defesa.

Mais adiante Vasconcellos (2017, 34) conclui:
Sustenta-se, então, a tese de que o (e da justiça criminal negocial como um
todo) não é eventual, ocasionado por práticas equivocadas ou abusos de
atores específicos da justiça criminal, ou seja, não importa o ordenamento
em que se preveja ou as melhores intenções dos seus aplicadores, e,
invariavelmente, acarreta incontáveis malefícios, largamente maiores do que
eventuais benefícios percebidos socialmente. Em últimas palavras, fragilizase a essência do processo penal: ser um instrumento de limitação do poder
punitivo estatal. A funcionalização do processo penal, pautada pela primazia
abusiva de influxos de política criminal, desvirtua as suas premissas e
inviabiliza a estruturação de uma dogmática processual penal legítima ao
Estado democrático de Direito.

Constata-se, pois, que são inúmeros os questionamentos sobre compatibilização da
colaboração premiada no ordenamento jurídico brasileiro, havendo demonstrações suficientes
de que se trata de um instituto de aplicação em um sistema jurídico da common law,
insuscetível de sua adequação a civil law, o que acaba ocasionando diversos problemas na
aplicação no dia a dia do direito processual penal
Na mesma toada, aduz Mandarino (2016, p.222):
[...] uma tendência crescente em utilizar o modelo de precedentes e importar
as técnicas norte-americanas, como bem e verifica na justiça penal pátria. O
propósito é buscar em outros sistemas respostas mais eficiente aos conflitos.
Entretanto, a compatibilização entre esses nem sempre é fácil, de modo que
existe no processo penal brasileiro uma incidência grande do modelo de
common law que desrespeita a estrutura sistêmica do civil law.

De fato, pelo menos tal como posta, o instrumento da colaboração premiada foi
importado do Direito norte-americano sem que fosse devidamente adaptado ao Brasil, daí o
porquê de surgirem diversas discussões acerca da constitucionalidade do instituto da justiça
negocial, além da não menos divergência existente, sobre a sua adequação ao sistema jurídico
brasileiro da civil law.
Neste sentido, vale à pena trazer o escólio do ilustre processualista Jacinto Nelson de
Miranda Coutinho (2014), no seu artigo publicado junto ao jornal virtual Carta Forense:
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Um dos exemplos mais acabados da referida denegação diz com a delação
premiada. Inconstitucional desde a medula, a sua prática, dentro de um
sistema processual penal de matriz inquisitória ofende: 1º) o devido processo
legal; 2º) a inderrogabilidade da jurisdição; 3º) a moralidade pública; 4º) a
ampla defesa e o contraditório e 5º) a proibição às provas ilícitas. Só isso,
então, já seria suficiente para que se não legislasse a respeito e, se assim não
fosse, que se não aplicasse.

Na mesma linha se encontra a entrevista realizada pela revista virtual Consultor
Jurídico, com o Membro do Ministério Público do Estado da Bahia, onde o procurador de
justiça, Rômulo de Andrade Moreira (2015), deixa exposto sua opinião quanto à colaboração
premiada:
O procurador aponta ao menos duas razões para a não aplicação do instituto.
No entendimento dele, a delação é de utilidade discutível, uma vez que não
se tem a certeza de que o delator está falando a verdade. Além do mais, para
ele, eticamente, não é correto o Estado se valer da traição de um “facínora”
para ou como meio de investigação. Rômulo Moreira vai além e afirma que
a delação premiada viola a Constituição. ‘É inconstitucional, porque é uma
prova ilícita’, diz.

Daí se extrai a necessidade e importância de se aplicar a colaboração premiada com
limites, de modo a assegurar uma persecução criminal que possua compatibilidade com um
Estado social e democrático de direito, onde se respeitem as garantias processuais e os
princípios constitucionais vigentes.
Frise-se, que nem mesmo um processo penal moroso e demasiadamente burocrático
justifica o atropelo das regras constitucionais, ainda que para tornar efetivo e célere a
persecução penal, o que traduz o mister da justiça negocial possuir limites na sua aplicação,
tudo isso, com o escopo de minimizar os riscos decorrentes dos acordos homologados,
preservando-se, assim, os direitos dos sujeitos envolvidos no referido ajuste.
Com essa mesma visão, é o pensamento de Pereira (2013, p.53) quando revela a
existência de uma contraposição do sistema judiciário penal brasileiro, que busca o direito de
punir o delinquente, com métodos investigativos censuráveis e a garantia dos acusados
previsto na Constituição Federal, o que não deixa de revelar um lado de excesso por parte do
Estado e o outro na imensa dificuldade de funcionamento do processo penal.
Mais adiante, o citado professor e juiz federal, na mesma obra e página, assim aduz:
Desta forma, o que se discute não é a harmonização estável desses valores,
mas a moderação possível em um quadro constante de oscilação de modo a
permitir abordagem crítica quanto as concretas iniciativas do legislador e da
prática no reforço de um ou outros pólos.
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Mas temos que reconhecer que o paradoxo existente cada dia se acirra numa
potencialidade gigantesca, por conta do quadro fático instaurado no cenário político e jurídico
brasileiro. Seja para reconhecer aqueles que lançam severas críticas ao instituto da
colaboração premiada, sob o argumento de que o modelo de justiça negocial que está sendo
aplicada no Poder Judiciário brasileiro, contém violações aos princípios constitucionais do
direito ao silêncio, a ampla defesa e contraditório ou para registrar a opinião da doutrina que
aplaude a iniciativa legislativa com a edição da Lei 12.850/2013.
Em verdade, impõe-se reconhecer que a citada norma é um marco legal efetivo que
sinaliza a vontade da sociedade de frear a escalada da criminalidade de colarinho branco, a
partir de um modelo eficiente, notadamente porque alcança pessoas que jamais estariam na
mira da justiça.
É nessa linha, pois, que pretendemos trazer para a pesquisa, reflexões sobre o novel
legislativo, pois, não obstante a existência de várias críticas que recaem sobre a colaboração
premiada, não há como deixar de se reconhecer que o referido instituto trouxe maior eficácia
no combate ao crime organizado, nunca antes atingido na história do nosso país.
3.1. A APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS RELATIVAS AO DIREITO
PENAL E AO PROCESSO PENAL E A SUA NECESSÁRIA COMPATIBILIZAÇÃO COM
OS DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Diante do avanço do crime organizado, chegou-se a um consenso que o Estado tinha
que se valer de um instrumento normativo mais efetivo, de modo a tornar mais eficaz à
persecução penal, sendo certo que a colaboração premiada acabou por ganhar maior
repercussão no cenário nacional, por conta de grandes personagens do quadro político e
empresarial que se valeram do instituto com o fito de verem reduzidas as penas, nas diversas
fases da chamada Operação Lava Jato.
Para melhor compreensão do tema, há que se partir para uma reflexão sobre a natureza
jurídica da colaboração premiada, e para tanto, nada melhor do que destacar a posição do
Supremo Tribunal Federal32 - STF, sobre assunto, sendo certo que a mais alta corte de justiça

32

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus 127.483. Paciente: Erton Medeiros Fonseca. Impetrante:
José Luiz Oliveira Lima e outro. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília, 26 de abr. 2016, p.12. Disponível em:
<https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/8/art20150827-04.pdf>. Acesso em: 12 de jan. 2019.

84

em matéria constitucional do nosso país entendeu, recentemente, que o referido instituto
contém uma natureza de negócio jurídico processual33.
Frise-se que, Costa (2017, p.108) comunga do mesmo entendimento acima exposto:
De fato, a colaboração premiada caracteriza-se por ser um acordo de
vontades entre sujeitos que atuam na persecução penal e voltado
exclusivamente para a produção de feitos no próprio ambiente processual,
sejam estes efeitos materiais – concernentes à aplicação da pena criminal –
ou efeitos processuais – relativos à cooperação do indivíduo na atividade
probatória, sua renúncia do direito ao silêncio e confissão implícita. (...) os
próprios termos utilizados na Lei 12850/2013 (...) deixam claro a sua
natureza negocial. O art.4, §6º, refere-se às negociações entre as partes para
formalização de acordo; já o art.4º, §11 volta a se referir aos termos do
acordo de colaboração, a serem apreciados na sentença; no art.4º, §15,
prevê-se a participação do defensor público em todos os atos de negociação,
confirmação e execução, fases estas que aproximam a colaboração de um
verdadeiro negócio jurídico.

Assim, constata-se que a colaboração premiada é um acordo processual, espécie do
gênero negócio jurídico processual que, embora não vise alterar o procedimento, determina
obrigações recíprocas entre os agentes, envolvendo diretamente a atividade probatória e o
direito material aplicável ao caso concreto.
Entendida a natureza jurídica da colaboração premiada, a pesquisa se dedica a partir de
agora a responder as seguintes perguntas: Quem participa do acordo? Qual é o seu objeto?
Como é o seu procedimento? – tudo isso, com o escopo de averiguar se a colaboração
premiada ofende ou não a Constituição Federal.
Diante desse cenário, constata-se que a reflexão central recairá, sobretudo, nas
disposições contidas na Lei 12.850/2013, de modo a identificar se as regras estabelecidas na
citada norma são suficientes para evitar eventuais vulnerações aos direitos e garantias
fundamentais apontadas em boa parte da doutrina nacional.
E, para tanto, contata-se que a Lei 12.850/2013, ao prever a colaboração premiada
como método de investigação e prova para a persecução criminal, acabou por instrumentalizar
um novo modelo justiça consensuada, agora com maiores detalhes, o que denota, claramente,
que o instituto recebeu maior atenção do legislador, principalmente porque positivou os
requisitos para concessão do acordo, os benefícios e os direitos do colaborador, além de
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Além de ser definido pela lei como meio de obtenção de prova, a colaboração premiada é um negócio jurídico
processual, pois, seu objeto é a cooperação do imputado com a investigação e com o processo criminal, atividade
de natureza processual, mesmo que agregue a esse negócio jurídico o efeito de direito material concernente à
sanção premial a ser atribuída a essa colaboração.

85

definir a autoridade concedente, entre muitos outros aspectos processuais, amplamente
abordados e especificados pela legislação.
Vale frisar, que a mencionada lei foi capaz de suprir, parcialmente, algumas omissões
normativas da justiça consensual, já que não havia, até então, como dito anteriormente,
qualquer previsão normativa de procedimento para a aplicação do instituto.
Todavia, com todo esse avanço normativo, há que se inferir que a Lei 12.850/2013,
não foi capaz de suprir todos os vazios, até então existentes, até porque, não se trata de uma
legislação exaustiva e completa sobre a colaboração premiada, o que se percebe a existência
de alguns silêncios normativos sobre pontos pertinentes e importantes, tais como: I) as
consequências da colaboração não homologada; II) a tutela estatal com relação à mentira ou
omissão de informações pelo colaborador, III) a possibilidade de assistência do mesmo
defensor técnico a mais de um colaborador em um mesmo caso, IV) a relação desigual entre
os órgãos do Estado e o colaborador, V) o limite das negociações entre as partes, entre outros.
Por outro lado, apesar das suas insuficiências acima elencadas, constata-se que várias
disposições contidas na Lei 12.850/2013 merecem aplausos, principalmente porque o
legislador conseguiu suprir duas importantes lacunas fundamentais para aplicação do instituto
na prática, o que fez tornar mais efetivo o direito de punir estatal.
Destaca-se que o primeiro vazio normativo suprido com a referida legislação está
relacionado a positivação da definição do crime de organização criminosa34 (conceito ausente
na antiga e revogada Lei 9.034/1995), o que acabou por facilitar a atuação das autoridades
públicas envolvidas no direito penal, a partir de um combate mais efetivo e direto ao crime
organizado.
Já a segunda lacuna suprida, não menos importante, diz respeito à regulamentação dos
meios especiais de investigação e produção de prova, trazendo destaque, sobretudo, para a
colaboração premiada, agora delimitada a partir de um procedimento específico e detalhado
para o citado modelo de justiça negocial.
Na mesma linha de raciocínio aos elogios a norma, se destaca as lições de Costa
(2017, p.102), quando afirma que, independentemente de suas insuficiências, a Lei
12.850/2013 avançou ao prever regras para a colaboração premiada. Exemplo disso, pode-se
extrair das disposições contidas no artigo 4º, e seus dezesseis parágrafos, onde perfeitamente
34

Art.1°: Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da
prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. §1° Considera-se organização
criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a pratica de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional.
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se identifica que o legislador positivou um procedimento a ser utilizado para a colaboração
premiada, fazendo com que os personagens desse modelo de justiça consensuada tivessem a
obrigação de observá-los, sob pena de nulidade da prova obtida.
Constata-se que, mais adiante, a referida legislação detalha os direitos do agente que
colabora com a justiça – artigo 5º; normatiza as formalidades que o termo de colaboração
deve possuir- artigo 6º e; ao final, o artigo 7º trata do pedido de homologação a ser apreciado
pelo juízo.
Vê-se, pois, que no cenário atual normativo, existe todo um caminho a ser seguido
pelos personagens da justiça negocial, o que levou Costa (2017, p.104), resumir a importância
de um procedimento legal específico para a colaboração premiada:
A Lei 12850/2013, ao estabelecer um procedimento legal específico para
aplicação da colaboração premiada na prática judiciária brasileira, conferiu
maior segurança jurídica ao instituto, que até então carecia de
regulamentação adequada. Com isso, possibilitou maior efetivação das
garantias processuais e constitucionais do colaborador, dentre as quais
destaca-se a voluntariedade. A relevância do procedimento para aplicação da
colaboração premiada é notável, principalmente em se tratando de uma
matéria na qual o esforço estatal nas investigações criminais pode levar a
violações da liberdade e de outras garantias fundamentais do indivíduo.
Assim, muito mais do que um fator que legitima a atuação estatal, o
procedimento deve ser encarado como uma verdadeira garantia
constitucional; meio para concretização de outros direitos fundamentais.
Neste aspecto, a disciplina procedimental da colaboração premiada, ao
mesmo tempo que prevê formalidades legais para a concretização e
homologação do acordo, estabelece critérios de fiscalização e controle a
serem exercidos pelo juiz.

Em verdade, pode-se afirmar sem medo de errar, que não foi por outro motivo, aliás,
que a regulamentação mais cuidadosa sobre a justiça negocial em nosso direito tenha surgido,
justamente, com o advento da Lei que define e institui métodos de combate às organizações
criminosas, manifestação máxima da nova criminalidade e expositor persistente da deficiência
estatal no combate a criminalidade a partir dos métodos ordinários à sua disposição.
Não obstante o legislador tenha previsto um maior detalhamento para a justiça
consensuada, há que se reconhecer que algumas questões devam ser objeto de reflexão, de
modo que sejam enfrentadas, levando-se em consideração a voluntariedade do colaborador,
que é de fundamental importância no ajuste a ser firmado, além de trazer para discussão
eventual vulneração as princípios constitucionais relacionadas ao processo penal,
principalmente aquele relacionado à presunção de inocência e ao devido processo legal.
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3.2A RELAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL COM A ACEITAÇÃO DA COLABORAÇAO PREMIADA

Nunca é demais destacar que a Constituição Federal é o parâmetro de validade para
todas as normas infraconstitucionais no ordenamento jurídico brasileiro, o que significa dizer
que toda a legislação deve com ela se compatibilizar, sob pena da norma ser considerada
inconstitucional.
Desta feita, imperioso se faz que todo o regramento brasileiro e não poderia ser
diferente o relacionado à justiça consensuada, deve se amoldar com as disposições e
princípios constitucionais, já que eles são os guias que sustentam a validade da legislação
infraconstitucional, vale dizer, são dogmas fundamentais que têm o condão de harmonizar o
sistema normativo com lógica e racionalidade.
Em verdade, com o escopo de proteger o indivíduo de eventuais arbitrariedades do
Estado, a Constituição Federal estabeleceu um conjunto de princípios basilares que norteiam o
ordenamento jurídico, cuja essencialidade garante o indivíduo a combater os abusos
praticados pelas autoridades estatais, principalmente, durante a persecução penal.
Daí porque, a importância de se compreender o alcance desses princípios, pois por
ocasião da elaboração da Constituição Federal de 1988, onde foi restabelecida a democracia
no país, levaram teóricos e jejunos de toda espécie, festejarem essa mudança, saudando-a
como eminentemente democrática e adequada ao momento histórico que convivíamos,
explicitando com aplausos, dentre outras, a garantia do direito ao silêncio do acusado e a
impossibilidade do juiz se utilizar o calar do réu como fundamento para eventual condenação.
Não podemos deixar de reconhecer, que o cenário constitucional advindo em 1988,
ampliou as garantias dos direitos e deveres individuais e coletivos. Procurou o legislador
constitucional consignar no texto magno uma série de princípios que visam a propiciar ao
cidadão o mínimo de segurança às liberdades norteadoras de um regime democrático,
afastando-se de vez, decisões judiciais reconhecidamente contrárias ao ordenamento jurídico
brasileiro.
Como ressaltado acima, o indivíduo passou a gozar de proteções especiais contra atos
autoritários advindos do poder estatal, fazendo-se que o mesmo seja alçado na qualidade de
cidadão e protegido das arbitrariedades dos agentes do Estado, além de conter os poderes
absolutos do governo, até então amplamente exercidos com excessos.
Ora, não obstante reconhecer a importância do avanço da legislação brasileira com
positivação de regras da justiça negocial, não se pode olvidar que a sua formalização não deve
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atropelar garantias fundamentais, descritas no corpo da Constituição Federal, principalmente
aquelas que consagram a presunção de inocência, o devido processo legal o direito ao
silêncio.
A razão dessa afirmação encontra supedâneo no fato de que, para se abordar o
princípio da presunção de inocência não se pode perder de vista que a mesma fora proclamada
pela Declaração Universal de Direitos Humanos – DUDH35e erigida como dogma
constitucional pela primeira vez, no art. 5º, inciso LVII, da Magna Carta de 1988, sendo certo,
todavia, que inúmeras resistências foram feitas à sua efetiva aplicação, especialmente quando
se postulava uma nova leitura de determinados textos da legislação infraconstitucional.
Invoca-se, até hoje, o argumento literal afirmando que o constituinte não teria adotado
o princípio em sua significação original, limitando-se a declarar uma não-culpabilidade de
extensão menos abrangente.
Ocorre porém, que essa linha de raciocínio perdeu sua autoridade desde que o
Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo 27, de 26 de maio de 1992, aprovou o
texto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e
o Governo brasileiro depositou a Carta de Adesão a essa Convenção, determinando seu
integral cumprimento pelo Decreto 678 de novembro de 1992.
Com efeito, ao tratar das garantias processuais, a referida Convenção assegura
expressamente que “toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa” (art. 8º, primeira parte). Ademais, tal
disposição tem valor de preceito constitucional, pois a Constituição Federal de 1988 traz
norma expressa, no seu art. 5º, § 2º, no sentido de que os direitos e garantias expressos na
Constituição não excluem outros oriundos do regime e dos princípios por elas adotados ou
dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte.
Assim, a presunção de inocência constitui princípio informador do processo penal
brasileiro, assegurado por duas fontes legislativas: o inciso LVII do art. 5º, da Constituição
Federal e o art. 8º, primeira parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que
também tem força de regra constitucional.
Trata-se, pois, de uma prerrogativa conferida constitucionalmente ao acusado de não
ser considerado culpado até que a sentença penal condenatória transite em julgado, evitando-
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–
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Disponível
em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracaouniversal-dos-direitos-humanos.html> Acesso em: 31 de jan. de 2019.
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se, assim, qualquer consequência que a lei preveja como sanção punitiva antes da decisão
final.
Pode-se notar, que a presunção de inocência se encontra implícita, uma vez que o texto
constitucional não coloca claramente o pressuposto de ser o réu inocente, mas tão somente
que este não carregue consigo a culpa pelo fato que lhe é imputado pela acusação.
De fato, a Constituição Federal no seu art. 5°, inciso LVII consagra a presunção de
inocência, sendo esta uma das mais importantes garantias constitucionais, pois, através dela, o
acusado deixa de ser um mero objeto do processo, passando a ser sujeito de direitos dentro da
relação processual.
De todo modo, nunca é demais destacar as lições de Avena (2017, p.49), quando
aborda à presunção de inocência:
Na medida em que a Constituição Federal dispôs expressamente acerca
desse princípio, incumbe aos Poderes do Estado torná-lo efetivo – o
Legislativo, criando normas que visem a equilibrar o interesse do Estado na
satisfação de sua pretensão punitiva com o direito à liberdade do acusado; o
Executivo, sancionando essas normas; e o Judiciário, deixando de aplicar no
caso concreto (controle difuso da constitucionalidade) ou afastando do
mundo jurídico (controle concentrado da constitucionalidade) disposições
que não se coadunem com a ordem constitucional vigente (…).

Nesse contexto, não há como deixar de se depreender que a Constituição Federal
consagra aqui um estado natural de inocência de todos os cidadãos, não importando que esta
presunção milite a favor do acusado.
Nunca é demais lembrar, que do princípio da presunção de inocência emergem outros
de mesmo crédito, como o do devido processo legal. Este princípio tem sua origem no direito
anglo-saxônico do século XIII com a Magna carta do Rei João Sem-Terra. Os direitos de
liberdade, propriedade e à vida dos barões ingleses só poderiam sofrer limitações consoante a
law of the land, de acordo com os costumes da terra e sedimentado nos precedentes
jurisprudenciais.
Mais tarde a locução law of the land foi substituída pelo due process of law.
Assumindo uma face adjetiva, o devido processo legal encerra as garantias do réu com
exigência de um procedimento regular, contraditório, ampla defesa, da representação por
advogado, entre outros.
Qualquer tentativa de interpretação do preceito consagrado pelo art. 5º, LVII, da Carta
Federal de 1988, não pode prescindir, ainda, de uma visão de conjunto que leve em
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consideração toda uma série de dispositivos do novo texto, que exprimem uma firme tomada
de posição dos constituintes em face de questões fundamentais da justiça repressiva.
Sem dúvida a mais significativa inovação da nova ordem constitucional nesse terreno
é a declaração contida no inciso LIV do mesmo art. 5º de que “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
De fato, constata-se que a presunção de inocência e o devido processo legal são
conceitos que se complementam, traduzindo a concepção básica de que o reconhecimento da
culpabilidade não exige apenas a existência de um processo “justo”, mas também que haja um
confronto entre o poder punitivo estatal e o direito à liberdade do imputado, de modo que se
estabeleça um equilíbrio.
A idéia de uma igualdade de armas no processo penal, embora constitua um sonho de
difícil realização, à medida que no processo se refletem todas as desigualdades econômicas e
sociais, não pode ser descartada desde logo, mas, ao contrário, deve servir de divisa na busca
de uma concepção mais democrática da justiça penal.
Em síntese, todos esses princípios constitucionais exercem função de alicerce do
sistema democrático, pois no centro de todos os procedimentos judiciais o réu mantém sua
integridade, sendo-lhe assegurado o devido processo legal, revelando que os riscos de uma
decisão precipitada do magistrado acabam sendo menores.
Nesse particular, constata-se que o legislador36teve a preocupação de prever que a
colaboração deva ser voluntária e eficiente, devendo vir acompanhada da confissão de crimes
cometidos pelo colaborador, com expressa renúncia ao direito ao silêncio, o que acarreta a
obrigação do agente de dizer a verdade.
De se destacar, que a voluntariedade mencionada pressupõe a vontade livre e
consciente de colaborar com a justiça, destacando-se que o referido ato deve ocorrer despido
de qualquer influência ou pressões do Estado, sejam elas diretas com ameaças de aplicação de
sanções mais graves, diante da recusa em colaborar ou indiretamente, com a utilização de
prisões provisórias para estimular a colaboração.
Ora, é aqui que se recai o maior número de críticas sobre a colaboração premiada, até
porque o ordenamento jurídico brasileiro repudia toda e qualquer forma de violência ou
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Art. 4°, Lei 12850/2013: 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;
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ameaça física ou moral, para obtenção do acordo, sendo certo que qualquer resvalo na
voluntariedade levará a invalidação como prova dos fatos descobertos.
Todavia, não fica difícil identificar, no dia a dia forense, que quase todos os ajustes
firmados como colaboração premiada foram realizados por pessoas que se encontravam no
cárcere, vale dizer, com prisão cautelar decretada, sendo incontroverso que em tais
circunstâncias a espontaneidade ou voluntariedade do colaborador se encontram intensamente
comprometida. A importância desse tema, inclusive, fez com que tivéssemos um subitem
dentro do capitulo, por conta da relevância do tema, possibilitando, dessa forma, um debate
mais concentrado sobre o assunto.
Outra reflexão necessária para verificar eventual vulneração as regras constitucionais é
trazida por Costa (2017, pp.112-113) quando o professor lembra, que a colaboração premiada
é marcada pela discricionariedade no Ministério Público ou, dependendo da situação, da
autoridade policial, para proposição do acordo, o que nos leva a concluir que se trata de um
mecanismo por meio do qual se poderá aplicar benefícios de ordem processual que podem
resultar no não oferecimento da denúncia, ou na concessão de benefícios materiais, onde pode
haver uma relativização da pena justa aplicável ao caso.
Estes atributos da colaboração premiada apontam para uma mitigação do princípio da
obrigatoriedade da ação penal, típica do processo penal em países que adotam o sistema
jurídico da civil law, onde se há uma imperatividade no oferecimento da denúncia por parte
do Ministério Público em casos de ação penal pública.
Em contrapartida ao princípio da obrigatoriedade, encontra-se o princípio da
oportunidade, utilizado na persecução penal dos países que adotam a common law. Segundo
o princípio da oportunidade, o órgão acusatório possui discricionariedade para oferecer ou
deixar de oferecer denúncia, fundado em aspectos político-criminais, utilitários ou
econômicos.
Nunca é demais lembrar, que o princípio da oportunidade rege, como já foi
evidenciado, o instituto da plea bargain nos moldes como aplicado nos Estados Unidos,
fazendo com que haja necessidade de reflexão sobre a possibilidade de adequação da
colaboração premiada ao sistema jurídico da civil law e sua compatibilização ao ordenamento
constitucional vigente.
Em verdade, o que aconteceu é que, a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, permitiu o
acordo formal entre Ministério Público (ou, se for caso, autoridade policial) e acusado, além
de demonstrar um caminho em direção à justiça consensual, também apontou para a
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mitigação da obrigatoriedade da ação penal, valorizando assim, o princípio da oportunidade
regrada, esta que é regulamentada expressamente pela lei.
Vasconcellos (2015, pp.115-116) expõe que a utilização do princípio da oportunidade
implicará na relativização da obrigatoriedade, entretanto, em um Estado Democrático de
Direito, deverá ele sempre estar em sintonia com o princípio da legalidade. Logo, é possível
admitir que o Ministério Público possua certa discricionariedade sobre a ação penal, desde
que se baseie nos critérios definidos expressamente pela lei. Os parâmetros legais servem para
regulamentar e limitar a sua atuação.
Realizadas estas observações, destaca-se que a autoridade policial e o Ministério
Público são os sujeitos estatais do acordo de colaboração premiada, cabendo a esses
personagens, em conjunto com o juiz, observar as regras descritas na legislação para se
adequar a justiça consensuada as regras constitucionais vigentes.
Frise-se, que na fase processual da persecução, o Ministério Público possui
legitimidade exclusiva para a proposição do acordo de colaboração premiada. Conforme o
artigo 4°, §1º, da Lei 12.850/2013, o acordo se configura como uma faculdade do Ministério
Público, este que deve verificar as circunstâncias objetivas do crime, as circunstâncias
pessoais do agente e a adequação da colaboração à estratégia investigativa.
Já na fase preliminar de investigação, a legitimidade do Ministério Público concorre
com à da autoridade policial. Nesse particular, vale à pena trazer as lições de Costa (2017,
p.115), quando ressalta o entendimento de Marcelo Batlouni Mendroni que sustenta sobre a
possibilidade de colaboração premiada na fase pré-processual. Para Mendroni, o artigo 4º,
§2º, da Lei 12850/2013, aponta para uma tendência de potencialização da fase investigativa
processual.
Juntamente com essa tendência, incluiu-se a expansão das faculdades das autoridades
policiais. O artigo 4º, em seu §6º, estabeleceu que a autoridade policial passou a ser
legitimada para propor o acordo de colaboração premiada e negociá-lo.
Essa legitimidade é fundamental no tocante à eficiência do instituto, visto que tornou
possível a colaboração em quadros de urgência, isto é, quando a demora na submissão do
acordo à apreciação do Ministério Público pode comprometer o resultado que se pretender
atingir. Além disso, a doutrina majoritária entende que o delegado de polícia é o agente que
possui legitimidade para propor o acordo pré-processual.37

37

Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou constitucional trecho da Lei da Organização
Criminosa que autoriza delegados de polícia a conduzir acordos de delação, desde que o Ministério Público
opine. Mas a decisão de conceder benefícios combinados na fase de investigação cabe exclusivamente ao juiz. A

93

Cumpre mencionar, ainda, um ponto substancial sobre esse assunto. De acordo com o
Manual de Colaboração Premiada (2014, pp.3-6) elaborado pelo ENCCLA, todos os atos
relativos à colaboração premiada, como os atos de negociação praticados pela autoridade
policial, as tomadas de declarações, os cumprimentos de mandados de prisão cautelar ou as
conduções coercitivas para a coleta de depoimentos, devem ser comunicados de modo prévio
ao representante do Ministério Público. Caso isto não ocorra, o magistrado não poderá
homologar o acordo.
Deste modo, é indispensável para a eficiência do instituto, a integração e a cooperação
entre os órgãos responsáveis pela persecução penal. Especialmente no que diz respeito às
organizações criminosas e seus esquemas complexos é fundamental a formação das
denominadas “forças-tarefas”.
Sobre a forma de condução da colaboração premiada pelo Ministério Público e pela
autoridade policial, Costa (2017, p.122-124) relata que o procedimento deve ser marcado pela
transparência, franqueza e sinceridade:
O Manual elaborado pelo ENCCLA expressamente indica que durante a
formalização do acordo o colaborador deve ser informado do seu direito ao
silêncio e que a colaboração implicará em renúncia a esse direito e
compromisso legal de se dizer a verdade. Além disso, o Ministério Público
assume implicitamente a obrigação de informá-lo acerca dos benefícios
previstos em lei, deixar bem claro quais compromisso deverão ser assumidos
e, por fim, indicar com precisão as consequências da colaboração (tanto as
consequências da colaboração efetiva como da frustrada). Conclui-se que a
transparência e sinceridade das autoridades estatais devem pautar todos os
atos da investigação, consubstanciando na colaboração premiada o dever de
publicidade dos atos estatais.

O outro sujeito que participa do acordo de colaboração premiada é o colaborador. Para
Azevedo (2014, p.4), o instituto deve ser visto como uma estratégia defensiva. O autor insiste
que o êxito da atividade defensiva não deve estar vinculado apenas à negativa de autoria ou
participação no crime.

decisão foi tomada em 20 de junho de 2018.A possibilidade de acordos assinados por delegados havia sido
questionada pela Procuradoria-Geral da República. Em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o órgão afirmava
que o parágrafo 2º, do artigo 4º da Lei da Organização Criminosa, ao permitir que os delegados fizessem acordos
e pedissem ao Judiciário que fosse concedido perdão judicial a investigados, enfraqueceria a atribuição que seria
exclusiva do Ministério Público, titular constitucional da ação penal. Disponível em:
<http://stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo907.htm#Acordo%20de%20colabora%C3%A7%C
3%A3o%20premiada%20e%20delegado%20de%20pol%C3%ADcia>. Acesso em: 24 de jan. 2019.
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A colaboração também precisa ser considerada como um ato de defesa, cabendo ao
defensor técnico garantir um ambiente de maior segurança jurídica para a celebração do
acordo.
Mais isso, não necessariamente quer dizer que a colaboração premiada está inserida no
contexto do direito de defesa, conforme o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, pois a
experiência forense, muitas vezes se afasta dessa regra, negando vigência aos direitos e
garantias fundamentais a pessoa que foi objeto da informação na colaboração.
Todavia, boa parte da doutrina, como Costa (2017, p.126), entende diversamente, pois
deduz que o colaborador possui direito a uma defesa técnica no acordo de colaboração
premiada. E para tanto, sustenta que esse direito advém do previsto no artigo 4º, §6º, da Lei
12.850/2013, quando prevê que o colaborador tem direito a presença de um defensor público
durante a negociação, celebração e execução da colaboração premiada, isto é, no decorrer da
negociação do acordo, da sua aceitação pelas partes e durante todos os procedimentos
destinados a coletar as suas declarações.
Continua Costa (2017.126), dizendo que a defesa técnica serve como uma forma de
garantir a vontade livre da colaboração, “seja no aspecto de conhecimento técnico e
experiente da realidade fática na qual está inserida a proposta de acordo, seja na preservação
da liberdade de escolha do imputado diante da atuação investigativa do Estado”.
Costa (2017, p.127-128) elenca, também, que o colaborador possui direito à
informação como garantia indispensável para a formação da sua vontade livre. O agente que
colabora possui o direito estar informado durante todo o procedimento da colaboração
premiada.
O autor cita a posição de Aury Lopes Jr., este que entende que o exercício de defesa
depende da informação que será recebida no primeiro momento do contraditório. Assim, Aury
Lopes Jr conclui que o exercício de defesa nasce do acesso à informação, o que, por sua vez,
permite o poder de reação.
Verifica-se que, o direito à informação, enquanto pressuposto fundamental para a
realização da ampla defesa, também deve estar presente na colaboração premiada. Mesmo não
estando expresso na Lei 12.850/2013, no instante do acordo, o imputado deve ter
conhecimento do inteiro teor da acusação e dos vários elementos que formam a ação penal,
pois não pode ter a sua vontade fundada em falsas premissas ou em premissas incompletas.
Ademais, constata-se que as garantias fundamentais presentes no artigo 5º da
Constituição Federal, ou seja, o contraditório, a ampla defesa e a publicidade, garantem esse
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direito ao colaborador, devendo ser observadas no momento do ajuste a ser firmado entre as
partes envolvidas.
Costa (2017, p.130) resume da seguinte forma:
Neste tocante, a voluntariedade do acordo deve pressupor a ciência de todas
as circunstâncias que o permeiam, sejam elas relacionadas à imputação
existente, como o teor da acusação que será (ou seria) oposta, ou ao próprio
acordo de colaboração, como a profundidade das informações com as quais
deve colaborar, a extensão de seus prêmios. Assim, o imputado juntamente
com seu defensor técnico, pode escolher qual estratégia defensiva seguir e
se, neste caso, a colaboração premiada, e a consequente renúncia do seu
direito de permanecer calado, será a alternativa escolhida.

A Lei 12.850/2013 ainda prevê, em seu artigo 5º, o direito de proteção a integridade
física do colaborador. São reafirmadas as medidas protetivas previstas na Lei 9.807/1999,
além de ser garantido o sigilo dos dados pessoais do colaborador. Vale ressaltar que a Lei
12.850/2013, também definiu o cumprimento de pena ao colaborador em estabelecimento
penal diferente ao dos que foram delatados.
Vê-se, pois, que com essas medidas, procura-se proteger a voluntariedade da decisão
do colaborador e impedir que ela seja influenciada por questões externas à colaboração,
muitas vezes não observada pelos agentes do Estado, pela busca incessante da celebração do
acordo.
De se ressaltar, ainda, que junto aos direitos, o colaborador também possui as suas
obrigações. O artigo 4º, §14, da Lei 12.850/2013, determina duas obrigações ao agente que
colabora (na presença de seu defensor): a renúncia do direito ao silêncio e a aceitação do
compromisso legal de dizer a verdade.
Lauand (2008, p.81-84) assegura que o direito de não auto-incriminação está no
âmbito dos direitos disponíveis do acusado. Em razão disso, caso o colaborador renuncie
voluntariamente ao seu direito, não há como se falar em inconstitucionalidade. O próprio
elemento da voluntariedade indica que houve um juízo de valor pelo imputado sobre a
renúncia do direito ao silêncio, configurando, desse modo, sua decisão livre de colaborar com
a justiça.
Costa (2017, p.132) cita novamente Marcelo Batlouni Mendroni. Ambos acreditam
que será constitucional e válida toda renúncia do direito ao silêncio feito de maneira
voluntária, muito embora acredite que o afastamento da regra constitucional se caracteriza
como um imenso constrangimento e, como tal, poderá ser caracterizado como nulo, por violar
o direito a ampla defesa.
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Quanto ao compromisso de dizer a verdade na colaboração, o artigo 19 da Lei
12.850/2013, coloca a colaboração falsa como infração penal, demonstrando que o
colaborador não possui direito à mentira, sendo responsabilizado penalmente pelas
informações falsas que revelar.
O colaborador também assume obrigações a respeito do resultado da colaboração. Ele
deve ser sincero e transparente em suas declarações para que seja preenchido o requisito da
efetividade da colaboração. Em outras palavras, além de não mentir, não deve omitir
informações. O colaborador precisa se esforçar para fazer das suas declarações um meio apto
ao alcance dos objetivos propostos.
Segundo Costa (2017, p.135):
A eficácia da colaboração, por sua vez, também está inserida nas obrigações
assumidas pelo colaborador e significa o alcance do resultado esperado pelas
partes em comum acordo. Ao final da colaboração, a lei manda que o juiz
sentenciante avalie sua eficácia (art.4, §11). Isso quer dizer que deve analisar
se os objetivos propostos no acordo foram alcançados a partir da atividade
do colaborador. Ressalta-se que não são quaisquer objetivos que qualificam
a colaboração como eficaz, mas apenas aqueles que foram expressamente
dispostos no termo da colaboração. Assim, se o acerto feito entre Ministério
Público e acusado foi pela revelação da estrutura hierárquica da organização
criminosa (art.4º, II) e o colaborador apenas identificou os demais coautores
(art.4, I), esta será uma colaboração ineficaz, posto que não produziu os
efeitos desejados pelas partes.

Quanto ao objeto38 da colaboração premiada, ele se materializa na cooperação
eficiente e eficaz do imputado, através do alcance de um dos resultados previstos nos incisos
do artigo 4º, da Lei 12.850/2013, a serem estabelecidos de acordo com o caso concreto.
Costa (2017, pp.136-137) expõe os cinco incisos do supracitado artigo. O inciso I
expressa a identificação dos outros coautores e partícipes da organização criminosa e dos
crimes por eles praticados. No inciso II, está previsto como possível objeto a revelação da
hierarquia e da divisão de tarefas da organização criminosa.
Já o inciso III, estabelece à possibilidade de uma colaboração preventiva, cujo objeto é
a prevenção de crimes resultantes das atividades da organização criminosa, ou seja, uma
colaboração que evite o cometimento de novas infrações. O inciso IV prevê a recuperação
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização

38

Nunca é demais lembrar que, por ser um negócio jurídico processual, a colaboração premiada deve seguir a
estrutura tradicional do negócio jurídico, ou seja, para que o objeto seja válido, ele deve ser lícito, possível e
determinado.
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criminosa, sendo a finalidade desse inciso, a diminuição do prejuízo social gerado pela
atividade criminosa.
Ao final, o inciso V determina outro modo de colaboração preventiva. O último inciso
prevê a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada, mas enfatiza-se
que, a negociação desse objeto só será possível em crimes que houver uma vítima em local
incerto, caso do sequestro e do cárcere privado.
Se o colaborador atuar em conformidade com o objeto estabelecido no acordo,
receberá um benefício.
No tocante aos prêmios, Costa (2017, p.138) declara:
A Lei 12850/2013 seguiu a evolução do direito brasileiro no que diz respeito
às possibilidades de prêmios materiais e estabeleceu o perdão judicial, a
diminuição da pena privativa de liberdade em até 2/3 ou a sua substituição
por pena restritiva de direito. Além disso, ao explicitar a possibilidade de
colaboração em momento posterior à sentença, estabeleceram-se prêmios
específicos a condenados que já estão cumprindo pena: sua redução em até
metade ou a admissão da progressão de regime mesmo sem o cumprimento
dos requisitos objetivos para tanto. A grande inovação da Lei 12850/2013 do
ponto de vista premial está na previsão do benefício processual a
colaboradores que tenham sido os primeiros a colaborar com a Justiça e não
sejam líderes da organização criminosa. Tal benefício consiste no não
oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público.

Vale ressaltar que a hipótese de não oferecimento da denúncia só será possível nos
casos de colaboração pré-processual, ou seja, durante a fase de investigação. Isso acontece em
razão de que o princípio da indisponibilidade da ação penal não foi mitigado pelo instituto da
colaboração premiada, como foi o da obrigatoriedade, o que traduz não haver previsão legal
para a desistência da ação penal já em curso pelo Ministério Público.
Mais uma vez podemos identificar como latente a diferença dos sistemas jurídicos
adotados, uma vez que na common law, do direito norte-americano, essa situação se faz
possível através do offering no evidence, não sendo permitido essa possibilidade na civil law,
pela ausência de permissivo legal.
Ademais, é preciso se atentar que, conforme prevê o artigo 4º, §4º, da Lei
12.850/2013, é no momento pré-processual que o colaborador, junto ao seu defensor técnico,
tem a oportunidade de realizar uma boa estratégia defensiva, pois, dependendo do contexto,
poderá até pleitear a sua imunidade processual.
Em meio a essas questões, Costa (2017, p.140) faz um alerta. O autor avisa que tem se
tornado prática comum, a elaboração de acordos que vinculam o colaborador a limitações
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indevidas de seus direitos, apontando ainda para a existência de uma variedade de cláusulas
questionáveis, do ponto de vista constitucional e legal, presentes em colaborações premiadas.
Do mesmo modo, é frequente o acordo envolvendo benefícios que vão além daqueles
que estão expressos na Lei 12850/2013. São combinadas penas superiores a quatro anos com
regime aberto e, até mesmo, compensações financeiras ao colaborador39, o que traduz a
necessidade de se fazerem ajustes na justiça premial brasileira, para evitar excessos dos
personagens no momento da colaboração premiada.
Tendo em vista a legalidade, o uso dessas cláusulas como objeto da colaboração
premiada são condenáveis e devem ser combatidas. O direito brasileiro, diferentemente do
norte-americano, não concede ampla discricionariedade à acusação para negociar. Existem
regras que precisam ser respeitadas para que o acordo de colaboração possa ser considerado
legal, regular e voluntário.
Encerrada a breve análise sobre o objeto, serão apontados alguns aspectos do
procedimento da colaboração premiada. Costa (2017, pp.141-152) divide o procedimento em:
início das negociações do acordo; formalização do acordo, isto é, as tratativas iniciais e a
celebração do termo; a homologação do termo e; o cumprimento do acordo.
A Lei 12.850/2013 passou a permitir a colaboração premiada nos dois momentos da
persecução penal (fase preliminar de investigação ou no decorrer do processo penal) e,
também, após a sentença condenatória, durante a fase recursal, sendo, neste caso, processada
diante do Tribunal competente para julgar o recurso ou após o trânsito em julgado da decisão
condenatória, onde será processada pelo Juízo das Execuções Penais.
Já na fase de formalização do acordo de colaboração premiada, ou seja, o momento
anterior à homologação, é o período onde ocorre a negociação entre as partes, estabelecendose qual será o conteúdo do depoimento do colaborador, as metas a serem alcanças a partir da
colaboração, as obrigações das partes e quais prêmios serão conferidos ao agente que
colabora.
O acordo é definido a partir das tratativas iniciais estipuladas entre o Ministério
Público (ou autoridade policial) e o colaborador. Importante dizer que as negociações também

39

Em pesquisa realizada pela Revista Consultor Jurídico, constatou-se que nos acordos de colaboração premiada
efetuados na esfera da Operação Lava Jato, chegou a ser estabelecido a impossibilidade de o defensor técnico do
colaborador ter acesso ao conteúdo e declarações de seu cliente. Em outros casos, o Ministério Público se
comprometeu a suspender processos e investigações a respeito de um colaborador pelo prazo de 10 anos, sendo
que a Lei 12850/2013, em seu artigo 4º, §3º, prevê o prazo máximo de 1 ano para a referida suspensão.
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-out-15/acordos-delacao-lava-jato-violam-constituicao-leispenais>. Acesso em: 13 de jan. 2019.
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versarão sobre a forma de tratamento à qual o colaborador estará sujeito no transcorrer do
cumprimento do acordo, isso ocorre em razão do princípio da presunção de inocência.
Nesse sentido, não são apenas definidos os prêmios envolvendo a aplicação da pena ao
final do processo, mas também se negocia de que modo o colaborador irá responder ao
processo, isto é, se em liberdade, prisão domiciliar, utilizando tornozeleira eletrônica ou
cumprindo outra medida cautelar.
Repita-se, o que não pode ocorrer, mas que tem sido observado na prática, é o uso de
coações ilegítimas à liberdade do imputado durante as negociações com a finalidade de
pressionar o sujeito e prejudicar a voluntariedade do acordo.
Após ser aceito o acordo, procede-se à sua celebração e formalização do termo de
colaboração, com base no artigo 6º, da Lei 12.850/2013, conferindo assim, maior segurança
jurídica às partes. O referido termo deve ser elaborado por escrito, expondo os resultados que
pretende atingir com a colaboração (inciso I) e os respectivos benefícios (inciso II); a
declaração de aceitação e a assinatura do colaborador e do defensor técnico (incisos III e IV)
e, se for o caso, a especificação das medidas de segurança (inciso V).
Celebrado o acordo, ele deve ser levado ao juiz competente para homologação. De
acordo com Costa (2017, p.147):
A atuação do juiz durante o curso da colaboração premiada (negociações,
homologação e execução) é bastante pontual, marcada por duas atividades: a
homologação e a apreciação da efetividade da colaboração na sentença. Em
todo tempo, sua atividade deve ser pautada pelo princípio da imparcialidade
(...). Sua postura deve resumir-se a de garantidor da legalidade do acordo e
do respeito às garantias fundamentais do indivíduo. O juízo imparcial
também exige que o magistrado não adentre no mérito da colaboração
quando da homologação do acordo, apenas verificando aspectos formais
consistentes nos requisitos previstos em lei. A atuação limitada do juiz tornase um desafio que se impõe na contramão da prática vigente até 2013,
quando entrou em vigor o instituto da colaboração premiada. Isso porque o
Judiciário operava a delação premiada como se acordo fosse, e assumia um
papel de protagonismo durante toda a cooperação: negociava com o acusado,
concentrava energias para que as declarações fossem efetivas e tinha ampla
discricionariedade no prêmio a ser implementado.

Mas o contexto mudou, e o instituto da colaboração premiada não permite uma
atividade jurisdicional que não seja simplesmente fiscalizatória. O magistrado não pode
participar das negociações, não pode se envolver na produção probatória, assim como não
pode se comprometer a conceder prêmios.
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Nesse particular, destaca-se que a norma inovou ao prever a disposição contida no
art. 4°, §6°40, de modo a consagrar e preservar a imparcialidade do juiz, como elemento
necessário ao desenvolvimento saudável da persecução penal, já que caberá ao julgador
analisar a amplitude da colaboração para a investigação, sem prejuízo de manter o magistrado
afastado da produção das provas pelas partes.
Frise-se, que a vedação é por demais salutar, pois não faz qualquer sentido a
participação do juiz nas negociações do acordo ou na própria revelação dos fatos declarados
pelo colaborador, até porque seria inconcebível exigir uma imparcialidade nessa situação,
uma vez que seria um personagem na concessão do benefício e, posteriormente, iria ser o
julgador da demanda.
Ora, um juiz que se envolve na formalização e na execução de um acordo, dificilmente
terá uma visão imparcial sobre os eventuais vícios que possam aparecer no decorrer do
processo, comprometendo uma característica indissociável do exercício da função
jurisdicional, que é a imparcialidade, o que traduz a possibilidade de violação ao disposto no
art. 5°, inciso XXXV da Constituição Federal, regra essa que estabelece o direito fundamental
à imparcialidade do julgador.
Em verdade, Lopes Jr. (2011. p.130) ressalta que só haverá condições para se
desenvolver uma segura imparcialidade do julgador quando existir, além da separação das
funções de acusar e julgar, um afastamento do juiz da atividade investigatória e instrutória.
Parece evidente que o legislador não quis que o julgador participasse dos termos do
ajuste, proporcionando ao juiz somente o exame dos critérios que deverão ser analisados para
homologação da colaboração premiada, sendo certo que esses se baseiam, principalmente, na
apreciação do grau de reprovabilidade do agente, ou seja, quanto maior a importância dos
fatos relatados e mais vigorosa os efeitos da colaboração, menor será a censurabilidade do
agente pela sua conduta criminosa.
Portanto, caberá ao magistrado, no âmbito da colaboração premiada, apenas
homologar o acordo, caso estejam preenchidos os requisitos da regularidade, legalidade e
voluntariedade, conforme prevê o artigo 4º, §7°, da Lei 12.850/2013.
O juiz só terá acesso aos termos do acordo de colaboração premiada, após a
formalização do ajuste, sendo imperioso destacar o escólio de Vasconcellos (2017, p.184):
40

Art. 4°, §6°, Lei 12850/2013: O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a
formalização do acordo de colaboração, que correrá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com
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(....) a função do juízo homologatório sobre o acordo firmado e,
essencialmente, o controle dos seus aspectos formais, como seus
pressupostos e requisitos, além dos demais elementos do termo da
negociação, voluntariedade e a legalidade das cláusulas.

Da mesma forma, o manual de colaboração premiada do ENCCLA, assim dispõe:
(...) note-se que essa atividade homologatória do Juiz, tal qual ocorre no
exame de prisão em flagrante, resume-se à verificação do preenchimento dos
pressupostos materiais (cláusulas válidas, legais e que respeitem os
princípios gerais do direito, a moral, a ordem pública e os bons costumes) e
formais (relato da colaboração e seus possíveis resultados, legitimidade
daqueles que participam do acordo, vontade livre e informada, declaração de
aceitação do colaborador e de seu defensor, as assinaturas, a presença de
defensor e a especificação das medidas de proteção, quando for o caso.

Vê-se, pois que a atuação do juiz se limita para analisar a legalidade, voluntariedade e
a constitucionalidade nas cláusulas dos acordos de colaboração premiada, sendo
incontroverso, todavia, a possibilidade do magistrado anular as cláusulas que sejam
manifestamente abusivas ou ilegais ou adequá-las ao caso concreto, desde que o faça
fundamentadamente.
Nunca é demais ressaltar, que as disposições contidas no artigo 4º, §8º, da Lei
12.850/2013, relacionadas a possibilidade do julgador adequar as cláusulas do ajuste, sofre
severas críticas de boa parte da doutrina, sob o argumento de que o legislador
infraconstitucional autorizou o juiz a violar o sistema acusatório, previsto no art. 129, I da
Constituição Federal, o que traduz incomensurável inconstitucionalidade.
Em verdade, para amenizar essa encruzilhada jurídica, o ideal seria existir uma
previsão no sentido de que outro juiz, diferente daquele que homologa o acordo, com as
cláusulas originais ou alteradas, fosse o competente para julgar a ação penal a ser proposta,
pois só assim se afastariam as violações ao texto constitucional.
Após a homologação do acordo, o sujeito passa a ser, oficialmente, um colaborador,
bem como é ratificado o compromisso existente entre as partes. O colaborador poderá ser
ouvido em juízo sempre que for necessário (artigo 4º, §12, da Lei 12.850/2013) e também,
como diz Aras (2016), poderá se comprometer a realizar reconhecimentos e acareações,
disponibilizar documentos ou revelar a localização de bens.
Como já foi dito, é indispensável que todos os atos de colaboração estejam vinculados
aos objetivos combinados no termo do acordo. O colaborador não pode ser forçado a cooperar

102

para além daquilo que foi estabelecido, caso contrário, surgirá um vício insanável de nulidade,
ante a inobservância das regras constitucionais.
O artigo 4º, §13, da Lei 12.850/2013, ainda, prevê que os atos de colaboração deverão
ser registrados em gravações. Esse registro tem a finalidade de garantir a idoneidade do
conteúdo;a voluntariedade das declarações, pois as gravações permitem verificar se as
perguntas foram respondidas livremente; e impedir que o colaborador negue posteriormente
os seus depoimentos.
Ao final, todo material decorrente da colaboração será analisado pelo julgador. A
finalidade é avaliar sua eficácia e a possibilidade de concessão dos benefícios acordados ao
colaborador, tudo isso de modo a observar o devido processo legal e, consequentemente,
permitir a validade do conteúdo produzido como meio de obtenção de prova.
3.3. O ENCARCERAMENTO COMO FORMA DE OBTER A COLABORAÇAO PREMIADA
OFENDE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal assegura um vasto catálogo de direitos, que como dito
anteriormente, se destaca o reconhecido direito ao acusado ao silêncio e de não produzir prova
contra si mesmo, fazendo surgir pesadas críticas ao modelo atual da colaboração premiada,
pelo uso desenfreado de prisões cautelares ou até mesmo de ameaça do cárcere. Isso em razão
de que várias colaborações foram realizadas quando o infrator estava dentro do sistema
penitenciário, o que nos leva a repensar na própria essência desse instituto.
Ora, a exigência imposta ao colaborador de abrir mão do direito fundamental ao
silêncio, confessando a prática do crime para se afastar do cárcere é a pura demonstração de
que o infrator busca a barganha com o poder estatal para se beneficiar, jamais por estar
arrependido com a conduta criminosa, revelando a caráter utilitário da colaboração premiada.
Há que se ressaltar, ainda, que uma vez homologada a colaboração premiada o
colaborador será posto em liberdade, se transformando em testemunha de acusação, com o
compromisso de dizer a verdade, nos depoimentos futuros que, caso não confirmados, levará
o acusado de volta ao cárcere.
Sob um horizonte corajoso, Flauzina, Freitas, Vieira e Pires (2015, pp.97-98)
conseguem demonstrar o hiato entre a concepção do instituto da delação premiada e sua
operacionalização no sistema penal brasileiro, notadamente porque, este se apresenta como
um obstáculo evidente na harmonização entre a busca pela efetividade da persecução criminal
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e do exercício do direito de punir do Estado e, ao mesmo tempo, assegurar a necessidade de
preservação dos direitos e garantias fundamentais previstos no ordenamento constitucional.
Demonstrando um verdadeiro paradoxo com a linha de raciocínio acima descrita,
podemos trazer para reflexão a crítica dos professores Lima e Mouzinho (2016, pp. 505-529)
sobre a esse modelo de justiça premial, quando afirmam que no nosso sistema tradicional
inquisitorial, a principal defesa é a negação da autoria, através da produção de uma versão
contraditória dos fatos, ou mesmo da negação da existência desses mesmos fatos ou da
ausência ou impropriedade de sua tipicidade penal, mas que, hodiernamente, acaba não
acontecendo como a melhor opção para o investigado, diante da oportunidade de obter um
acordo com o Estado e se livrar da repressão estatal.
Ademais, Leonardo Dantas Costa, autor da obra “Delação premiada: a atuação do
Estado e a relevância da voluntariedade do colaborador com a justiça”, utilizada como
principal marco teórico do segundo capítulo da pesquisa, ainda nos adverte sobre a
importância do ato voluntário do colaborador no momento da colaboração premiada, que deve
ser feito, sem qualquer ameaça de decretação da prisão cautelar.
Conforme Costa (2017, p.170), “o elemento da vontade foi considerado desde a
origem da colaboração processual no direito brasileiro como pressuposto para a prática do
ato”. A relevância concedida à liberdade de escolha do acusado foi reiterada pela Lei
12.850/2013, esta que selecionou a voluntariedade como uma das disposições a serem
observadas pelo juiz no momento da homologação do acordo, juntamente com sua
regularidade e legalidade.
Desse modo, é substancial definir o que se caracteriza como ato voluntário. Para tanto,
Costa (2017, p.171) cita Alexandre Morais da Rosa:
Sabe-se que a formação de vontade do indivíduo é complexa e não pode ser
entendida sob o ponto de vista estritamente racional, havendo influências
positivas e negativas de fatores externos, geradores de sentimentos e
influenciadores do inconsciente. Tal é o ponto que Alexandre Morais da
Rosa, comparando o processo ao jogo de guerra, destaca que há pressões
externas às quais estão submetidos os jogadores (sujeitos), como a mídia; a
política; a máfia, o crime organizado e as pessoas neles envolvidas; a polícia,
o Ministério Público, o Judiciário e o próprio defensor. Segundo o autor, tais
iniciativas externas promovem insegurança e influenciam a estratégia
adotada. Por óbvio que não se pode blindar a mente de um indivíduo dos
fatores externos capazes de influenciar sua vontade, porém, pode-se impedir
que estes fatores substituam a vontade individual, no caso concreto; é isto
que a exigência de voluntariedade da colaboração premiada procura cumprir.
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Lauand (2008, p.161) declara que é pacífico na doutrina o entendimento de que o
ponto central da voluntariedade é a ausência de pressões ou coações, sejam elas físicas ou
psicológicas, que prejudiquem a liberdade de escolha sobre a prática do ato. Badaró (2015)
segue a mesma linha e diz que se configura como voluntária a ação segundo a vontade do
sujeito, ou seja, é o agir que não é forçado.
Azevedo (2014, pp.4-5) detalha mais o que é o ato voluntário. O ato voluntário seria
aquele onde há margem de liberdade de escolha ao indivíduo. As coações externas até podem
afastar a espontaneidade do ato (quando a idéia nasce no interior do próprio agente),
entretanto, só uma coação absoluta é capaz de retirar, por inteiro, esta margem de escolha, por
anular a vontade do agente. Assim, o “agir forçado” é aquele marcado por uma coação externa
irresistível e anulatória da vontade.
Após entender o que é o ato voluntário, surge a seguinte pergunta: Nos acordos de
colaboração premiada, a utilização da prisão cautelar se configura como uma forma de coação
absoluta capaz de retirar a vontade individual?
Para alguns autores, como é o caso de Luiz Flávio Borges D’Urso (2015), é impossível
haver voluntariedade em um ambiente prisional, visto que a prisão possui uma carga
emocional que o oprimi o indivíduo.
Sob outra perspectiva, vale a pena trazer para reflexão a discussão levantada no
julgamento do Habeas Corpus 127.48341, onde o Ministro Dias Toffoli diferenciou a liberdade
psíquica da liberdade física. O seu fundamentando era de que, mesmo o agente tendo sua
locomoção absolutamente constrangida (liberdade física), ele pode manter a sua capacidade
de autodeterminação (liberdade psíquica). Logo, para a caracterização do ato voluntário, é
exigido do agente uma escolha com liberdade, mas não necessariamente em liberdade. A
liberdade psíquica pode existir ainda que o imputado esteja preso cautelarmente.
Costa (2017, p.173) expõe ainda que, o artigo 4º, §5º, da Lei 12850/2013, comprova “a
não correlação entre a liberdade psíquica e física pelo fato de ser possível a colaboração de
condenado por sentença já transitada em julgado que, portanto, pode muito bem estar
cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado”, não havendo prejuízo da
voluntariedade do ato praticado.
Em virtude desses aspectos, para Costa (2017, p.175-176), a limitação à liberdade
física, seja através da prisão cautelar, seja por meio de medidas cautelares menos graves, não
41
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caracteriza, por si só, coação absoluta capaz de viciar a voluntariedade de um ato, posto que a
liberdade psíquica se mantém preservada e, portanto, a capacidade de construção da vontade
individual.
Contudo, é preciso destacar que, embora a decretação cautelar da medida coativa de
liberdade esteja prevista em lei, não se pode utilizar como argumento suficiente que o acordo
de colaboração premiada firmado por imputado preso preventivamente é exercício regular de
um direito por parte do Estado. A legalidade do ato, em si, não basta para garantir que não
ocorra no caso concreto, uma violação à liberdade psíquica do imputado. O que deve ser
verificado é se esta prisão cumpre, de maneira efetiva, a sua instrumentalidade, ou seja, seu
caráter cautelar.
Quando isso não acontece, as prisões deixam de ser instrumentos legítimos. Nessa
hipótese, as prisões são utilizadas de maneira estratégica e o objetivo passa a ser violar a
voluntariedade do ato a ser praticado através do ataque à liberdade psíquica do indivíduo.
Como aponta Capez (2016), o cárcere acaba tendo a finalidade de forçar uma colaboração,
sendo manifestamente ilegítima.
Ora, a prisão não pode ser usada como tática para pressionar uma cooperação. Costa
(2017, p.177) declara que Aury Lopes Júnior e Alexandre Morais da Rosa defendem que a
prisão cautelar tem sido empregada como “um verdadeiro trunfo em negociações envolvendo
o interesse do indivíduo-preso em colaborar: prende-se para forçar a colaboração e colaborase para não ser preso. A não colaboração, neste caso, torna-se uma estratégica dominada”.
Diante desse cenário, Costa (2017, p.178) encerra da seguinte forma:
(...) nota-se que malgrado a prisão cautelar, em si, não configure supressão
absoluta da vontade individual, a sua utilitarização como forma de castigo
com fins de persuasão pode retirar do indivíduo sua liberdade psíquica,
consistente na autenticidade de sua decisão. Em outras palavras, a prisão
acarretará vício à voluntariedade da colaboração premiada quando se
configurar como um mecanismo de manipulação da vontade individual, que
incuta em seu cérebro o desejo de colaborar por meio de uma coerção, ou
seja, de uma reflexão que não parte de sua capacidade de autodeterminação;
quando a limitação da liberdade física estiver aliada a limitação da liberdade
psíquica. A partir da teoria dos jogos, Alexandre Morais da Rosa afirma que
as medidas cautelares podem ser utilizadas como verdadeiras táticas
aniquiladoras, voltadas à pressão e condicionantes de todos os movimentos
defensivos a um só objetivo: a soltura.

Na mesma linha de raciocínio na crítica da utilização da prisão cautelar para obtenção
do acordo, temos as lições de Streck e Trindade (2014):
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Utilizar a prisão como forma de pressionar os acusados para que façam a
delação é transformar o Direito Penal em responsabilidade objetiva. Prendese o acusado para que, depois, este se defenda contando tudo o que a
autoridade deveria descobrir por ela mesma. E por que por ela mesma? Pela
simples razão de que, no Estado Democrático, o réu não precisa provar nada.
Não há inversão do ônus da prova. Simples assim. Quem deve provar é a
acusação. Tal função compete ao Ministério Público.

Em verdade, os órgãos responsáveis pela condução da justiça consensuada vêm
adotando condutas absolutamente reprováveis, pois para alcançarem a renúncia que alude o
§14 do art.4° da Lei 12.850/2013, se valem de prisões cautelares como forma de obter a
confissão, o que demonstra, claramente, a existência de coação física e, principalmente
psicológica, plenamente vedada pelo ordenamento constitucional. Isso acaba por levar a
nulidade das provas, por violação à regra contida no art.5°, LVI da Constituição Federal.
Há que se reconhecer que o Ministério Público e o Judiciário se escoram numa
conduta tem como pressuposto um verdadeiro contorcionismo hermenêutico para identificar
pretensamente a presença dos requisitos da prisão preventiva e, consequentemente, validar
uma segregação cautelar com nítido viés de constrangimento à celebração do acordo.
O próprio Lopes Jr. (2017, p.177) descreve:
Tudo é mais difícil para quem não aceita o “negócio”.O acusador público,
disposto a constranger e obter o acordo a qualquer preço, utilizará a acusação
formal como um instrumento de pressão, solicitando altas penas e pleiteando
o reconhecimento de figuras mais graves do delito, ainda que sem o menor
fundamento (...) A superioridade do acusador público, acrescida do poder de
transigir, faz com que as pressões psicológicas e as coações (a prisão
cautelar virou o principal instrumento de coação) sejam uma prática normal,
para compelir o acusado a aceitar o acordoe também a “segurança” do mal
menor de admitir uma culpa, ainda que inexistente.Os acusados que se
recusam a aceitar a delação ou acordo sobre a pena são considerados
incômodos e nocivos, e sobre eles pesarão todo o rigor do Direito Penal
“tradicional”, em que qualquer pena acima de quatro anos impede a
substituição e, acima de oito anos, impõe o regime fechado.

Ora, por mais que se diga que é falácia o argumento de que a prisão preventiva vem
servindo como método indutor para a celebração de acordo de colaboração premiada, as
estatísticas demonstram o contrário, conforme descrito por Lopes Jr. e Rosa (2017):
(...) quando dizem que "apenas" 30% dos delatores da operação "lava jato"
estavam presos quando fizeram o acordo, há que se considerar o outro lado
desses números: dos 70% que fizeram o acordo em liberdade, quantos o
fizeram para não serem presos ou foram soltos para fechar o acordo? Essa é
a questão. Não se pode desconsiderar, ainda, um outro fator importante em
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casos assim: a aplicação de penas altíssimas, exemplares, para réus que não
quiseram colaborar, cumprindo uma função que se poderia denominar de
"prevenção negocial". É um recado claro para o "mercado": faça seu acordo
ou se submeta a uma pena altíssima. É pegar ou largar.

De se ressaltar, que pelo quadro fático instaurado pelas prisões ocorridas nas diversas
fases da “Operação Lava Jato”, o então Deputado Federal Wadih Damous apresentou projeto
de Lei 4.372/201642, que estabelece como condição para a homologação judicial da
colaboração premiada a circunstância do acusado ou indiciado responder em liberdade à
investigação ou ao processo instaurado a seu desfavor.
Segundo a proposta, a redação do artigo 3° da Lei 12850/2013, passaria a conter um
terceiro parágrafo, com a seguinte redação:
Art. 3° (...) §3°: No caso do inciso I, somente será considerada para fins de
homologação judicial a colaboração premiada se o acusado ou indiciado
estiver respondendo em liberdade ao processo ou investigação em seu
desfavor.

Vale frisar, que o referido parlamentar justificou a necessidade de inclusão do texto
acima descrito, sob o argumento de que a prisão cautelar não deveria ser utilizada como
instrumento psicológico de pressão sobre o agente colaborador, sob pena de ser violada a
dignidade da pessoa humana. Enfatizou, ainda, o autor da proposição, que o objetivo é evitar
que prisões sejam decretadas sem fundamentação idônea e com finalidades extrínsecas ao
processo ou inquérito.
Por tudo que já fora exposto, não há que se falar em liberdade psíquica quando o
indivíduo está recolhido ao cárcere, o que traduz que não lhe resta outra opção a não ser
assumir qualquer compromisso para dali sair e obter a liberdade. Todavia, por conta do
momento atual do Brasil, com uma enorme criminalidade desenfreada, notadamente no
serviço público, constata-se que os Tribunais Superiores vêm endossando os atos praticados
pelos órgãos de investigação, permitindo que o Estado se utilize de métodos da inquisição,
através da tortura psicológica, para obter informações necessárias para dar andamento a
persecução criminal.
Vasconcellos (2017, p.209) traz como exemplo a decisão proferida nos autos do HC
127.483, onde se restou destacado “que a validade do acordo seria a liberdade psíquica do
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agente, e não a sua liberdade de locomoção”. Mais adiante, ainda sobre o pronunciamento do
habeas corpus o citado professor arremata afirmando que “a declaração de vontade do agente
deve ser produto de uma escolha com liberdade (=liberdade psíquica), e não necessariamente
em liberdade, no sentido de liberdade física. Portanto, não há nenhum óbice a que o acordo
seja firmado com imputado que esteja custodiado, provisória ou definitivamente, desde que
presente a voluntariedade dessa colaboração”.
Entretanto, não obstante o posicionamento acima destacado, quando se confronta o
texto constitucional com o cenário atual em que se coloca o investigado no cárcere, muitas
vezes sem qualquer fundamento legal ou quiçá idôneo e, ainda, sem perspectiva de saída,
constata-se flagrantes violações aos direitos e garantias previstos na Carta Federal, não se
justificando atitudes dessa natureza, nem mesmo se escorado no já explicitado anteriormente
Direito Penal de Emergência.
3.4. A COLABORAÇAO PREMIADA COMO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA
A discussão nessa parte da pesquisa é deveras importante e, sem dúvida, como as
demais existentes no ensaio, reflete um cenário de imensa discussão no meio jurídico, até
porque o exame do material produzido com o relato do colaborador, pode ensejar dúvidas
sobre a sua veracidade e validade para sustentar uma eventual condenação.
Isso decorre, da própria redação extraída do texto em referência (Lei 12.850/2013 –
art.3°), que prevê que a colaboração premiada poderá ser realizada durante a persecução
penal, o que equivale dizer, que o procedimento da justiça premial pode ser formalizado na
fase preliminar, ou seja, ainda na fase de investigações preliminares, que tem como
característica o sigilo e a inquisitoriedade.
Esse quadro fático traduz a importância de um estudo se a colaboração premiada seria
um meio de prova ou um meio para obtenção da prova, notadamente por conta da previsão
constitucional da vedação de existência no processo da provas obtidas por meios ilícitos
(art.5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988), sem mencionar a potencial vulneração
ao princípio constitucional do contraditório, uma das bases do processo penal contemporâneo.
Lauand (2008, p.110), afirma que as declarações prestadas na fase preliminar não
podem ser consideradas meio de prova, sob o argumento de na primeira fase da persecução
penal não se produz prova, mas tão somente elementos informativos. Assim no sentido
técnico-processual do termo, prova são aqueles elementos produzidos na presença do juiz e

109

das partes, as quais devem ter efetiva possibilidade de participar de sua produção e oferecer
contraprova, de modo a consagrar o contraditório.
Lopes Jr. (2011. p.207) adverte que a colaboração premiada é um meio pelo qual
possibilitará o juiz fazer uma reconstrução do passado dos fatos, subsidiando o julgador na
formação do seu convencimento, de modo a possibilitar o julgamento da causa.
Ressoa importante consignar, que os métodos de obtenção de prova fazem parte do
princípio constitucional da ampla defesa e, para tanto, traduz um direito subjetivo de produção
de provas em sentido contrário, o que leva a destacar a o equívoco de se entender a
colaboração premiada como um meio de prova.
Ora, a aceitação da declaração de co-réu sobre a autoria em conjunto da prática
criminosa, sem que dê a oportunidade do delatado se contrapor aos fatos narrados, tem uma
força probatória questionável, por força do princípio do devido processo legal. Não foi à toa
que, em caso semelhante, o Ministro Celso de Melo do Supremo Tribunal Federal43,
examinando requerimento do Procurador Geral da República, nos autos da Petição 7500/DF,
assim se posicionou:
EMENTA: 1. O pedido do Procurador- -Geral da República. 2. Os fatos
alegadamente delituosos. 3. A colaboração premiada, que não é meio de
prova, acha-se legalmente disciplinada como instrumento de obtenção de
dados e subsídios informativos. Valor e restrição concernentes ao
depoimento do agente colaborador. O “Caso Enzo Tortora” na Itália: um
clamoroso erro judiciário. 4. A investigação penal como dever jurídico e
resposta legítima do Estado à “notitia criminis”: o investigado como sujeito
de direitos e titular de garantias oponíveis ao Estado. 5. A presunção
constitucional de inocência não cessa nem deixa de prevalecer em face da
instauração de investigação penal e/ou de processo criminal. 6. Regime de
sigilo e direito do investigado (e de seu Advogado) de conhecimento e
acesso aos elementos de informação constantes dos autos, inclusive ao
depoimento do agente colaborador. O princípio da comunhão da prova. 7.
Desmembramento da investigação criminal em relação aos que não dispõem
de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal. 8. Autorização
para abertura de inquéritos individualizados em relação a Senador da
República e a Ministro de Estado e deferimento de outros pedidos.

A Suprema Corte brasileira firmou entendimento de não haver possibilidade de
condenação penal com suporte unicamente em delação prestada pelo agente colaborador.
Nessa linha de raciocínio, pode-se trazer à baila, a doutrina de Silva (2014, pp.71-74) que
destaca que a referida impossibilidade, se traduz numa importante limitação de ordem jurídica
43
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que, incidindo sobre os poderes do Estado, objetiva impedir falsas imputações dirigidas a
terceiro, sob o pretexto de colaborar com a justiça. Frise-se, que se trata de importante
premissa que objetiva impedir inaceitáveis erros judiciários, com injustas prisões e até
condenações de pessoas inocentes.
Vasconcellos (2017, p.363) no que tange a valoração das provas ensina que “além da
aferição interna, a colaboração premiada precisa ser confirmada por elementos externos, a
partir de um exame que se projeta na identificação de uma prova independente, capaz de
demonstrar e comprovar que a manifestação do cúmplice é verdadeira no que se refere a um
correu”, o que denota a impossibilidade do instituto ser tratado como meio de prova.
Isto porque a colaboração premiada não prova nada, por não ser um meio de prova,
mas sim uma técnica, instrumento para se obtê-las. Badaró (2012, p.270) assim sustenta:
Enquanto os meios de prova são aptos a servir, diretamente, ao
convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática
(p. Ex., o depoimento de uma testemunha, ou o teor de uma escritura
pública), os meios de obtenção de provas (p. Ex.: uma busca e apreensão)
são instrumentos para a colheita de elementos ou fontes de provas, estes sim,
aptos a convencer o julgador (p. Ex.: um extrato bancário [documento]
encontrado em uma busca e apreensão domiciliar).Ou seja, enquanto o meio
de prova se presta ao convencimento direto do julgador, os meios de
obtenção de provas somente indiretamente, e dependendo do resultado de
sua realização, poderão servir à reconstrução da história dos fatos.

Na mesma toada, podemos trazer as lições de Anselmo (2017, p.159) que ressalta a
importância de que as informações repassadas pelo colaborador em seu depoimento após a
realização do acordo de colaboração premiada sejam validadas por uma investigação posterior
que as confirmem, com a subsequente localização de efetivos meios de prova.
Continua o citado delegado de polícia federal, na mesma obra e página, afirmando que
a colaboração premiada não seria um fim em si mesmo, mas o ponto de partida para a
checagem das informações auferidas. Dessa forma, a atividade de investigação criminal
realizada pela polícia judiciária visa dar concretude às palavras do colaborador, a fim de evitar
que sejam apenas “palavras ao vento”, mas sim, corroboradas por diversos outros meios de
prova previstos na legislação penal.
Desta feita, infere-se que a colaboração premiada tem sido utilizada no cenário
jurídico penal brasileiro, como um meio de obtenção de prova fundamental para se combater a
criminalidade organizada, notadamente aquela marcada pela participação de agentes políticos
de alto escalão e empresários de grosso calibre econômico.
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Não fora só isso, constata-se, ainda, que o regime de colaboração premiada, definido
pelo legislador através da Lei 12.850/2013, estabeleceu mecanismos destinados a evitar
abusos que possam ser cometidos por intermédio da ilícita utilização desse instituto, tanto
que, além da expressa vedação contida no art. 4º, § 16, o art. 19 do citado diploma normativo
tipifica como crime aquele que, falsamente, sob o pretexto de colaborar com a justiça, indica
pessoa como autora de infração penal ou daquele que revela informações sobre estrutura de
organização criminosa que saiba ser inverídica.
Em outras palavras, constata-se que merecem aplausos a previsão normativa contida
na Lei 12850/2013, pois o juízo responsável pelo julgamento de uma ação penal que possui
uma colaboração premiada homologada não poderá, em nenhuma hipótese, condenar o
acusado apenas com base nesta colaboração prestada, pois a legislação exige que a
colaboração seja um meio para auxiliar o órgão acusador a encontrar outras provas do(s)
delito(s) para, juntamente com o depoimento privilegiado, consolidar a culpa de um
investigado/acusado.
Ora, do contrário, se fosse possível aceitar apenas a colaboração premiada para
condenar um indivíduo, seriam desrespeitados os princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa do acusado, o que traduziria uma aberração jurídica pela vulneração da
ordem constitucional por uma legislação infraconstitucional.
Destaca-se, por fim, que com tais providências, o legislador brasileiro procurou
neutralizar, em favor de quem sofre a imputação emanada de agente colaborador, os mesmos
efeitos perversos da denunciação caluniosa, dando-se uma forte sinalização de que um
subterfúgio dessa ordem, além de caracterizar um ato atentatório aos mais fundamentais
direitos consagrados na Constituição, constituiria medida medievalesca que cobriria de
vergonha qualquer sociedade civilizada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a presente dissertação, buscou-se fazer uma investigação sobre a colaboração
premiada, de modo a verificar se esse modelo de justiça negocial introduzido no sistema
jurídico brasileiro violaria o texto constitucional vigente. Não se tem dúvida, que o instituto
premial cresceu desenfreadamente, não apenas para aqueles que convivem no meio jurídico,
mas a todo cidadão que convive diuturnamente com as notícias onde organizações criminosas
depenaram de toda ordem o poder público.
Para além das questões trabalhadas e aquelas pendentes, gostaria de frisar que, ao
longo do trabalho, a idéia foi sobrepor minhas expectativas de pesquisa à riqueza de
elementos apresentados nas opiniões doutrinárias sobre a colaboração premiada, com os
reflexos de sua aplicação no dia a dia forense.
Minhas intenções caminharam no sentido de se fazer um estudo dogmático, diante do
cenário vivido no Brasil, de alta criminalidade organizada e com grandes operações policiais,
não fica difícil concluir que o modelo de justiça consensuada ganha destaque e acaba por
despertar interesse nacional, até por conta do desmantelamento de organizações criminosas
que jamais seriam descobertas, se não fosse à colaboração premiada.
Não obstante ter que reconhecer que esse modelo de justiça negocial vem sendo
eficiente para o combate às organizações criminosas, durante a pesquisa conseguiu-se
identificar que a legislação que trata do tema necessita ser aperfeiçoada, para que esteja em
harmonia com o ordenamento constitucional.
Como delineado no decorrer dos capítulos da pesquisa, existem enormes
descompassos da Lei 12.850/2013 com o conjunto de princípios e normas contidos no texto
constitucional, seja porque a legislação foi importada a partir de um modelo estadunidense,
cujo sistema jurídico é diverso do brasileiro, seja, porque e, principalmente, não ser lícito e
muito menos ético ao Estado, conceder prêmios ao criminoso que se vale da traição,
independentemente de quem esteja envolvido no caso, o que traduz a impossibilidade do ente
público estimular essa imoralidade, com o intuito de se garantir uma maior eficiência da
justiça.
Nessa perspectiva, como alertado no primeiro capítulo desta pesquisa, a traição tem
um desvalor moral evidente, não sendo crível e sequer razoável que o Estado incentive essa
prática, nem mesmo sob o fundamento de que estaríamos vivendo num período do Direito

113

Penal de Emergência, onde pretensamente a lei de guerra justificaria tamanho desvalor no
cotidiano da sociedade.
Em outras palavras, a pesquisa revelou não ter nada contra um Estado eficaz, porém
os riscos de ultrapassar certas linhas demarcatórias de direitos individuais dos indivíduos são
imensos e não vale a pena esse sacrifício, ao ponto de se chegar a uma encruzilhada e
identificar que a justiça acaba deixando de ser ela mesma para se vender por qualquer preço.
Não se concebe que o criminoso seja tratado pelo Estado de forma diferenciada, por
conta daquilo que ele possa oferecer, acabando por colocar a verdade que o infrator se
comprometeu a falar, como mero instrumento de troca, fazendo com que aquela passe a ser
uma moeda valiosa em que o infrator coloque um preço naquilo que sabe em prol de alguns
prêmios.
A pesquisa revelou ainda, que a colaboração premiada se escora no utilitarismo,
podendo, inclusive, ser considerada boa e válida, já que tornaria possível um bem estar da
coletividade, ao possibilitar o alcance do direito penal na criminalidade da elite econômica do
país, legitimando, dessa forma, o modelo de justiça premial.
Todavia, como se acredita que a ética é estrutura fundante de toda e qualquer
atividade humana, a sociedade deve se pautar na preservação desses valores, fortalecendo a
relação de uns com os outros e não a aniquilação de uns pelos outros, o que se acredita ser um
preço muito alto, fazendo surgir um questionamento sobre a validade da colaboração
premiada na esfera filosófica.
Já na segunda parte da dissertação, foi delineada uma análise comparativa do modelo
de justiça premial entre as legislações da Itália, Estados Unidos e do Brasil, foi identificado, a
partir de um contexto histórico e concretas diferenças no arcabouço legislativo das nações
envolvidas, seja pelas diferenças dos sistemas jurídicos dos países, ou pelas questões
políticas, sociais e culturais que influenciaram e modificaram o instituto da colaboração
premiada.
Foi identificado que a justiça consensuada não é originária da legislação brasileira, o
que acabou por revelar as diferenças desse modelo aplicado no sistema jurídico da common
law nos Estados Unidos e o disponibilizado na Itália e no Brasil num cenário da civil law,
sendo certo que o recorte da pesquisa esteve voltado para a vontade do agente colaborador
premial.
A partir daí, constatou-se que tanto na Itália, como nos Estados Unidos, a justiça
negocial surgiu num estado de emergência, por conta do cenário fático da época, em que se
via a luta do Estado contra as máfias italiana e americana, que praticavam crimes de
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terrorismo e contra a ordem constitucional, sem mencionar o fato de que na Itália, tais
organizações criminosas se misturavam na vida política e econômica, fazendo com que se
desse uma enorme importância a figura do agente colaborador.
É bem verdade, que a legislação italiana sofreu diversas mudanças para tornar o
procedimento da justiça negocial mais claro e eficaz, trazendo maior transparência para o
instituto da colaboração premiada, sem mencionar o fato de que foram reparadas todas as
arestas que vulneravam as garantias constitucionais italiana.
O resultado do trabalho da pesquisa demonstrou que o modelo de justiça
consensuada estadunidense foi o que ganhou maiores aplausos pela eficácia da resolução dos
conflitos criminais daquela nação, facilitado pelo sistema jurídico da common law, onde se
permite maior discricionariedade na figura do agente acusador.
Constatou-se que nos Estados Unidos a plea bargain concede maior liberdade na
negociação, sendo o ajuste baseado no consenso onde as partes poderão evitar a instauração
de um processo que se arrastará pela justiça, com alto custo para o poder público, trazendo um
sentimento a sociedade de eficácia do direito penal, a partir de uma resposta imediata e efetiva
às transgressões penais.
No Brasil a legislação premial vem evoluindo ao longo dos anos, como demonstrado
no segundo capítulo, mas apesar de todas as inovações trazidas pela Lei 12.850/2013, a partir
de uma regulamentação procedimental da colaboração premiada, restou constatado que os
diplomas legais que cuidam da justiça consensuada deixam inúmeros vácuos normativos, os
quais a cada dia que se passa, causam não só dúvidas e controvérsias, mas, sobretudo,
insegurança jurídica aos personagens do acordo.
Diante da insuficiência normativa, a pesquisa no terceiro capítulo identificou a
necessidade de se discutir, refletir e aperfeiçoar o instituto da colaboração premiada, a partir
de um processo legislativo de grande debate e, não apenas por meio de decisões judiciais ou
interpretações doutrinárias, já que o direito, num Estado Democrático de Direito, não é aquilo
que a doutrina e os tribunais dizem.
As lacunas na legislação sobre a colaboração premiada identificadas no trabalho que
mais saltam aos olhos são aquelas relacionadas as violações constitucionais, notadamente o
constrangimento moral representado pela possibilidade de decretação de prisão cautelar do
agente, que acaba sendo a mola propulsora da efetividade do ajuste.
Ora, se a efetividade de um instituto jurídico depende do absoluto rompimento com o
Estado Democrático de Direito vigente, não se tem dúvida que a legislação que prevê a
colaboração premiada contém imenso vício de inconstitucionalidade, conforme demonstrado
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no decorrer do trabalho de pesquisa, não se prestando, pois, para ser um modelo de justiça
negocial que assegura os direitos e garantias constitucionais.
De fato, as críticas lançadas sobre a colaboração premiada advêm da vulneração das
garantias do direito ao silêncio, não incriminação, ampla defesa e contraditório, pois o Estado
atropela esses princípios para de toda forma obter informações do colaborador, exigindo desse
uma confissão e delação sobre a pratica criminosa para ganhar um prêmio.Assim, não se
afigura correto que a introdução no processo penal de um modelo de justiça negocial que
conceda vantagens de parte a parte, sem a observância de preceitos constitucionais.
Assim, estou convencido de que seria muito mais frutífero que se criasse um
consenso de que a legislação sobre a justiça consensuada brasileira fosse aprimorada, de
modo que a aplicação da colaboração premiada se amoldasse aos direitos e garantias
fundamentais, não sendo concebível que a insistência de argumentos retóricos e calcados no
direito penal da emergência prevalecesse, diante do quadro da excepcionalidade desse período
de guerra.
Em outras palavras, deve-se abandonar o tom puramente crítico para se adotar uma
postura propositiva, visando, justamente, avançar com passos decisivos na incrementação, em
toda medida do possível, de estruturas de consenso, para se alcançar um processo penal
moderno, em que se identifica a efetividade.
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