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RESUMO

Objeto das mais variadas discussões, o instituto da colaboração premiada possui necessariamente implicações éticas, visto que possui 
inegavelmente uma carga moral. Para a sua compreensão, tão fundamental quanto uma análise técnico-jurídica, se faz o diagnóstico no âmbito 
da ética. 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? A repercussão da 
colaboração premiada na Operação Lava Jato reforçou a necessidade da realização de um debate sobre o seu valor moral, mais especificamente 
sobre as virtudes da lealdade e da confiança envolvidas nesse instituto. O tema se encontra delimitado no que diz respeito aos dilemas éticos da 
Colaboração Premiada. Neste caso, a investigação tem como objetivo analisar sob qual ótica ela pode ser considerada moralmente boa ou não, o 
que depende do estudo da teoria deontológica da norma, elaborada por Immanuel Kant, este que entendia o bom como boa vontade, bem como 
no exame da teoria teleológica, defendida pelos utilitaristas Jeremy Bentham e Stuart Mill, estes que consideravam o bom como sendo aquilo que 
é útil. Para Kant, a Colaboração Premiada não poderia ser considerada moralmente boa. Nesse quadro, 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. Seguindo o pensamento do filósofo de Konigsberg, 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, não podem se configurar como princípios em uma 
possível legislação universal e, por isso, devem ser rejeitadas. 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 tratá-los de forma diferenciada, bem como coloca a verdade que o infrator se comprometeu a falar, 
como mero instrumento de troca. 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. Já para Bentham e Stuart Mill, a Colaboração 
Premiada pode ser considerada moralmente boa, pois, 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 ser 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 eficientes, então, ela será válida. 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 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. Nesse sentido, a partir de uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica e qualitativa, conclui-se que o tema 
apresenta complexas questões éticas e que a aplicação do instituto da Colaboração Premiada não está atrelado à questões meramente legais, 
mas também filosóficas. A escolha pela ética kantiana ou pela ética utilitarista é que decide se a Colaboração Premiada é moralmente boa ou não.
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