
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. 


