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“Detached reflection cannot be demanded in the presence of an uplifted 

knife”. 

(Oliver Wendell Holmes Jr. – Brown v. United States 256 U.S. 335 - 1921) 



 

RESUMO: A presente monografia tem como objetivo principal analisar de que forma o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça controlam judicialmente os termos 

dos acordos de colaboração premiada, cuja regulamentação jurídica se extrai da Lei 

12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas). Divide-se em (1) Introdução, (2) 

Fundamentos da Colaboração Premiada, (3) Controle Judicial dos Acordos de Colaboração 

Premiada e (4) Conclusão. A análise é essencialmente qualitativa, realizada por meio de 

pesquisas de jurisprudência de cada Tribunal. Ao fim, conclui-se que os Tribunais Superiores 

pouco limitam as cláusulas de um acordo de colaboração premiada, homologando termos que 

garantem benefícios e direitos extralegais, impedindo ainda, por meio de sua jurisprudência, 

que corréus delatados contestem aqueles termos judicialmente devido a uma suposta falta de 

legitimidade para tanto. 

PALAVRAS-CHAVE: Controle Judicial. Acordo de Colaboração Premiada. Delação 

Premiada. Legalidade. Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça. Ministério 

Público. Homologação. Processo Penal. Constituição Federal. 



 

ABSTRACT: The following monograph analyzes how the Supreme Court and the Superior 

Court of Justice judicially control the terms of a rewarded collaboration agreement, which is 

legally regulated by the Federal Law n. 12.850/2013 (which defines Organized Crime, among 

other rules). The chapters are divided in (1) Introduction, (2) Foundations of the Rewarded 

Collaboration, (3) Judicial Control of the Terms of a Rewarded Collaboration, (4) Conclusion. 

This analysis is essentially qualitative, and it was made through an extensive research of the 

precedents of such courts. In the end, it is possible to conclude that these courts do not 

effectively limit the clauses of a rewarded collaboration agreement, ratifying a series of terms 

which concede extralegal benefits and rights to collaborators. The courts also prevent, through 

their rulings, any kind of questioning regarding the agreements by defendants pointed out as 

criminals by such collaborators. 

KEYWORDS: Judicial Control. Rewarded Collaboration Agreement. Whistleblowing. 

Legality. Supreme Court. Superior Court of Justice. Public Prosecutor’s Office. Ratification. 

Criminal Procedure. Federal Constitution. 
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1.   INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso, no formato escolhido de monografia, busca 

analisar quais são os limites jurídicos impostos aos possíveis termos de um acordo de 

colaboração premiada, sob a óptica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, considerando também as diferentes posições doutrinárias e a 

legislação sobre o tema. Será feita uma análise qualitativa das decisões proferidas e dos 

escritos acerca do assunto.  

Busca-se, portanto, entender o escopo de negociação das partes no âmbito de um 

acordo de colaboração premiada, previsto na Lei 12.850/13, cujo controle legal é realizado 

pelo Poder Judiciário. O que pode ser negociado pelas partes em um acordo de colaboração 

premiada e de que forma o Poder Judiciário limita a autonomia da vontade das partes neste 

tipo de acordo são algumas das perguntas que o presente trabalho busca responder. Como 

hipótese de resposta, é provável que, após a celebração de acordos demasiadamente amplos e 

dotados de cláusulas não previstas na legislação, as côrtes tenham limitado o escopo de 

negociação das partes aos parâmetros legais, de modo que não se possa celebrar um acordo de 

colaboração premiada como um negócio jurídico qualquer. 

A relevância social do estudo aprofundado deste tema consiste em consagrar a 

legitimidade do instituto da colaboração premiada, desde que delimitado por padrões jurídicos 

normativos válidos. A celebração de um negócio jurídico deve invariavelmente ser realizada 

nos limites das normas constitucionais, legais e regulamentares vigentes, não podendo ir de 

encontro à normativa basilar do direito constitucional, criminal e processual penal. Já a 

relevância jurídica, por sua vez, consiste em explorar uma lacuna que ainda não foi enfrentada 

pelos Tribunais Superiores com veemência, de forma que os acordos celebrados hoje podem 

vir a ser anulados ou, ao menos, não serem homologados devido a alguma ilegalidade ou 

inconstitucionalidade supervenientemente declarada.  
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1.1 Referencial Teórico  

 

Desde a promulgação da Lei 12.850/2013, que possibilitou o desencadeamento da 

Operação Lava-jato, os acordos de colaboração premiada tornaram-se um poderoso 

instrumento do Estado na persecução criminal de acusados integrantes de organizações 

criminosas. Comumente denominados de “delação premiada” pela mídia de forma atécnica, 

estes acordos, previstos no art. 4º daquela Lei, trouxeram uma forma relativamente nova de 

cooperação em troca de benefícios processuais para aqueles que tenham colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação e com o processo criminal1.  

No entanto, com a ampliação do uso destes acordos pelo Ministério Público e pela 

Polícia Judiciária, os questionamentos jurídicos acerca do escopo dessas negociações 

começaram a surgir. Alguns colaboradores da Operação Lava-jato obtiveram benefícios não 

previstos na legislação pertinente, como, por exemplo, Alberto Youssef. Em seu termo de 

colaboração premiada, na Cláusula 7ª, §3º, ficou acordado entre o MPF e o colaborador que 

dois dos veículos apreendidos na Operação estariam à disposição de suas filhas, podendo 

utilizá-los como “medida de segurança” enquanto Youssef estivesse preso em regime 

fechado2. Não há previsão normativa autorizando a implementação deste tipo de medida. 

Portanto, a forma pela qual o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público controlam o 

parquet e sua discricionariedade na celebração de um acordo de colaboração premiada, e qual 

é o escopo de seu poder de barganha são temas cruciais para o desenvolvimento e 

estabilização jurídica deste instituto.  

O instituto da colaboração premiada da Lei de Organizações Criminosas foi essencial 

para o relativo sucesso do movimento de “combate à corrupção” promovido pelo Estado 

através do Ministério Público, das Polícias Judiciárias e de membros do Poder Judiciário. 

                                                             
1 O passado, o presente e o futuro da delação premiada. JOTA. Brasília, 27 mai. 2019. Disponível em: < 
https://www.jota.info/coberturas-especiais/delacao-em-foco/o-passado-o-presente-e-o-futuro-da-delacao-

premiada-27052019>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

 
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 5244. Relator: Min. Teori Zavascki. Requerente: Ministério 

Público Federal. Brasília, 19 dez. 2014. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/01/acordodela%C3%A7%C3%A3oyoussef.pdf>. Acesso em: 02 jun. 

2019. 

 

https://www.jota.info/coberturas-especiais/delacao-em-foco/o-passado-o-presente-e-o-futuro-da-delacao-premiada-27052019
https://www.jota.info/coberturas-especiais/delacao-em-foco/o-passado-o-presente-e-o-futuro-da-delacao-premiada-27052019
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/01/acordodela%C3%A7%C3%A3oyoussef.pdf
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/01/acordodela%C3%A7%C3%A3oyoussef.pdf
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Resta saber se tal movimento foi dotado dos pré-requisitos jurídicos e legais básicos para sua 

validade3.  

Não obstante, o controle judicial destes acordos é essencial para que o instituto não 

se torne um instrumento coercitivo arbitrário nos moldes de um plea bargain norte-

americano, no qual o réu se vê invariavelmente obrigado a aceitar um acordo formulado pelo 

prosecutor e abrir mão de seu direito fundamental ao julgamento perante um júri composto 

pelos seus pares, sendo instantaneamente condenado a cumprir sua pena4. Este não é o 

propósito do acordo de colaboração premiada. Diferentemente do plea bargain, na 

colaboração premiada o réu deve necessariamente colaborar com as investigações de forma 

efetiva e voluntária, uma vez que não há a possibilidade de se abrir mão do julgamento 

criminal em troca de benefícios na capitulação da pena no ordenamento jurídico pátrio. 

Além disso, é de suma importância que os profissionais da área jurídica envolvidos 

na celebração destes acordos entendam os limites impostos pela legislação e pelas normas 

constitucionais às cláusulas que podem ser negociadas e de que forma tal negociação pode ser 

feita. As balizas provenientes do controle judicial dos acordos de colaboração premiada 

devem ser dominadas pelos advogados criminalistas, membros do Ministério Público e das 

Magistraturas para que o instituto não se torne uma medida arbitrária, inconstitucional e 

violadora de direitos fundamentais dos acusados.  

O instituto da colaboração premiada possui precursores em diferentes legislações 

penais pátrias, encontrando também respaldo nos ordenamentos jurídicos de outros países. O 

                                                             
3 “A conveniência da instrução criminal mostra-se presente não só na cautela de impedir que os investigados 

destruam provas, o que é bastante provável no caso dos pacientes, que lidam com o pagamento a vários agentes 

públicos, mas também na possibilidade de a segregação influenciá-los na vontade de colaborar na apuração de 

responsabilidade, o que tem se mostrado bastante fértil nos últimos tempos [grifo nosso]. ” BRASIL. Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região. Habeas Corpus Nº 5029050-46.2014.404.0000. 8ª T. Rel. Des. Fed. João Pedro 

Gebran Neto. [Parecer – Procuradoria Regional da República da 4ª Região]. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/dl/lava-jato-parecer-mpf-prisao-forcar.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

 

Cf. CANÁRIO, Pedro. Em parecer, MPF defende prisões preventivas para forçar réus a confessar. CONJUR, 27 

nov. 2014. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-nov-27/parecer-mpf-defende-prisoes-preventivas-

forcar-confissoes>. Acesso em: 02 jun. 2019.  

 

Cf.  PRISÃO indevida na "lava jato" custa casamento, emprego e reputação. CONJUR, 27 nov. 2016. 

Disponível  em: <https://www.conjur.com.br/2016-nov-27/prisao-indevida-lava-jato-custa-casamento-emprego-

reputacao>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

 
4 “A plea bargain is an agreement between a defendant and a prosecutor, in which the defendant agrees to plead 
guilty or ‘no contest’ (nolo contendere) in exchange for an agreement by the prosecutor to drop one or more 

charges, reduce a charge to a less serious offense, or recommend to the judge a specific sentence acceptable to 

the defense”. BERMAN, Sara J. The Basics of a Plea Bargain. NOLO. Disponível em: 

<https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-basics-plea-bargain.html> (em inglês). Acesso em: 02 jun. 2019.  

https://www.conjur.com.br/dl/lava-jato-parecer-mpf-prisao-forcar.pdf
https://www.conjur.com.br/2014-nov-27/parecer-mpf-defende-prisoes-preventivas-forcar-confissoes
https://www.conjur.com.br/2014-nov-27/parecer-mpf-defende-prisoes-preventivas-forcar-confissoes
https://www.conjur.com.br/2016-nov-27/prisao-indevida-lava-jato-custa-casamento-emprego-reputacao
https://www.conjur.com.br/2016-nov-27/prisao-indevida-lava-jato-custa-casamento-emprego-reputacao
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-basics-plea-bargain.html
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direito processual penal negocial está intrinsecamente associado à ideia de eficiência na 

obtenção de provas e no combate ao crime organizado, como assevera o Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça Néfi Cordeiro: 

 

A negociação estatal com o autor do fato ilícito é tendência mundial de 

eficiência.  

Embora seja dever do acusador, cível ou criminal, demonstrar o fato ilícito 

praticado pelo agente, economizam-se recursos quando o particular 

reconhece sua culpa e admite a responsabilização que merece, como 

decorrência da colaboração, ser minorada.  

A eficiência é princípio de ação estatal que exige a mais racional utilização 

dos recursos para a obtenção da ordem social desejada. Dentre os meios de 

obtenção de prova, é a colaboração premiada que melhor desempenho tem 
mostrado no país. Grandes operações policiais passaram nos últimos cinco 

anos a ocorrer com frequência a partir de delações – confessa o criminoso 

crime próprio e de terceiros, fornece provas e restitui produto do crime, para 

a redução da pena.  

Mesmo em grupos criminosos símiles, ainda que não configuradores da 

criminalidade organizada, o desenvolvimento maior ou menor das delações 

tem diferenciado a eficiência persecutória.  

Na conhecida operação lava jato, já foram condenadas 188 pessoas, 

registrados 395 pedidos de cooperação internacional com 50 países e obtida 

a recuperação de aproximadamente R$ 12 bilhões para os cofres públicos. 

Como meio de prova, 134 delações premiadas foram realizadas.  

De outro lado, a negociação no cível pelos acordos de leniência tem 

permitido a eficiente reparação dos danos e o interesse social na 

continuidade lícita da atuação empresarial.  

A superação da vedação legal a acordos pela lei de improbidade 

administrativa merece desenvolvimento não apenas por imperativo de 

eficiência, mas como imperativo de coerência sistêmica. [...]  

Não há sentido jurídico ou lógico em premiar por ilícitos outros, em premiar 

exagerada ou deficientemente, em evitar ações de improbidade socialmente 

necessárias. A coerência do sistema jurídico e, especialmente, a força 
normativa constitucional, impedirão acordos que violem princípios 

administrativos, como se daria no caso da pessoalidade, da imoralidade ou 

da ineficiência. É a negociação estatal modalidade de contrato 

administrativo, que precisa como tal ser limitado e examinado no interesse 

social. [...].  

Quando negociar, o que negociar, como negociar e com que limites 

negociar? Não pode o estado fechar os olhos à eficiência, mas tampouco 
poderá violar a Constituição ou descuidar dos valores sociais em suas 

negociações – não importa a via do acordo, cível ou criminal. Limites e 
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controles são necessários! É preciso valorizar os benefícios da colaboração 

premiada e do acordo de leniência, mas sempre observado que toda ação 
estatal exige coerência e limitação legal ou principiológica, para evitar o 

abuso, a desproporção, o ilícito estatal5. 

 

No que tange ao desenvolvimento da delação premiada, podemos encontrar 

diferentes manifestações do instituto precursor da colaboração premiada da Lei 12.850/2013 

em diferentes leis criminais esparsas, o que reforça o caráter pouco revolucionário do 

instituto. Como asseveram Spengler e Weber sobre este histórico de variadas manifestações 

do instituto: 

 

No Brasil, a delação premiada já prevista anteriormente na reforma da parte 
geral do Código Penal produzida pela Lei n° 7.209/84, foi tratada de maneira 

tímida como atenuante. “De fato, sob o manto da atenuante da confissão 

espontânea (CP, art. 65, III, “d”), da atenuante genérica do art. 65, III, “b”, 
do Código Penal, em que se premia o criminoso que tenha buscado, 

espontânea e eficazmente, logo após o crime, evitar ou minorar-lhe as 

consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano, do 

arrependimento eficaz (CP, art. 15), e do arrependimento posterior (CP, art. 

16).”6  

Posteriormente tratada em diversas Leis esparsas, sendo que algumas 

tiveram tais previsões legais adicionadas anos após, como o caso da Lei dos 
Crimes Contra o Sistema Financeiro (Lei 7.492/86), a dos Crimes contra a 

Ordem Tributária (Lei 8.137/90), Lavagem e ocultação de bens, direitos e 

valores (Lei 9613/98) e ainda na recente Lei 12.850/13, acerca da 
organização criminosa e investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 7 

 

                                                             
5 SOUZA, Renee do Ó. Os efeitos transversais da colaboração premiada e o acordo de leniência. Belo 

Horizonte: Editora D’Plácido, 2019. Prefácio de Néfi Cordeiro, pp. 13-15. 

 
6 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 733. apud 

SPENGLER, Adriana Maria Gomes de Souza; WEBER, Cleverson. A “troca de favores” entre estado e réu e o 

mito de assegurar a verdade real através da desconstrução histórica da imoralidade do traidor in ESPIÑEIRA, 

Bruno; CALDEIRA, Felipe. (Orgs.). Delação Premiada: Estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de 

Mello. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017, pp. 16-17. 

 
7 SPENGLER, Adriana Maria Gomes de Souza; WEBER, Cleverson. A “troca de favores” entre estado e réu e o 

mito de assegurar a verdade real através da desconstrução histórica da imoralidade do traidor in ESPIÑEIRA, 
Bruno; CALDEIRA, Felipe. (Orgs.). Delação Premiada: Estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de 

Mello. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017, pp. 16-17. 
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Portanto, devido à sua eficiência, a justiça negocial no âmbito do direito processual 

criminal foi se expandindo, até que culminasse com o instituto da colaboração premiada da 

Lei 12.850/13. Há de se ressaltar, inclusive, que a ideia de justiça negocial foi transportada 

também para a seara do Direito Administrativo, com a implementação dos acordos de 

leniência da Lei 12.846/13, a chamada “Lei Anticorrupção”, para as pessoas jurídicas que 

“colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa 

colaboração resulte: I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e II 

- a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração”8. 

Acerca do direito à impugnação dos acordos de colaboração premiada, parte 

essencial do controle judicial deste instrumento, que é o tema principal do presente trabalho, 

Wunderlich afirma o seguinte: 

  

Como todo e qualquer contrato, o acordo de colaboração premiada obriga a 

discussão de seu escopo e de suas cláusulas. É até natural, ante a 
complexidade do negócio jurídico personalíssimo e a equivocidade própria 

das palavras, que o objeto do acordo pode ser rediscutido. 

 

É claro que o acordo deve obediência aos requisitos de regularidade, 
voluntariedade e legalidade que serão analisados pelo juiz no momento de 

sua homologação (art. 4º, §§7º e 8º) – fase de prelibação, que não se 

confunde com a fase de apreciação dos termos do acordo e de sua eficácia, a 
qual ocorrerá por oportunidade da primeira sentença e nas sentenças 

subsequentes, se for o caso (artigo 4º, §§7º e 11º). 

 
O juiz, que não participa da negociação por vedação legal (artigo 4º, §6º), 

exerce a função de controlador do escopo do contrato, bem como das 

cláusulas pactuadas. O controle, ainda que sem avançar no teor dos fatos 

narrados ou dos termos de depoimentos prestados pelo colaborador, está 
evidentemente sujeito à legalidade, o que impõe a não homologação de 

acordo com o objeto indeterminado ou ilícito, bem como de certas cláusulas 

que, por exemplo, não passem pelo filtro constitucional. 
 

Nessa ordem de ideias, é elementar que existem renúncias expressamente 

previstas na legislação, pois a Lei 12.850/2013 assegura que, nos 
depoimentos que prestar, o colaborador ‘renunciará’, na presença de seu 

defensor, ao direito ao silêncio, estando sujeito ao compromisso legal de 

dizer a verdade (artigo 4º, §14º). 

 
Aqui, cumpre colocar a questão em dois planos: (a) o direito à impugnação 

das cláusulas dos acordos de colaboração premiada e (b) o direito à 

                                                             
8 BRASIL. Lei 12.846/13. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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impugnação das decisões judiciais derivadas da aplicação desses acordos. A 

questão é saber se determinadas cláusulas podem ensejar a renúncia 
voluntária de direitos fundamentais, que afetam o direito à impugnação do 

acordo e de decisões judiciais derivadas9. 

 

  

Desta forma, o escopo de negociação das partes no âmbito de um acordo de 

colaboração premiada ainda é objeto de discussão pela doutrina e pela jurisprudência. As 

partes ainda celebram acordos de colaboração premiada que usurpam o delimitado pelo texto 

normativo da Lei 12.850/2013, havendo inclusive cláusulas que dão ao colaborador parte dos 

bens ou ativos provenientes do crime confessado, e que pertenciam originalmente às 

vítimas10. O tema é indiscutivelmente relevante para o desenvolvimento do direito processual 

penal negocial no país, área que vem se expandindo gradativamente no plano nacional11, o 

que torna o presente trabalho absolutamente necessário para o desenvolvimento das 

discussões que o circundam. 

 

 

 

                                                             
9 WUNDERLICH, Alexandre in MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Coord.). 
Colaboração Premiada. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pp. 24-25. 

 
10 “Pelo acordo inicial, caso a Justiça conseguisse recuperar R$ 1 bilhão, ele [Alberto Youssef] embolsaria R$ 20 

milhões. Além de imóveis e carros de luxo, a Polícia Federal ainda apreendeu R$ 1,8 milhão em espécie no 

escritório do doleiro em São Paulo. Entre os bens apreendidos estavam 74 apartamentos em um hotel em 

Aparecida, no interior de São Paulo, seis apartamentos em um hotel de luxo em Londrina, 35% das ações de um 

hotel em Jaú, também em São Paulo, e 50% de um terreno de 4,8 mil metros quadrados, avaliado em R$ 5,3 

milhões. Ao comentar as vantagens, na época, a defesa de Youssef disse que a delação era premiada e, portanto, 

pressupunha vantagens a seu cliente. O acordo de delação premiada foi homologado pelo então ministro Teori 

Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, já falecido.” in CARVALHO, Cleide. Doleiro diz ter aberto mão da 

'taxa de sucesso' de sua delação na Lava-Jato. O Globo. 16 fev. 2018. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/brasil/doleiro-diz-ter-aberto-mao-da-taxa-de-sucesso-de-sua-delacao-na-lava-jato-

22404645>. Acesso em: 03 jun. 2019. 

 

 
11 Cf. “Art. 395-A. Após o recebimento da denúncia ou da queixa e até o início da instrução, o Ministério 

Público ou o querelante e o acusado, assistido por seu defensor, poderão requerer mediante acordo penal a 

aplicação imediata das penas.” in BRASIL. Projeto de Lei Anticrime, 2019. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, a 

Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a Lei nº 10.826, de 23 de 

dezembro de 2003, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, a Lei nº 
12.037, de 1º de outubro de 2009, a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 

2018, para estabelecer medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave 

violência à pessoa. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-

content/uploads/sites/41/2019/02/MJSP-Projeto-de-Lei-Anticrime.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2019. 

https://oglobo.globo.com/brasil/doleiro-diz-ter-aberto-mao-da-taxa-de-sucesso-de-sua-delacao-na-lava-jato-22404645
https://oglobo.globo.com/brasil/doleiro-diz-ter-aberto-mao-da-taxa-de-sucesso-de-sua-delacao-na-lava-jato-22404645
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2019/02/MJSP-Projeto-de-Lei-Anticrime.pdf
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2019/02/MJSP-Projeto-de-Lei-Anticrime.pdf
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1.2       Metodologia  

 

A metodologia escolhida consiste em realizar uma análise qualitativa da doutrina e 

da legislação especializada, assim como da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao controle judicial dos acordos de colaboração 

premiada da Lei 12.850/2013. Serão analisados também os acordos celebrados pelo agente 

estatal com os colaboradores. Com frequência, os acordos analisados serão aqueles que foram 

celebrados no âmbito da Operação Lava-jato, não só por causa da ampla divulgação midiática 

que obtiveram, o que levou a vazamentos, mas também porque normalmente os acordos de 

colaboração premiada são sigilosos, não sendo possível acessá-los. 

Realizar-se-á a referida análise por meio do método dedutivo, em que se busca 

entender de que forma o controle judicial dos acordos de colaboração premiada ocorre. A 

primeira premissa é a de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em 

suas jurisprudências, limitam ou, ao menos, tendem a limitar os acordos de colaboração 

premiada ao que é expressamente permitido pela Lei 12.850/13, de forma a controlar a 

atuação das partes na celebração destes acordos e garantir o fiel cumprimento do que foi 

determinado pelo legislador. A segunda premissa é a de que as potenciais partes destes 

acordos possuem o interesse jurídico e econômico de terem o maior escopo possível de 

negociação, agindo no sentido de tentar ampliá-lo de acordo com as suas necessidades 

particulares.   

Destas duas premissas, podemos extrair o raciocínio lógico de que haverá um 

conflito entre o Poder Judiciário, que busca garantir a vigência e aplicação das normas 

constitucionais e legais, e as potenciais partes de um acordo de colaboração premiada, que 

tendem a ampliar o escopo de negociação juridicamente possível muitas vezes para além dos 

limites textualmente estabelecidos da norma legal. 

Do conflito entre estas duas premissas, busca-se entender qual posição prevalece ou 

tenderá a prevalecer caso não seja possível avaliar com um grau mínimo de certeza qual é o 

posicionamento consolidado de cada Tribunal. Em outras palavras: o STF e o STJ vêm de fato 

limitando o escopo de atuação das potenciais partes de um acordo de colaboração premiada, 
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ou a posição dos Tribunais é no sentido de que as partes podem avançar para além dos limites 

textuais estabelecidos na norma legal vigente? Esta é a principal pergunta que se busca 

responder ao fim desta monografia.  

 

2. FUNDAMENTOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

 O acordo de colaboração premiada é, por definição legal, um meio de obtenção de 

prova, que pode ser celebrado entre o membro do Ministério Público ou da Polícia Judiciária12 

e o acusado ou investigado em qualquer fase da persecução penal13. Consiste na colaboração 

efetiva e voluntária com a investigação e com o processo criminal por parte do colaborador, 

que, além de renunciar, na presença de seu advogado, ao direito constitucional de permanecer 

calado e de se obrigar a dizer a verdade14, deverá colaborar de forma a alcançar um ou mais 

resultados previstos no art. 4º da Lei 12.850/2013, à saber:  

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização 
criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 
organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa; 

                                                             
12 “Art. 144, § 1º: a polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se a: IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

[...]§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da 

União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto os militares”. BRASIL. 
Constituição Federal de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 jul. 2019. 

 
13 “Art. 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, 

os seguintes meios de obtenção da prova: I - colaboração premiada”. BRASIL. Lei 12.850/2013. Define 

organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 

revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm>. Acesso em: 20 jul. 2019. 

 
14 Cf. “art. 5º, LXIII da Constituição Federal - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado” c/c art. 4º, §14, Lei 

12.850/2013: “nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao 

silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade”. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Op. 

cit., loc. cit. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm
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V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física 
preservada15. 

Com base na colaboração premiada, o Ministério Público, a Polícia Judiciária e o 

Juízo podem chegar a meios de prova capazes de apurar os fatos investigados, como 

documentos ou testemunhas, por exemplo. No entanto, os meios de obtenção de prova não 

podem, isoladamente, ser utilizados como prova. Acerca do assunto, Nucci diferencia os 

meios de prova e os meios de obtenção de prova da seguinte forma: 

Meios de prova [...] são todos os recursos, diretos ou indiretos, utilizados 

para alcançar a verdade dos fatos no processo. Na lição de Clariá Olmedo, é 
o método ou procedimento pelo qual chegam ao espírito do julgador os 

elementos probatórios, que geram um conhecimento certo ou provável a 

respeito de um objeto do fato criminoso (Tratado de derecho procesal penal, 

v. 1, p. 448). 
 

[...] O art. 3º da Lei 12.850/2013 (Organização criminosa) estabelece serem 

os meios de obtenção da prova os seguintes: a) colaboração premiada; b) 
captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos; c) ação 

controlada; d) acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas e dados 

cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e as 
informações eleitorais ou comerciais; e) interceptação de comunicações 

telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica; f) afastamento 

dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica; 

g) infiltração, por policiais, em atividades de investigação, na forma do art. 
11; h) cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e 

municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou 

de instrução criminal. Nota-se, pois, existir diferença entre meios de prova e 
meios de obtenção da prova. A testemunha é um meio de prova, porque, por 

seu intermédio, prova-se algum fato relevante para o processo. Entretanto, a 

ação controlada (retardamento da prisão em flagrante) é apenas um 

mecanismo para obter provas; quando a autoridade policial atrasa a prisão de 
alguém, busca encontrar, por exemplo, agente mais importante para a 

organização criminosa. Em suma, a ação controlada procura provas mais 

eficazes, mas não é um meio de provar nada. O mesmo se diga da infiltração 
policial, como um meio de obter provas: quem, na realidade, tornar-se-á 

prova, nos autos, é o policial infiltrado, atuando como testemunha16.  

 

 Além disso, devido à sua inabilidade de comprovar fatos criminosos por si só, os 

meios de obtenção de prova não podem ser utilizados para instruir isoladamente uma 

denúncia, nem podem ser o único elemento a ser utilizado pelo juízo para a formação de sua 

                                                             
15 BRASIL. Lei 12.850/2013. Op. cit., loc. cit. 

 
16 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014. Pp. 364. 
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convicção acerca de eventual condenação penal17. Isto porque os meios de obtenção de prova, 

como a colaboração premiada, a ação controlada e a infiltração de agentes, não são 

submetidos ao contraditório quando da sua produção, isto é, tais meios são produzidos 

isoladamente pelo Ministério Público e/ou pela Polícia Judiciária, sem participação da defesa 

dos réus que não colaboraram. 

 Muito utilizados internacionalmente como forma de desmantelar organizações 

criminosas organizadas18, os meios de obtenção de prova, em especial a colaboração 

premiada, são mecanismos investigativos eficientes em trazer ao conhecimento dos agentes 

estatais informações e ideias acerca do funcionamento interno da organização criminosa, que 

dificilmente poderiam ser descobertos sem a cooperação de algum agente interno. Inclusive, a 

importância da cooperação de integrantes de organizações criminosas com a justiça foi 

sedimentada pelo art. 26 da Convenção de Palermo contra o Crime Organizado 

Transnacional19.  

                                                             
17 Cf. “Art. 4º, §16: nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de 

agente colaborador”. BRASIL. Lei 12.850/2013. Op. cit., loc. cit. 
18 “How is the FBI fighting organized crime, particularly international organized crime? The FBI uses a variety 

of laws, asset forfeiture statutes, and sophisticated investigative techniques in its domestic and international 

cases. The criminal and civil provisions of the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) statute 
are particularly suited to dismantle criminal organizations. Our organized crime investigations frequently use 

undercover operations, court-authorized electronic surveillance, informants and cooperating witnesses, and 

consensual monitoring. Many of these are conducted in concert with domestic and international police agencies. 

The FBI investigations focus on major international, national, and regional groups that control large segments of 

the illegal activities”. EUA. FBI [about]. [Em inglês]. Disponível em: <https://www.fbi.gov/about/faqs/how-is-

the-fbi-fighting-organized-crime-particularly-international-organized-crime>. Acesso em: 27 out. 2019. 

 
19 “Artigo 26 - Medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei. 1. 

Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas que participem ou tenham participado 

em grupos criminosos organizados: a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos 

de investigação e produção de provas, nomeadamente i) A identidade, natureza, composição, estrutura, 
localização ou atividades dos grupos criminosos organizados; ii) As conexões, inclusive conexões internacionais, 

com outros grupos criminosos organizados; iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram 

ou poderão vir a praticar; b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, susceptível de 

contribuir para privar os grupos criminosos organizados dos seus recursos ou do produto do crime. 2. Cada 

Estado Parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de que é passível um 

argüido que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista 

na presente Convenção. 3. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, em conformidade com os 

princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico interno, de conceder imunidade a uma pessoa que coopere 

de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na presente 

Convenção. 4. A proteção destas pessoas será assegurada nos termos do Artigo 24 da presente Convenção. 5. 

Quando uma das pessoas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo se encontre num Estado Parte e possa 
prestar uma cooperação substancial às autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes em 

questão poderão considerar a celebração de acordos, em conformidade com o seu direito interno, relativos à 

eventual concessão, pelo outro Estado Parte, do tratamento descrito nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo”. 

BRASIL. Decreto nº 5.015/2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

https://www.fbi.gov/about/faqs/how-is-the-fbi-fighting-organized-crime-particularly-international-organized-crime
https://www.fbi.gov/about/faqs/how-is-the-fbi-fighting-organized-crime-particularly-international-organized-crime
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No entanto, a justiça criminal negocial inadvertidamente cria incentivos para que os 

réus se tornem colaboradores. Desta forma, o agente estatal, seja o membro do Ministério 

Público, seja o Delegado de Polícia Judiciária, deve proceder com cautela quando da 

celebração de tais acordos, uma vez que, após a formalização do negócio jurídico processual, 

a reversão das vantagens e eventual punição da parte beneficiária são de difícil realização. Se 

há dúvidas quanto à credibilidade do depoimento prestado pelo colaborador ou quanto aos 

fatos e demais elementos de corroboração por ele apresentados, o agente estatal não deve 

proceder com a formalização do acordo.  

 

2.1 A Lei 12.850/2013: Definições e Regulamentação Legal da Colaboração Premiada  

 

 A Lei 12.850/2013 foi concebida para reforçar o combate à criminalidade organizada, 

reiterando o compromisso firmado pelo país quando da ratificação da Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional por meio do Decreto nº 5.015/200420. 

Importante salientar que a ausência de definição legal de organização criminosa impedia 

condenações por crimes de lavagem de dinheiro baseadas no art. 1º, VII da Lei 9.613/1998, 

que hoje se encontra revogado pela Lei 12.683/201221. Atualmente, o crime de lavagem pode 

ser praticado a partir de qualquer infração penal, seja crime ou contravenção. 

Originalmente, o art. 288 do Código Penal previa o crime de quadrilha ou bando, que 

consistia em “associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de 

                                                                                                                                                                                              
Transnacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm>. 

Acesso em: 27 out. 2019. 

 
20 “Artigo 1: o objetivo da presente Convenção consiste em promover a cooperação para prevenir e combater 

mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional”. Ibidem. 

 
21 Cf. Julgamento unânime da 1ª Turma do STF no HC 96.007. “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO 

(RELATOR) – A Turma, em 12 de junho de 2012, julgando o habeas impetrado em benefício de Estevam 

Hernandes Filho e Sônia Haddad Moraes Hernandes, assentou a inexistência do tipo legal – lavagem de dinheiro 

tendo como delito precedente a denominada organização criminosa, até hoje não disciplinada pelo ordenamento 

jurídico pátrio. A ordem foi estendida a Leonardo Abbud, Antônio Carlos Ayres Abbud e Ricardo Abbud. Então, 
impõe-se a extensão também aos corréus ora requerentes: Felipe Daniel Hernandes, Fernando Hernandes 

Rasmussen e Douglas Adriano Rasmussen. É como voto. ” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas 

Corpus nº 96.007. 1ª T. Relator: Min. Marco Aurélio. Brasília, 13 nov. 2012. Disponível em:  

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3390588>. Acesso em: 21 out. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3390588
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cometer crimes”, com pena de reclusão de um a três anos, podendo a pena ser aplicada em 

dobro caso o grupo fosse armado. 

 Com o advento da Lei 12.850/2013, o art. 288 do Código Penal passou a prever a 

tipificação para o crime de associação criminosa, cuja conduta consiste em “associarem-se 3 

(três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”. Com pena semelhante à 

tipificação anterior, o parágrafo único instaurou uma nova causa especial de aumento, de 

forma que “a pena [é aumentada] até a metade se a associação é armada ou se houver a 

participação de criança ou adolescente”22. 

 No entanto, a Lei 12.850/2013 também definiu o conceito de “organização criminosa”, 

que não deve ser confundido com o novo crime de associação criminosa do art. 288 do 

Código Penal, e tipificou as infrações penais correlatas àquela. Prevê o art. 1º, §1º, o seguinte: 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 

penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional23. 

 Portanto, a nova normativa buscou recrudescer o combate e a punição criminal 

referente aos integrantes do crime organizado, diferenciando-os, ainda que de maneira 

imperfeita por haver uma substancial sobreposição entre a conduta de associação criminosa e 

a definição de organização criminosa, por meio da imposição de um número mínimo maior de 

integrantes, pelo necessário grau de coordenação do grupo e pela prática de determinados 

tipos de crime. 

 Além de conceituar organização criminosa, a Lei 12.850/2013 também criminalizou o 

envolvimento com aquela da seguinte forma: 

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, organização criminosa: 

                                                             
22 “Art. 24. O art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a 

seguinte redação: ‘Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico 

de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade 
se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. ’”. BRASIL. Lei 12.850/2013. 

Op. cit., loc. cit. 

 
23 Ibidem. 
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Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, 

embaraça a investigação de infração penal que envolva organização 
criminosa. 

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização 
criminosa houver emprego de arma de fogo. 

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, 

da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de 
execução. 

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 

I - se há participação de criança ou adolescente; 

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização 
criminosa dessa condição para a prática de infração penal; 

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em 
parte, ao exterior; 

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações 
criminosas independentes; 

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da 
organização. 

§ 5º Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra 

organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida 
se fizer necessária à investigação ou instrução processual. 

§ 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário 

público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição 

para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos 
subsequentes ao cumprimento da pena. 

§ 7º Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata 
esta Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará 

ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a 
sua conclusão24. 

 

 Definido o conceito de organização criminosa e reforçadas as normas penais, foi 

necessário estabelecer os instrumentos hábeis a investigar e a desmantelar tais grupos 

criminosos, muitas vezes regidos pela chamada “lei do silêncio” que permeia organizações 

                                                             
24 Ibidem. 
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criminosas tradicionais, como organizações mafiosas e facções criminosas25. Desta forma, 

foram previstos no art. 3º os já mencionados meios de obtenção de prova, à saber: 

colaboração premiada; captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 

ação controlada;  acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais 

constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais; 

interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas; afastamento dos sigilos financeiro, 

bancário e fiscal; infiltração, por policiais, em atividade de investigação e cooperação entre 

instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e 

informações de interesse da investigação ou da instrução criminal26. 

De acordo com o art. 4º, que regulamenta a colaboração premiada, o juízo pode 

beneficiar o colaborador por meio do perdão judicial, da redução em até 2/3 (dois terços) da 

pena privativa de liberdade ou de sua substituição por restritiva de direitos, considerando 

também a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a 

repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Além disso, o art. 4º, §3º 

prenuncia que o prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, 

poderá ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam 

cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional, 

podendo também o Ministério Público deixar de oferecer denúncia se o colaborador: I - não 

for o líder da organização criminosa; II -  for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos 

termos do art. 4º. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o 

colaborador deverá estar assistido pelo seu defensor, como garante o art. 4º, §15, em uma 

tentativa de assegurar que o colaborador não só goze do máximo de benefícios que se aplicam 

à sua condição, como também compreenda as consequências jurídicas da assunção do 

compromisso de colaborar com seu acusador/investigador e com a Justiça Criminal27. 

                                                             
25 “O método indispensável para o desmantelamento de organizações criminosas reside na derrocada de sua 

estrutura de atuação eficiente, solidária e sigilosa, mediante a quebra da relação de confiança e do círculo de 

segredo existente entre seus integrantes (lei do silêncio), cooptando-os por intermédio da oferta de benefícios 

legais em contrapartida das suas colaborações com a Justiça”. ABUJAMRA, Rafael. Delação Premiada in 

MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães (Coords.). Crime Organizado. São Paulo: 

Saraiva, 2012. Pp. 177. 

 
26 BRASIL. Lei 12.850/2013. Op. cit., loc. cit. 

 
27 Ibidem. 
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Há também a possibilidade de a colaboração ocorrer posteriormente à sentença do réu, 

podendo a pena ser reduzida até a metade ou permitindo a progressão de regime ainda que 

ausentes os requisitos objetivos para tal28. Importante frisar que, por ser um meio de obtenção 

de prova e em respeito ao princípio acusatório, à ampla defesa e à presunção de inocência, o 

juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo 

de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a 

manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o 

investigado ou acusado e seu defensor, como prenuncia o art. 4º, §6º, Lei 12.850/2013.  Esta 

mesma lei, inclusive, permite que as partes se retratem da proposta de colaboração premiada, 

sendo que, neste caso, as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão 

ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor, como definido no art. 4º, §10. 

Se realizado o acordo na forma do art. 4º, §6º, Lei 12.850/2013, o respectivo termo, 

acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao 

juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, 

podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu defensor. Não 

obstante, o juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos 

legais, ou adequá-la ao caso concreto, como dispõe o art. 4º, §8º da mesma lei.  

Além disso, com base no art. 4º, §9º e §12 da Lei 12.850/2013, após a homologação 

do acordo, o colaborador poderá ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo 

Delegado de Polícia encarregado das investigações, sempre acompanhado de seu advogado, e, 

ainda que seja beneficiado por perdão judicial ou não seja denunciado, ele poderá ser ouvido 

em juízo à requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. No momento da 

sentença, o juiz deverá apreciar os termos do acordo já homologado e a sua eficácia, como 

dispõe o art. 4º, §11 daquela lei.  

                                                             
28 “É possível firmar acordo de delação premiada após sentença condenatória, e até mesmo depois do trânsito em 

julgado da decisão criminal. Porém, especialistas ouvidos pela revista Consultor Jurídico divergem com relação 

à validade da colaboração à justiça quando o réu já recebeu pena. A questão veio à tona nessa após o ex-

presidente da empreiteira OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Leo Pinheiro, ser condenado a 

16 anos e 4 meses de prisão por integrar um ‘clube’ de empresas que fraudava contratos da Petrobras. Há 

especulações de que o executivo poderia colaborar com as investigações da ‘lava jato’ em troca de benefícios 

judiciais. O artigo 4º, parágrafo 5º, da Lei das Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013), estabelece que se a 

delação for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida pela metade ou será admitida a progressão imediata 
de regime. Contudo, não há a possibilidade de perdão judicial que existe para contribuições no começo das 

investigações”. RODAS, Sérgio. Acordo de delação premiada pode ser firmado após sentença condenatória. 

CONJUR, 09 ago. 2015. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2015-ago-09/acordo-delacao-premiada-

firmado-sentenca>. Acesso em: 22 out. 2019. 

https://www.conjur.com.br/2015-ago-09/acordo-delacao-premiada-firmado-sentenca
https://www.conjur.com.br/2015-ago-09/acordo-delacao-premiada-firmado-sentenca
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No que tange aos direitos do colaborador, a Lei 12.850/2013 buscou principalmente 

protegê-lo de reprimendas e represálias por parte dos implicados em sua colaboração, 

garantindo-lhe a confidencialidade, sendo sigilosa até que recebida a denúncia perante o juízo, 

ressalvado o disposto no art. 5º, como dispõe o art. 7º, §3º da mesma lei. São direitos do 

colaborador, segundo o art. 5º da Lei 12.850/2013: 

 

I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 

II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais 
preservados; 

III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e 
partícipes; 

IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; 

V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; 

VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou 
condenados29. 

 

 Por fim, os art. 6º e 7º especificam respectivamente os aspectos e a forma do termo de 

colaboração premiada, assim como impõe o seu sigilo, da seguinte forma: 

Art. 6º O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por 
escrito e conter: 

I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados; 

II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de 
polícia; 

III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; 

IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de 
polícia, do colaborador e de seu defensor; 

V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, 
quando necessário. 

Art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, 

contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o 
seu objeto. 

                                                             
29 BRASIL. Lei 12.850/2013. Op. cit., loc. cit. 
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§ 1º As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas 

diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 

§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao 

delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, 
assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos 

elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, 

devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às 
diligências em andamento. 

§ 3º O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que 
recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5º.30 

 No que tange à regulamentação do instituto, o Ministério Público Federal 

regimentou internamente os acordos de colaboração premiada por meio da Orientação 

Conjunta nº 1/2018 da 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção), 

indicando como a instituição deve proceder internamente no processamento de tal negócio 

jurídico processual. Dentre outras disposições, a normativa prevê, por exemplo, que o pedido 

de acordo tramitará em sigilo no Sistema Único do MPF, sendo autuado como “Procedimento 

Administrativo”, como dispõe o item 331.  

Ainda mais relevante é o disposto no capítulo III (“Da Instrução”), que detalha 

objetivamente a forma pela qual o acordo deve ser instruído, prevendo, para assegurar que ele 

preencha os requisitos da Lei 12.850/2013, que o parquet pode realizar diligências 

investigativas a partir dos elementos de corroboração fornecidos pelo potencial colaborador, 

para que se possa confirmar a veracidade de sua narrativa32.  

                                                             
30 Ibidem. 

 
31 BRASIL. Ministério Público Federal. 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção. 
Orientação Conjunta nº 1/2018: Acordos de Colaboração Premiada. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/orientacoes/orientacao-conjunta-no-1-2018.pdf>. Acesso em: 04 

nov. 2019. 

 
32 “11. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de 

identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e 

interesse público. 12. É possível a realização de diligências investigatórias pelo Ministério Público Federal antes 

da celebração do acordo de colaboração, visando corroborar as provas e informações apresentadas pelo 

colaborador, de modo a confirmar seu potencial antes da fixação de benefícios. 12.1. Enquanto existirem fatos 

dependentes de apuração para a confirmação das propostas, pode-se, por cautela, promover-se o pré-acordo de 

colaboração, indicado para o registro dos termos negociados. 13. Incumbe à defesa instruir a proposta de 
colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as 

provas e os elementos de corroboração. 13.1. Cada fato típico descrito ou conjunto de fatos típicos 

intrinsecamente ligados deverá ser apresentado em termo próprio e apartado (anexo) a fim de manter o 

necessário sigilo sobre cada um deles e possibilitar sua investigação individualizada; 13.2. Os anexos devem 
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3. CONTROLE JUDICIAL DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

 Os acordos de colaboração premiada, como visto, devem ser homologados pelo juiz da 

causa, que deverá avaliar a presença dos elementos legais de “regularidade, legalidade e 

voluntariedade”, como predispõe o art. 4º, §7º, Lei 12.850/2013. Nesta avaliação, o juiz 

deverá realizar um mero juízo de delibação, no qual não adentrará no mérito propriamente 

dito do acordo de colaboração33.  

 Neste capítulo, analisaremos como os termos dos acordos de colaboração são 

redigidos, escrutinando suas cláusulas a partir de alguns acordos notórios já celebrados e 

examinando a orientação conjunta do MPF firmada em 2018. Além disso, analisaremos de 

que forma os Tribunais Superiores vem regulamentando juridicamente o instituto da 

colaboração premiada e em que nível a autonomia das partes de uma colaboração premiada, a 

saber, o membro do Ministério Público ou o Delegado de Polícia e o colaborador, foi limitada 

pela jurisprudência firmada até então.  

 

3.1. Identificação e Análise de Cláusulas Problemáticas e Cláusulas Recorrentes 

 

 A identificação de cláusulas problemáticas e de cláusulas usualmente utilizadas nos 

acordos de colaboração premiada pelo Ministério Público perpassa pela análise daqueles que 

já se tornaram públicos, uma vez que boa parte destes ainda permanece em sigilo por força 

legal. Devido à dificuldade de se acessar não só os termos de acordos homologados, 

                                                                                                                                                                                              
conter, no mínimo, os seguintes elementos: a) descrição dos fatos delitivos; b) duração dos fatos e locais de 

ocorrência; c) identificação de todas as pessoas envolvidas; d) meios de execução do crime; e) eventual produto 

ou proveito do crime; f) potenciais testemunhas dos fatos e outras provas de corroboração existentes em relação 

a cada fato e a cada pessoa; g) estimativa dos danos causados. 14. Desde o início das tratativas, o Membro do 

Ministério Público Federal deve se preocupar em analisar se os fatos apresentados pelo colaborador estão 

suficientemente corroborados por outros elementos probatórios, inclusive externos e em poder de terceiros, ou se 

serão passíveis de corroboração, tendo em vista as técnicas de investigação normalmente desenvolvidas, 

observando-se o disposto no art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013 [grifo nosso]”. Ibidem. 

 
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 127.483/PR. Paciente: Erton Medeiros Fonseca. 

Relator: Min. Dias Toffoli. Brasília, 27 ago. 2015. Pp. 37. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666> Acesso em: 06 nov. 2019. 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666
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normalmente sigilosos, mas também acordos que não estão relacionados à Operação Lava-

jato, dado que alguns destes foram divulgados publicamente pela mídia e são mais fáceis de 

se visualizar, optou-se por identificar apenas cláusulas problemáticas de acordos específicos. 

Além disso, a já mencionada Orientação Conjunta nº 1/2018 é um parâmetro eficiente para se 

saber como o Ministério Público Federal vem redigindo estes acordos, uma vez que ela prevê 

em seu capítulo IV (“Dos Benefícios e das Cláusulas”) as cláusulas que o parquet deve incluir 

nos acordos firmados, mais especificamente em seu art. 24. 

Devido à sua natureza jurídica de negócio jurídico processual personalíssimo, e em 

consequência da jurisprudência que se construiu em volta do instituto, o acordo de 

colaboração premiada não deve ser pensado como um “contrato de adesão”, mas sim como 

um instrumento sinalagmático mais dinâmico, no qual as partes podem transacionar sobre 

diversos assuntos e que necessariamente variará dependendo do tipo de crime subjacente 

praticado pelo réu colaborador.  

Desta forma, aquele que fizer parte de uma organização criminosa especializada em 

extorsão mediante sequestro34 não celebrará, via de regra, um acordo com as mesmas 

disposições que aquele firmado com um colaborador que faça parte de uma organização 

especializada em crimes contra a administração pública35, por exemplo. Tanto é que o já 

mencionado art. 4º, §8º, da Lei 12.850/2013 autoriza o próprio juízo a adequar a proposta 

apresentada pelas partes ao caso concreto. 

 Ao analisar os acordos de colaboração premiada já homologados de Paulo Roberto 

Costa, Alberto Youssef e Pedro Barusco, investigados no âmbito da Operação Lava-jato, 

Bottino identificou algumas cláusulas que concedem benefícios não previstos na Lei 

12.850/2013, ao arrepio do regime legal da colaboração premiada. A transcrição, apesar de 

extensa, é altamente exemplificativa: 

Se, por um lado, não há dúvidas acerca da inovação normativa trazida pela 
colaboração premiada, por outro lado, tampouco há dúvidas de que os 

acordos ora em exame deveriam estar adstritos às hipóteses e condições 

legais. Contudo, o exame de tais documentos revela que os acordos foram 
realizados sem que os benefícios ali concedidos tivessem base na lei. 

                                                             
34 Cf. art. 159 do Código Penal. 

 
35 Cf. arts. 312 à 337-D do Código Penal. 
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Firmado em 27.08.2014, o acordo de colaboração premiada entre o 

Ministério Público Federal e Paulo Roberto Costa concede diversos 
benefícios não previstos pela Lei 12.850/2013, dentre eles os seguintes: 

 A substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar com uso de 
tornozeleira eletrônica (Cláusula 5ª, I, “a” e Cláusula 5ª, §1º); 

 A limitação do tempo de prisão cautelar comum (prisão preventiva), 
independentemente da efetividade da colaboração, em 30 (trinta) dias, 
contados da celebração do acordo (Cláusula 5ª, §6º); 

 Fixação do tempo máximo de cumprimento de pena privativa de 
liberdade, independente das penas cominadas em sentença, em 2 (dois) anos, 
a ser cumprida em regime semiaberto (Cláusula 5ª, I, “b”); 

 Cumprimento do restante da pena, qualquer que seja seu montante, em 
regime aberto (Cláusula 5ª, I, “c”). 

Firmado em 24.09.2014, o acordo de colaboração premiada entre o 
Ministério Público Federal e Alberto Youssef também concede diversos 
benefícios não previstos na Lei 12.850/2013, dentre eles os seguintes: 

 Fixação do tempo máximo de cumprimento de pena privativa de 
liberdade, independente das penas cominadas em sentença, em no mínimo 3 

(três) e no máximo 5 (cinco) anos, a ser cumprida em regime fechado, com 

progressão automática para o regime aberto, mesmo que não estejam 
presentes os requisitos legais (Cláusulas 5ª, III, V); 

 A permissão de utilização, pelas filhas do colaborador, de bens que 

são, declaradamente, produto de crime, durante o tempo em que ele estiver 
preso em regime fechado (Cláusula 7ª, “h” e “i” e §3º); 

 A liberação de quatro imóveis e um terreno, que seriam destinados ao 

juízo a título de multa compensatória, caso os valores recuperados com o 

auxílio do colaborador superem em 50 vezes o valor dos imóveis (Cláusula 
7ª, §4º); 

 A liberação de um imóvel em favor da ex-mulher do colaborador e de 

outro imóvel em favor das filhas do colaborador, sem que esteja claro se tais 
imóveis são oriundos de crime ou não (Cláusula 7ª, §§ 5º e 6º). 

Por fim, assinado em 19.11.2014, o acordo de colaboração premiada entre o 

Ministério Público Federal e Pedro José Barusco Filho também concede 
diversos benefícios não previstos pela Lei 12.850/2013, dentre eles os 
seguintes: 

 O cumprimento de todas as penas privativas de liberdade aplicadas ao 
colaborador em regime aberto diferenciado pelo prazo máximo de 2 (dois) 

anos, independente das penas que venham a ser fixadas na sentença judicial 

e, cumulativamente, a prestação de serviços à comunidade por prazo não 
inferior a 2 (dois) e não superior a 5 (cinco) anos (Cláusula 5ª, I, II, III e IV); 
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 A obrigação do MPF pleitear que não sejam aplicadas sanções ao 

colaborador ou suas empresas nas ações cíveis e de improbidade 
administrativa que porventura forem ajuizadas (Cláusula 5ª, §6º). 

[...] Negociações sobre substituição de prisão cautelar por prisão domiciliar 

com tornozeleira, invenção de regimes de cumprimento de pena que não 

existem, vinculação de manifestação do MPF em processos que não são da 
atribuição daqueles membros que assinam o acordo, permissão para uso de 

bens de origem criminosa e a liberação de bens que podem ser produto de 

crime constituem medidas claramente ilegais e que aumentam enormemente 
os riscos de que tais colaborações contenham elementos falsos (ou 
parcialmente verdadeiros)36. 

 

Apesar de correta a análise apresentada pelo autor, a redação do art. 4º, §8º da Lei 

12.850/2013 abre margem para permitir que cláusulas não previstas legalmente possam ser 

incluídas e homologadas nos acordos celebrados entre o agente estatal legitimado e o 

colaborador. Em sua redação, o art. 4º, §8º diz que “o juiz poderá recusar homologação à 

proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto”. Ao estabelecer 

que o juiz “poderá”, ao invés de “deverá”, o texto normativo permite que o juízo seja mais ou 

menos permissivo quanto à liberdade sinalagmática das partes neste tipo de acordo, 

dificultando uma interpretação certeira e literal de que cláusulas extralegais não podem ser 

celebradas.  

 A Orientação Conjunta nº 1/2018 do Ministério Público Federal, por sua vez, buscou 

parametrizar os acordos de colaboração premiada. No entanto, importante frisar que tal 

normativa não é de observância obrigatória, podendo ser desconsiderada pelo procurador 

quando da celebração do acordo. O Capítulo IV (“Dos Benefícios e Das Cláusulas”) traz 

orientações ao parquet que revelam como o instituto vem sendo tratado pela instituição desde 

a celebração dos primeiros acordos. Dentre as disposições mais pertinentes, merece 

transcrição aquela que estabelece quais são as cláusulas que todo acordo deve conter, sendo 

estas as mais prováveis cláusulas recorrentes: 

 

 

                                                             
36 BOTTINO, Thiago. Direito e Processo Penal: Reflexões Contemporâneas. Curitiba: Juruá, 2018. 1ª edição. 

Pp. 87-89. 
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24. O acordo de colaboração deve conter cláusulas que tratem, pelo menos, 
dos seguintes pontos:  

24.1. BASE JURÍDICA (Artigo 129, inciso I, da Constituição da 

República37, nos artigos 13 a 15 da Lei n. 9.807/9938, no art. 1°, § 5°, da Lei 
9.613/9839, no art. 26 da Convenção de Palermo, no art. 37 da Convenção de 

Mérida, artigos 3º, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil40, e nos artigos 
4° a 8° da Lei 12.850/2013);  

24.2. QUALIFICAÇÃO DO COLABORADOR;  

24.3. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO: a) oportunidade do 
acordo; b) efetividade e utilidade do acordo: relativa à capacidade real de 

contribuição do colaborador para a investigação, por meio do fornecimento 

de elementos concretos que possam servir de prova; c) explicitação sobre 
quantos e quais são os fatos ilícitos e pessoas envolvidas que ainda não 

                                                             
37 “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal 

pública, na forma da lei”. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Op. cit., loc. cit. 

 
38 “Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente 

extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 

investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: I - a identificação dos demais 

coautores ou partícipes da ação criminosa; II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará 

em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato 

criminoso. [...]Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, medidas especiais de 

segurança e proteção a sua integridade física, considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva. §1o Estando 
sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador será custodiado em 

dependência separada dos demais presos. § 2o Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar 

em favor do colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8o desta Lei. § 3o No caso de cumprimento da 

pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do 

colaborador em relação aos demais apenados”. BRASIL. Lei 9.807/1999.Estabelece normas para a organização e 

a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa 

Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou 

condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo 

criminal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9807.htm>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

 
39 “Art. 1º, §5o: A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, 
facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o 

autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que 

conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização 

dos bens, direitos ou valores objeto do crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)”. BRASIL. Lei 

9.613/1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 

utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm>. Acesso em:  10 nov. 2019. 

 
40 “Art. 3º, §2º: O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. §3º A conciliação, 

a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. BRASIL. Lei 

13.105/2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9807.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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sejam de conhecimento do Ministério Público Federal; d) indicação dos 
meios pelos quais se fará a respectiva prova.  

24.4. OBJETO DO ACORDO: a) descrição genérica dos fatos que serão 

revelados e por quem, visando preservar o sigilo das investigações; a 

descrição específica deverá ser feita nos anexos individualizados, na forma 
do item 13; b) deve ser demonstrada a relevância das informações e provas; 

não basta que os fatos e provas sejam novos; precisam ser aptos a revelar e a 

desmantelar a forma de cometimento dos ilícitos; c) deve haver previsão 
sobre como se procederá em caso de revelação de novos fatos, depois de 

celebrado o acordo (possível aditamento do acordo, com previsão das 
consequências do aditamento).  

24.5. OBRIGAÇÕES DO COLABORADOR (mínimas): a) relativas às 

informações e provas relevantes (formas, prazos, locais etc); b) compromisso 

de cessar as condutas ilícitas; c) compromisso, durante toda a vigência do 
acordo de colaboração, de colaborar de forma plena, sem qualquer reserva, 

com as investigações, portando-se sempre com honestidade, lealdade e boa-

fé; d) falar a verdade, incondicionalmente, em todas as investigações 
(inclusive nos inquéritos policiais e civis, ações civis, procedimentos 

administrativos disciplinares e tributários), além de ações penais em que 

doravante venha a ser chamado a depor na condição de testemunha ou 
interrogado, nos termos do acordo; e) pagamento de valor relativo à 

antecipação de reparação de danos, ressalvada a prerrogativa de outros 

órgãos, instituições, entidades ou pessoas de buscarem o ressarcimento que 

entenderem lhes ser devido; f) pagamento de multa; g) prestar garantias do 
cumprimento da multa e da antecipação de reparação de danos; h) declarar 

que as informações prestadas são verdadeiras e precisas, sob pena de 

rescisão; i) declarar todos os bens que são de sua propriedade, ainda que em 
nome de terceiros, sob pena de conduta contrária ao dever de boa-fé e 

rescisão do acordo; j) obrigação de o COLABORADOR adotar conduta 

processual compatível com a vontade de colaborar (vedação ao venire contra 
factum proprium).  

24.6. COMPROMISSOS DO MPF: a) estipular benefícios penais ao 

colaborador; b) estabelecer a forma de cumprimento dos benefícios; c) 
defender perante terceiros a validade e eficácia de todos os termos e 
condições do acordo.  

24.7. ADESÃO E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS (v. item 39); 

24.8. COOPERAÇÃO COM AUTORIDADES ESTRANGEIRAS (v. 
item39);  

24.9. RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DA GARANTIA CONTRA A 
AUTOINCRIMINAÇÃO E DO DIREITO AO SILÊNCIO;  

24.10. PREVISÃO DE GARANTIA REAL OU FIDEJUSSÓRIA (v. item 
30);  

24.11. RESCISÃO: HIPÓTESES E CONSEQUÊNCIAS: inclusive com 
previsão de cláusula penal, correção monetária e juros;  
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24.12. PREVISÃO SOBRE O JUÍZO PERANTE O QUAL SERÁ 
REQUERIDA A HOMOLOGAÇÃO;  

24.13. PREVISÃO DA NECESSIDADE DE SIGILO (até decisão judicial 
em contrário);  

24.14. DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO (pelo advogado e pelo 
colaborador);  

24.15. EFEITOS CIVIS DO ACORDO (v. item 35)41. 

 

Além disso, a Orientação também traz outras disposições dignas de análise por 

envolverem diretivas que não só reconhecem como ultrapassam os parâmetros legais 

definidos no art. 4º da Lei 12.850/2013, embora em alguns momentos seja possível identificar 

algumas tentativas de mitigar eventual anulação do acordo firmado por extrapolar as 

limitações da lei, como determina a disposição 31, por exemplo, ao afirmar que o “acordo de 

colaboração deve prever como efeito imediato, após sua homologação, a perda do produto ou 

proveito da atividade criminosa e a forma de execução dos bens dados como garantia da 

indenização do dano e do pagamento da multa”42. Assim, a disposição busca evitar que o 

parquet acabe prejudicando o direito da vítima de ser ressarcida pelo crime sofrido no caso de 

o seu perpetrador for beneficiado por acordo de colaboração premiada, de forma que ele não 

deveria ser beneficiado com os proveitos do delito. 

Na disposição 17, é permitido que as partes estabeleçam, consensualmente, “a 

suspensão de medidas específicas de litigância para evitar a propositura de medidas 

processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais admitidas pela 

legislação processual civil em vigor, inclusive as previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei n° 8.429/1992)”43, orientação que não possui previsão legal alguma e que 

pode ser problemática por reforçar a ideia de que medidas cautelares são utilizadas como 

forma de coagir o réu a colaborar com as investigações, dando causa a indagações acerca da 

limitação extraoficial do direito constitucional de ampla defesa do acusado e prejudicando a 

                                                             
41 BRASIL. Ministério Público Federal. 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção. 

Orientação Conjunta nº 1/2018: Acordos de Colaboração Premiada. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/orientacoes/orientacao-conjunta-no-1-2018.pdf>. Acesso em: 17 

nov. 2019. 

 
42 Ibidem. 

 
43 Ibidem. 
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legitimidade do instituto da colaboração premiada. Medidas cautelares possuem parâmetros 

definidos na legislação processual penal que autorizam ou proíbem a sua determinação, e não 

são tidas como passíveis de negociação em qualquer legislação nacional vigente44.  

A disposição 19, por sua vez, busca impedir que o parquet usurpe sua competência ao 

prometer benefícios inexequíveis ou que não possui a atribuição para conceder45. No entanto, 

a Orientação permite que o procurador do caso criminal chame à negociação outros membros 

do Ministério Público Federal que tratem do caso em searas diversas, como a cível e a 

administrativa, para que aproveitem ou rejeitem a colaboração do investigado em seus 

devidos casos46, medida que não possui previsão legal e que será objeto de discussão pelo 

Supremo Tribunal Federal no ARE 1.175.650, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 

                                                             
44 “De acordo com o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Geraldo Prado, [...] a 

prisão provisória é uma medida excepcional. Logo, se ela é desnecessária a ponto de poder ser negociada, 

também é juridicamente incabível. Dessa maneira, sua decretação viola o artigo 312 do CPP, aponta Prado. Os 

procuradores da República Samantha Dobrowolski e Januário Paludo, integrantes da comissão permanente de 

assessoramento em Leniência e Colaboração Premiada do Ministério Público Federal, também afirmam que não 

é possível barganhar uma prisão preventiva em uma delação. No entanto, os integrantes do MPF destacam que, 

celebrado um acordo de colaboração premiada, ou até mesmo um pré-acordo, em geral desaparecem os 

requisitos que motivaram a detenção preventiva. Isso porque o preso está disposto a cooperar com as 

investigações, o que garante a instrução criminal, a ordem pública e econômica (quanto à reparação de dano) e a 

aplicação da lei penal, além de afastar risco de fuga. Criminalistas acusam a força-tarefa da “lava jato” de 
prender investigados preventivamente para forçá-los a firmar acordo de delação premiada. Porém, Samantha e 

Paludo ressaltam que os termos de colaboração celebrados com acusados detidos têm sido uma exceção na 

operação. Em julho de 2017, dos então 130 delatores do caso, 95 não tinham sido encarcerados, segundo 

levantamento do site G1. Da mesma forma, o criminalista Rogério Fernando Taffarello [...] entende que, embora 

não seja possível negociar uma prisão preventiva, a mudança de comportamento do acusado pode justificar que a 

detenção seja revogada ou substituída por uma medida cautelar alternativa. Contudo, ele critica o abuso de 

prisões preventivas e cláusulas de termos de colaboração premiada que proíbem o investigado de contestar a 

detenção na Justiça. ‘O que viola a lei e a ordem constitucional é o uso de subterfúgios argumentativos para 

subsidiar uma prisão preventiva que jamais deveria ter sido decretada, dizendo haver fundamentos suficientes 

para a prisão onde não há, e o uso da privação indevida da liberdade para constranger pessoas a colaborar com as 

investigações, violando-lhes a presunção de inocência e os direitos fundamentais à liberdade e à dignidade, entre 

outros. Também não se pode, juridicamente, impedir que o candidato a colaborador busque a sua liberdade por 
meio da impetração de remédios constitucionais como o Habeas Corpus, que visam a fazer cessar ilegalidades 

flagrantes – e não pode a polícia ou o MP exigir que os tribunais não apreciem eventuais situações de alegada 

ilegalidade flagrante em casos de prisão preventiva’, opina Taffarello”. RODAS, Sérgio. Não é possível negociar 

fim de prisão preventiva em delação, dizem especialistas. CONJUR, 20 set. 2018. Disponível em: < 
https://www.conjur.com.br/2018-set-20/especialistas-nao-possivel-negociar-fim-prisao-preventiva>. Acesso em: 

17 nov. 2019. 

 
45 “19. O Membro do Ministério Público Federal não deve se comprometer com benefícios inexequíveis e que 

dependam da concordância de órgãos não envolvidos na negociação”. BRASIL. Ministério Público Federal. Op. 

cit., loc. cit. 

 
46 “23. No caso de os fatos narrados envolverem a atribuição de outros Membros do Ministério Público Federal 

(atuações em órgãos judiciais diversos), o Membro então oficiante deverá, observada a conveniência e 

especificidades do caso concreto, alternativamente: 23.1. convidar o(s) Membro(s) com atribuição concorrente 

para participar das tratativas de formalização do acordo; ou 23.2. submeter o caso à CCR do MPF, de acordo 

https://www.conjur.com.br/2018-set-20/especialistas-nao-possivel-negociar-fim-prisao-preventiva
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Não obstante, a própria Orientação ainda traz, na disposição 35, permissão para que o 

acordo preveja efeitos cíveis, podendo consistir, dentre outros, em:  

a) antecipação da reparação dos danos causados à vítima, ainda que parcial; 

b) compromisso de não propor ações civis públicas de reparação, da lei 

anticorrupção ou qualquer outra ação com pedido condenatório; c) 
compromisso de suspender o trâmite processual ou a execução das sentenças 

condenatórias obtidas em ações de improbidade administrativa, a partir do 

cumprimento e satisfação dos termos do acordo; d) estipulação de 
cumprimento voluntário de penalidades previstas na lei de improbidade 
administrativa ou na lei anticorrupção47. 

 

Entretanto, a Lei 12.850/2013 não prevê benefícios de natureza administrativa ou cível 

para o réu colaborador, o que permite concluir que o Ministério Público Federal inovou na 

regulamentação do instituto, gerando riscos de nulidades e eventual anulação de colaborações 

premiadas fixadas fora dos parâmetros legais48, considerando ainda a vedação do art. 17, §1º, 

Lei 8.429/1992 que proíbe transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade 

administrativa49. 

                                                                                                                                                                                              
com a temática respectiva, para os fins do art. 62, I e VI, da Lei Complementar nº 75/93; ou 23.3. firmar o 

acordo e submetê-lo, posteriormente à homologação, aos demais Procuradores naturais, que poderão aceitar e 

aderir aos respectivos termos, caso em que receberão todas as provas produzidas, ou recusá-los, com a devolução 
de todas as provas e informações ao colaborador, sob a perspectiva dos princípios da confiança e da boa-fé, que 

devem reger as tratativas, a pactuação e o compartilhamento da prova; 23.4. encaminhar os autos ao Membro 

que tiver atribuição concorrente, a fim de que seja analisado o interesse na celebração do acordo de forma 

integral, não sendo impeditiva à celebração do acordo, no entanto, a recusa ou a falta de interesse, devidamente 

declaradas, ocasião em que o acordo não contemplará os fatos recusados.” BRASIL. Ministério Público Federal. 

Op. Cit., loc. cit. 

 
47 BRASIL. Ministério Público Federal. Op. Cit., loc. cit. 

 
48 É o caso da utilização de informações obtidas em colaboração premiada em ações de improbidade 

administrativa, tema pautado para discussão pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.175.650, rel. Min. 
Alexandre de Moraes. “De acordo com o ministro, no caso estão em discussão pontos como a potencial ofensa 

ao princípio da legalidade, por se admitir a colaboração premiada na ação de improbidade sem expressa 

autorização legal e com vedação normativa à realização de transação pela lei 8.429/92 – de improbidade 

administrativa; e os limites à disponibilidade de bens e interesses públicos face a imprescritibilidade da ação de 

ressarcimento ao erário”. NAVES, Ana Luisa Augusto Soares. STF decidirá se é possível uso de colaboração 

premiada em ACP. Migalhas, 29 abr. 2019. Disponível em: < 
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI301332,71043-

STF+decidira+se+e+possivel+uso+de+colaboracao+premiada+em+ACP>. Acesso em: 17 nov. 2019. 

 
49 “Art. 17, §1º: É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput”. BRASIL. Lei 

8.429/1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 

outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 17 nov. 

2019. 

 

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI301332,71043-STF+decidira+se+e+possivel+uso+de+colaboracao+premiada+em+ACP
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI301332,71043-STF+decidira+se+e+possivel+uso+de+colaboracao+premiada+em+ACP
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
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 Ademais, a Orientação traz ainda disposições permitindo que se trate de regimes de 

cumprimento de pena personalizados e autorizando a suspensão do prazo prescricional para 

além do período de 6 (seis) meses permitido pelo art. 4º, §3º, Lei 12.850/201350, dentre outras 

disposições, o que foi motivo parcial para a não homologação de acordo de colaboração 

premiada por parte do Min. Ricado Lewandoski na Pet. 7.265/DF51. Por fim, é estabelecido 

também que o acordo deverá prever, sempre que possível, garantia real ou fidejussória, além 

de estabelecimento de cláusula penal, que entrará em efeito caso o colaborador venha a 

descumprir o acordo52.  

 

3.2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

  

Após a sanção de Lei 12.850/2013, a colaboração premiada passou a ser amplamente 

utilizada pelo Ministério Público devido ao seu potencial investigativo e condenatório. No 

entanto, a Lei 12.850/2013 prevê também a possibilidade de a Polícia Judiciária celebrar estes 

acordos, o que é feito por meio de seus delegados. Ainda que possa parecer contraditório, o 

Ministério Público se posicionara contrariamente à possibilidade de o Delegado de Polícia 

poder celebrar acordos de colaboração premiada diretamente com os investigados. Ainda 

assim, a questão foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 

5.508, proposta pela própria Procuradoria Geral da República numa tentativa de “declarar 

inconstitucionais os parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, alegando ofensa aos 

artigos 5º, inciso LIV (devido processo legal), 37, cabeça (moralidade administrativa), 129, 

inciso I (titularidade do Ministério Público para a ação penal e princípio acusatório) e § 2º, 

                                                             
50 “27. O acordo pode prever, como indicativo para a resposta penal a ser concretizada em sede judicial, além da 

pena unificada para o montante de fatos e a pena a ser efetivamente cumprida, eventuais penas restritivas de 

direito, o regime inicial de cumprimento da pena, a progressão de regimes, a suspensão condicional da pena, a 

suspensão condicional do processo, a suspensão do prazo prescricional e a aplicação dos institutos da remissão e 

detração. Em caso da previsão de regimes diferenciados, suas regras devem ser detalhadas no acordo. ” BRASIL. 

Ministério Público Federal. Op. cit., loc. cit 

 
51 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF. Requerente: Ministério Público Federal. Relator: 

Min. Ricardo Lewandowski. Brasília, 14 nov. 2017. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf> Acesso em: 28 nov. 2019. 

 
52 “30. O acordo de colaboração deve, sempre que possível, prever cláusula de garantia real ou fidejussória para 

o seu cumprimento, com o devido registro na matrícula, em caso de imóvel, sem prejuízo da pena de 

ressarcimento. 30.1. Sem prejuízo das garantias, é recomendável a previsão de cláusula penal”. BRASIL. 

Ministério Público Federal. Op. Cit., loc. cit 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf


 

29 

 

primeira parte (exclusividade do exercício das atribuições do Ministério Público), e 144, 

parágrafos 1º e 4º (múnus constitucional da função policial), da Constituição Federal”53. 

 O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, concluiu que os 

artigos atacados pela Ação Direta de Inconstitucionalidade são constitucionais, julgando-a 

improcedente. O Delegado de Polícia, portanto, pode celebrar acordos de colaboração 

premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, desde que ouvido necessariamente o Ministério 

Público, titular privativo da ação penal com base no art. 129, I da Constituição Federal.  

 Já no âmbito do julgamento de processos subjetivos, o STF julgou em 2015 o HC 

127.483, onde esclareceu algumas questões constitucionais e legais cruciais para a análise dos 

acordos firmados. O remédio fora impetrado em favor do paciente Erton Medeiros Fonseca, 

diretor da Galvão Engenharia, envolvido na Operação Lava-jato, contra decisão de 

homologação do acordo de colaboração premiada de Alberto Youssef, proferido pelo então 

relator da Operação, Min. Teori Zavascki. O impetrante argumenta que a homologação foi 

ilegal porque, como visto, o acordo de Youssef concedeu-lhe benefícios ilegais, como a 

liberação de uso de bens móveis e imóveis provenientes dos crimes praticados e confessados, 

prejudicando o direito de indenização da Petrobrás S.A., vítima daqueles crimes.  

Além disso, segundo o impetrante, a Convenção de Mérida obriga os Estados 

pactuantes a adotarem, no maior grau permitido em seu ordenamento jurídico interno, as 

medidas necessárias para confiscar os proveitos dos crimes de corrupção e lavagem de 

capitais, enquanto a Convenção de Palermo “estabelece a adoção de uma série de medidas 

para permitir o confisco do produto das infrações, ressalvando que ‘não deverão, em 

circunstância alguma ser interpretadas de modo a afetar os afetar os direitos de terceiros de 

boa-fé’”54.  

                                                             
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5.508/DF [Voto do Relator]. Relator: Min. Marco Aurélio. Brasília. 

Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5508MMA.pdf>. Acesso em: 

07 nov. 2019. 

 
54 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 127.483/PR. Paciente: Erton Medeiros Fonseca. 

Relator: Min. Dias Toffoli. Brasília, 27 ago. 2015. Pp. 10. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666> Acesso em: 23 nov. 2019. 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5508MMA.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666
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Após entender ser cabível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do 

Supremo Tribunal Federal, afastando a Súmula 60655, o plenário esclareceu alguns pontos 

controvertidos acerca do instituto. A ordem foi denegada por unanimidade com base no voto 

do Min. Dias Toffoli.  

 O primeiro ponto resolvido diz respeito à impossibilidade de o delatado contestar a 

homologação de colaboração premiada do delator, uma vez que se trataria de um negócio 

jurídico processual personalíssimo, de forma que o acordo não interfere diretamente na esfera 

jurídica do delatado (res inter alios acta)56. Além disso, uma vez que o acordo em si é 

simplesmente um meio de obtenção de prova, não caberia ao delatado contestá-lo. No entanto, 

o depoimento prestado pelo colaborador é um meio de prova, que deve ser corroborado por 

outros meios probatórios idôneos, e que pode ser contestado pelos delatados no âmbito do 

processo criminal57. Como o próprio Min. Dias Toffoli estabelece em seu voto, “negar-se ao 

delatado o direito de impugnar o acordo de colaboração não implica desproteção a seus 

interesses”58, não só porque a Lei 12.850/2013 garante que nenhuma sentença condenatória 

será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador, mas também 

porque o delatado, no exercício de seu direito constitucional do contraditório, pode confrontar 

as declarações do colaborador e as provas obtidas com base nelas.  O relator também assevera 

que as medidas cautelares não podem ser utilizadas para se extrair do acusado colaboração ou 

confissão. 

 No que tange à decisão de homologação da colaboração premiada, o relator assinala 

que ela é fruto apenas de um juízo de delibação do magistrado que a torna eficaz, ao verificar 

a presença dos requisitos legais de regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo. Desta 

forma, o juiz “não emite nenhum juízo de valor a respeito das declarações eventualmente já 

                                                             
55 “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida 

em habeas corpus ou no respectivo recurso”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 606. Pp. 344. 

Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumula/anexo/Enunciados_Sumulas_STF_1_a_736_Completo

.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019. 

 
56 PLENÁRIO do STF mantém homologação de delação premiada de Alberto Youssef. Supremo Tribunal 

Federal [Notícias STF]. Brasília, 27 ago. 2015. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298599>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
 
57 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 127.483/PR. Op. Cit, pp. 21. 

 
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 127.483/PR. Op. Cit., pp. 41 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumula/anexo/Enunciados_Sumulas_STF_1_a_736_Completo.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumula/anexo/Enunciados_Sumulas_STF_1_a_736_Completo.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298599
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prestadas pelo colaborador à autoridade policial ou ao Ministério Público, tampouco confere o 

signo da idoneidade a seus depoimentos posteriores”59.  

 Quanto à personalidade do agente colaborador, o relator esclarece que tal elemento 

não é um requisito de validade do acordo de colaboração premiada à luz do art. 4º, §1º, que 

dispõe expressamente sobre a concessão do benefício, e não da possibilidade de celebração do 

acordo em si. Por isso, o relator julga ser irrelevante o fato de Youssef haver descumprido 

acordo de colaboração premiada anterior, uma vez que tal descumprimento limitou-se apenas 

a tal negócio jurídico, sem contaminar a validade de qualquer acordo posterior. No entanto, tal 

fato pode influenciar nos benefícios que tal colaborador receberá na celebração de acordos 

futuros60. 

 Por fim, talvez o ponto mais importante do voto do relator seja a análise da 

constitucionalidade da possibilidade de o acordo dispor sobre efeitos extrapenais de natureza 

patrimonial da condenação. Além de esclarecer que o impetrante não possui o interesse 

jurídico para impugnar as cláusulas do acordo de Youssef que autorizam a “liberação de 

imóveis de vultoso valor a sua ex-mulher e a suas filhas”, o ministro relator considerou 

válidas as cláusulas de transmissão de bens em sede de colaboração premiada. Nas palavras 

do próprio relator: 

Embora o confisco, de acordo com o art. 92, II, c, do Código Penal, não se 

qualifique como pena acessória, mas sim como efeito extrapenal da 

condenação, uma interpretação teleológica das expressões “redução de 
pena”, prevista na Convenção de Palermo61, e “mitigação de pena”, prevista 

na Convenção de Mérida62, permite que elas compreendam, enquanto 

                                                             
59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 127.483/PR. Op. Cit. Pp. 37. 

 
60 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 127.483/PR. Op. Cit. Pp. 56-57. 

 
61 “Artigo 26. Medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei. 1. 

Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas que participem ou tenham participado 

em grupos criminosos organizados : a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos 

de investigação e produção de provas, nomeadamente: i) A identidade, natureza, composição, estrutura, 

localização ou atividades dos grupos criminosos organizados; ii) As conexões, inclusive conexões internacionais, 

com outros grupos criminosos organizados; iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram 

ou poderão vir a praticar; b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, susceptível de 

contribuir para privar os grupos criminosos organizados dos seus recursos ou do produto do crime. 2. Cada 

Estado Parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de que é passível um 

arguido que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista 
na presente Convenção”. BRASIL. Decreto nº 5.015/2004. Op. cit., loc. cit. 

 
62 “Artigo 37.2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a mitigação de 

pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à investigação ou ao indiciamento dos delitos 
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abrandamento das consequências do crime, não apenas a sanção penal 
propriamente dita, como também aquele efeito extrapenal da condenação.  

Logo, havendo previsão em Convenções firmadas pelo Brasil para que sejam 

adotadas “as medidas adequadas para encorajar” formas de colaboração 

premiada, tais como a redução ou mitigação da pena (no sentido, repita-se, 

de abrandamento das consequências do crime), parece-me lícito, sem 

prejuízo de ulterior e mais aprofundada reflexão sobre o tema, que o 

acordo de colaboração, ao estabelecer as sanções premiais a que fará jus o 
colaborador dentre as “condições da proposta do Ministério Público ou do 

delegado de polícia” (art. 6º, II, da Lei nº 12.850/13), possa também dispor 

sobre questões de caráter patrimonial, como o destino de bens adquiridos 
com o produto da infração pelo agente colaborador, em seu nome ou de 
interposta pessoa. 

Aliás, se a colaboração exitosa pode afastar ou mitigar a aplicação da própria 
pena cominada ao crime (respectivamente, pelo perdão judicial ou pela 

redução de pena corporal ou sua substituição por restritiva de direitos), a 

fortiori, não há nenhum óbice a que também possa mitigar os efeitos 
extrapenais de natureza patrimonial da condenação, como o confisco “do 

produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 

auferido pelo agente com a prática do fato criminoso” (art. 91, II, b, do 
Código Penal), e de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou 

indiretamente, à prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos 

e valores (art. 7º, I, da Lei nº 9.613/98). Mais: o art. 4º, § 4º, da Lei nº 

12.850/13 prevê que “[o] Ministério Público poderá deixar de oferecer 
denúncia se o colaborador: I) não for o líder da organização criminosa; II) 

for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo”. Dessa 

feita, se a colaboração frutífera também pode conduzir ao não oferecimento 
da denúncia e, por via de consequência, à impossibilidade de perda 

patrimonial como efeito da condenação, parece-me plausível que 

determinados bens do colaborador possam ser imunizados contra esse efeito 
no acordo de colaboração, no caso de uma sentença condenatória63. 

Desta forma, o Min. Toffoli, ao interpretar teleologicamente os referidos tratados, 

decidiu pela validade das referidas cláusulas. Observando o art. 7º da Lei 9.807/9964, ele ainda 

assevera que a disposição de bens patrimoniais no âmbito de acordos cujos colaboradores 

encontram-se ameaçados ajudaria a desonerar a administração pública, visto que uma das 

possíveis medidas de proteção é o fornecimento de ajuda financeira e mensal para 

subsistência do colaborador cuja integridade física esteja em perigo. Assim, o writ foi 

                                                                                                                                                                                              
qualificados de acordo com a presente Convenção”. BRASIL. Decreto nº 5.687/2016 [Convenção de Mérida]. 

Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações 

Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em: 24 nov. 2019. 

 
63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 127.483/PR. Op. Cit. Pp. 60-61. 

 
64 BRASIL. Lei 9.807/99. Op. cit., loc. cit. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
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conhecido e denegado, sendo reconhecido o direito subjetivo do colaborador de receber os 

benefícios previstos no acordo celebrado, o que não pode ser impugnado por terceiros. 

No mês de abril de 2017, a 2ª Turma decidiu, por unanimidade de votos, o HC 

138.207, onde foi estabelecido que o simples descumprimento, por parte do colaborador, do 

que foi firmado em acordo de colaboração premiada não legitima a decretação de nova prisão 

preventiva65.  

 Já em junho de 2017, foi julgada a Questão de Ordem na Pet 7.074/DF, na qual se 

reafirmou quais são as atribuições do relator na homologação do acordo de colaboração 

premiada, além de ser firmada a competência do Tribunal Pleno para se julgar o mérito sobre 

os termos e a eficácia da colaboração premiada. Assim dispõe a ementa:  

QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. 
I. DECISÃO INICIAL DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL: LIMITES E 

ATRIBUIÇÃO. REGULARIDADE, LEGALIDADE E 

VOLUNTARIEDADE DO ACORDO. MEIO DE OBTENÇÃO DE 
PROVA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO RELATOR. RISTF. 

PRECEDENTES. II. DECISÃO FINAL DE MÉRITO. AFERIÇÃO DOS 

TERMOS E DA EFICÁCIA DA COLABORAÇÃO. CONTROLE 
JURISDICIONAL DIFERIDO. COMPETÊNCIA COLEGIADA NO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos moldes do decidido no HC 

127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3.2.2016, 

reafirma-se a atribuição ao Relator, como corolário dos poderes instrutórios 
que lhe são conferidos pelo Regimento Interno do STF, para ordenar a 

realização de meios de obtenção de prova (art. 21, I e II do RISTF), a fim de, 

monocraticamente, homologar acordos de colaboração premiada, 
oportunidade na qual se restringe ao juízo de regularidade, legalidade e 

voluntariedade da avença, nos limites do art. 4ª, § 7º, da Lei n. 12.850/2013. 

2. O juízo sobre os termos do acordo de colaboração, seu cumprimento e sua 
eficácia, conforme preceitua o art. 4º, § 11, da Lei n. 12.850/2013, dá-se por 

ocasião da prolação da sentença (e no Supremo Tribunal Federal, em decisão 

colegiada), não se impondo na fase homologatória tal exame previsto pela lei 

como controle jurisdicional diferido, sob pena de malferir a norma prevista 
no § 6º do art. 4º da referida Lei n. 12.850/2013, que veda a participação do 

juiz nas negociações, conferindo, assim, concretude ao princípio acusatório 

que rege o processo penal no Estado Democrático de Direito. 3. Questão de 
ordem que se desdobra em três pontos para: (i) resguardar a competência do 

Tribunal Pleno para o julgamento de mérito sobre os termos e a eficácia da 

colaboração, (ii) reafirmar, dentre os poderes instrutórios do Relator (art. 21 

do RISTF), a atribuição para homologar acordo de colaboração premiada; 
(iii) salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do 

negócio jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em 

                                                             
65 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 138.207/PR. 2ª T. Paciente: Fernando Antônio 

Guimarães Hourneaux De Moura. Relator: Min. Edson Fachin. Brasília, 25 abr. 2017. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13098850>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13098850
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regra, deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos 

pelo colaborador, sendo, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo 
Civil66, possível ao Plenário analisar sua legalidade67. 

 Ainda em 2017, o Min. Ricardo Lewandowski julgou a Pet. 7.265/DF, importante 

decisão na qual deixou de homologar um termo de acordo de colaboração premiada 

apresentado pela Procuradoria-Geral da República, firmado com o marqueteiro Renato 

Barbosa Rodrigues Pereira68. O potencial colaborador pretendia depor e apresentar elementos 

de corroboração que incriminassem, dentre outras pessoas, a então Senadora Marta Suplicy, e 

por isso sua colaboração deveria ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal, com base 

no art. 102, I, b)69, da Constituição Federal. Ao realizar o juízo de delibação do art. 4º, §7º, 

Lei 12.850/2013, em que confirmou a presença do requisito legal da voluntariedade, o relator 

entendeu que os termos do acordo não se enquadravam nos parâmetros necessários de 

regularidade e legalidade:  

Já no que se refere aos requisitos de regularidade e legalidade, e mais 

especificamente quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas, vale lembrar 
que ao Poder Judiciário cabe apenas o juízo de compatibilidade entre a 

avença pactuada entre as partes com o sistema normativo vigente, conforme 

decidido na PET 5.952/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavascki. Nesse 

                                                             
66 “Art. 966, § 4º. Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do 

processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão 
sujeitos à anulação, nos termos da lei”. BRASIL. Lei 13.105/2015. Código de Processo Civil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

 
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Petição 7.074/DF. Plenário. Requerente: 

Reinaldo Azambuja Silva. Relator: Min. Edson Fachin. Brasília, 29 jun. 2017. Pp. 1. Disponível em: < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14752801> Acesso em: 28 nov. 2019. 

 
68 “O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), devolveu à Procuradoria-Geral da 

República (PGR), sem homologar, o acordo de colaboração premiada firmado com o marqueteiro Renato 

Barbosa Rodrigues Pereira, que revelou a ocorrência de crimes como “Caixa 2”, evasão de divisas e lavagem de 

dinheiro supostamente praticados em campanhas eleitorais no Rio de Janeiro, realizadas entre 2010 e 2016. De 
acordo com o relator da Petição (PET) 7265, ao prever, entre outros, a pena a ser cumprida pelo colaborador e a 

multa a ser paga, o acordo não está adequado à legislação sobre o tema e à própria Constituição Federal. O 

ministro explicou que, no acordo, a PGR ofereceu como prêmios o perdão judicial por todos os crimes anteriores 

praticados por Renato, à exceção daqueles praticados durante a campanha eleitoral do atual governador do Rio 

de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Pelo acordo, Renato teria que cumprir pena de quatro anos de reclusão, sendo 

o primeiro ano em regime de recolhimento domiciliar noturno e o restante com prestação de serviços à 

comunidade”. MINISTRO Lewandowski devolve à PGR acordo de colaboração premiada de Renato Pereira. 

Supremo Tribunal Federal [Notícias STF], 14 nov. 2017. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361861>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

 
69 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 

processar e julgar, originariamente: b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-
Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República”. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Op. cit., loc. cit. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14752801
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361861
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sentido, após realizar um exame perfunctório, de mera delibação, único 

possível nesta fase embrionária da persecução penal, identifiquei, a partir do 
confronto mencionado acima, que se mostra inviável homologar o presente 
acordo tal como entabulado [...]70. 

 Primeiramente, o relator ressalta que não é lícito às partes convencionarem em 

substituição ao Poder Judiciário, e de forma antecipada, a pena privativa de liberdade e o 

perdão de crimes, uma vez que estar-se-ia violando o monopólio constitucional da jurisdição 

do Poder Judiciário. Assim, cabe apenas ao magistrado da causa fixar ou perdoar as penas 

privativas de liberdades. Desta forma, o relator entende que o art. 4º, caput, Lei 12.850/2013 

confere ao juiz a faculdade de, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir 

em até 2/3 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 resultados descritos nos incisos do art. 

4º71. 

 Em seguida, ao interpretar o art. 5º, LIV e LXI72 da Constituição Federal, em conjunto 

com o art. 33 do Código Penal73 e com o art. 387 do Código de Processo Penal74, as quais 

                                                             
70 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF. Requerente: Ministério Público Federal. Relator: 

Min. Ricardo Lewandowski. Brasília, 14 nov. 2017. Pp. 21. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf> Acesso em: 28 nov. 2019. 
 
71 “[O]bservo que não é lícito às partes contratantes fixar, em substituição ao Poder Judiciário, e de forma 

antecipada, a pena privativa de liberdade e o perdão de crimes ao colaborador. No caso, o Ministério Público 

ofereceu ao colaborador os seguintes prêmios legais: ‘[…] o perdão judicial de todos os crimes, à exceção 

daqueles praticados por ocasião da campanha eleitoral para o Governo do Estado do Rio de Janeiro no ano de 

2014, consubstanciados nos tipos penais descritos no art. 350 do Código Eleitoral, no art. 1º, § 2º, inciso I, § 2º, 

inciso I da Lei 9.613/98 e art. 22, parágrafo único da Lei nº 7.492/86, pelos quais a pena acordada é a 

condenação à pena unificada de 4 anos de reclusão, nos processos penais que vierem a ser instaurados [...]’ (fl. 

14). No entanto, como é de conhecimento geral, o Poder Judiciário detém, por força de disposição constitucional, 

o monopólio da jurisdição, sendo certo que somente por meio de sentença penal condenatória, proferida por 

magistrado competente, afigura-se possível fixar ou perdoar penas privativas de liberdade relativamente a 
qualquer jurisdicionado. Sublinho, por oportuno, que a Lei 12.850/2013 confere ao juiz a faculdade de, a 

requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 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 resultados descritos nos 

incisos do art. 4º do diploma legal em questão”. Ibid., pp. 21-22.  

 
72 “Art. 5º, LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [...] LXI - 

 ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. BRASIL, 

Constituição Federal de 1988. Op. cit., loc. cit. 

 
73 “Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em 

regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. §1º - Considera-se:  a) 

regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a 

execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf
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afirma serem normas de caráter cogente, ou seja, de observância obrigatória e inderrogável, o 

Min. Lewandowski não entende ser possível juridicamente que as partes acordem o regime de 

cumprimento de pena em acordo de colaboração premiada, algo que seria incompatível com a 

legislação aplicável, considerando ainda que tampouco havia processo judicial em andamento. 

Nas palavras do voto do relator:  

[O] regime acordado pelas partes é o fechado (cláusula 5°, item 1), mitigado, 

conforme pretendem estas, pelo recolhimento domiciliar noturno (cláusula 
5ª, item 2, a), acrescido da prestação de serviços à comunidade (cláusula 5ª, 

item 2, b). Ora, validar tal aspecto do acordo, corresponderia a permitir ao 

Ministério Público atuar como legislador. Em outras palavras, seria permitir 
que o órgão acusador pudesse estabelecer, antecipadamente, ao acusado, 

sanções criminais não previstas em nosso ordenamento jurídico, ademais de 

caráter híbrido. Com efeito, no limite, cabe ao Parquet, tão apenas – e desde 

que observadas as balizas legais - deixar de oferecer denúncia contra o 
colaborador, na hipótese de não ser ele o líder da organização criminosa e se 

for o primeiro a prestar efetiva colaboração, nos termos do que estabelece o 

§ 4° do art. 4° da Lei de regência. Não há, portanto, qualquer autorização 
legal para que as partes convencionem a espécie, o patamar e o regime de 

cumprimento de pena. Em razão disso, concluo que não se mostra possível 

homologar um acordo com tais previsões, uma vez que o ato jamais poderia 

sobrepor-se ao que estabelecem a Constituição Federal e as leis do País, cuja 
interpretação e aplicação - convém sempre relembrar - configura atribuição 

                                                                                                                                                                                              
pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. §2º - As penas privativas de liberdade deverão ser 

executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e 
ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:  a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos 

deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 

(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o 

condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la 

em regime aberto. §3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos 

critérios previstos no art. 59 deste Código. §4o O condenado por crime contra a administração pública terá a 

progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do 

produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais”. BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. Código Penal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

 
74 “Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer; II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo 

o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - aplicará as penas de acordo com essas 

conclusões; IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pelo ofendido; V - atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de 

segurança, ao disposto no Título Xl deste Livro; VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra 

ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1o, do Código Penal). §1o O juiz 

decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de 

outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. §2o O tempo de 

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para 

fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
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privativa dos magistrados integrantes do Judiciário, órgão que, ao lado do 

Executivo e Legislativo, é um dos Poderes do Estado, conforme consigna 
expressamente o art. 3º do texto magno75. 

 

Prosseguindo em seu voto, o relator rechaça a possibilidade de as partes inovarem 

nas hipóteses de suspensão do processo criminal e na fixação de prazos e marcos legais de 

fluência da prescrição, não lhes cabendo divergir da normativa estabelecida pelo legislador. 

Não seria permitido também renunciar de forma geral e irrestrita à garantia contra a 

autoincriminação e ao direito ao silêncio, apesar do que dispõe o art. 4º, §14, Lei 

12.850/2013, onde se estabelece que, nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará 

na presença de seu defensor ao direito ao silêncio, sujeitando-se ao compromisso legal de 

dizer a verdade. Ademais, entende ser impossível desistir antecipadamente da apresentação de 

recursos, renúncia que iria de encontro aos direitos e garantias fundamentais do colaborador76, 

e por isso tal disposição é ilegal aos olhos do Min. Lewandowski77. 

A disposição que trata de autorização de viagens internacionais também seria 

incompatível com a legislação aplicável, uma vez que cabe ao magistrado da causa avaliar se 

deve ou não o investigado ter permissão para sair do Brasil, sendo que, se a cláusula que 

dispôs sobre o regime de cumprimento de pena firmado pelas partes (regime fechado) fosse 

válida, a permissão para saída do colaborador do estabelecimento prisional só poderia ocorrer 

nos moldes do art. 120 da Lei de Execução Penal, ou seja, só poderia ocorrer no caso de 

falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou 

                                                             
75 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF, op. cit., pp. 22-23. 

 
76 No mesmo sentido, o Min. Lewandowski cita precedente firmado pelo Min. Teori Zavascki na Pet. 5.245/DF, 

que homologou o acordo de colaboração do respectivo caso com ressalvas: “[…] com exceção do compromisso 

assumido pelo colaborador, constante da Cláusula 10, k, exclusivamente no que possa ser interpretado como 

renúncia, de sua parte, ao pleno exercício, no futuro, do direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado pelo 

art. 5º, XXXV, da Constituição. É dizer: não há, na ressalva, nada que possa franquear ao colaborador 

descumprimento do acordado sem sujeitar-se à perda dos benefícios nele previstos. O contrário, porém, não será 

verdadeiro: as cláusulas do acordo não podem servir como renúncia, prévia e definitiva, ao pleno exercício de 

direitos fundamentais”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 5.245/DF. Requerente: Ministério Público 

Federal. Relator: Min. Teori Zavascki apud BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF. Requerente: 

Ministério Público Federal. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Brasília, 14 nov. 2017. Pp. 24. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf> Acesso em: 28 nov. 2019. 

 
77 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF, op. cit., pp. 23-24. 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf
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de necessidade de tratamento médico78. Notória, portanto, a inovação ilegal e irregular que as 

partes circunscreveram nos termos do acordo cuja homologação almejavam. 

 Em sequência, prossegue o Min. Lewandowski ao analisar a impossibilidade de as 

partes firmarem o valor a ser pago a título de multa, o que violaria o art. 387, IV, do Código 

de Processo Penal79. As partes só poderiam sugerir determinado valor que lhes parecesse 

adequado para a reparação dos danos decorrentes da conduta delituosa, sem vincular a 

posição final do magistrado competente80.  

 Por fim, as últimas considerações feitas pelo relator dizem respeito às cláusulas 

relativas ao levantamento do sigilo do feito fora das hipóteses do art. 7º, §3º, Lei 

12.850/201381, uma vez que tal levantamento demandaria uma decisão judicial devidamente 

motivada, ao que cita o precedente firmado no AgR da Pet. 6.16482. Inclusive, a remessa e o 

                                                             
78 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF, op. cit., pp. 24. 

 
79 “Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. BRASIL, Decreto-lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941. Op. cit., loc. cit. 

 
80 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF, op. cit., pp. 25. 

 
81 “Art. 7º, §3º. O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, 
observado o disposto no art. 5º”. BRASIL, Lei 12.850/2013. Op. cit., loc. cit.  

 
82 “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE ACESSO AO 

CONTEÚDO DE DEPOIMENTOS COLHIDOS. DECLARAÇÕES RESGUARDADAS PELO SIGILO NOS 

TERMOS DA LEI 12.850/2013. 1. O conteúdo dos depoimentos prestados em regime de colaboração premiada 

está sujeito a regime de sigilo, nos termos da Lei 12.850/2013, que visa, segundo a lei de regência, a dois 

objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de ter nome, 

qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados (art. 5º, II) e o de não ter sua identidade 

revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito 

(art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) garantir o êxito das investigações (arts. 7º, § 2º). 2. O sigilo perdura, em 

princípio, enquanto não (…) recebida a denúncia (art. 7º, § 3º) e especialmente no período anterior à formal 
instauração de inquérito. Entretanto, instaurado formalmente o inquérito propriamente dito, o acordo de 

colaboração e os correspondentes depoimentos permanecem sob sigilo, mas com a ressalva do art. 7º, § 2º da Lei 

12.850/2013, a saber: o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, 

como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, 

amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente 

precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (Rcl 22009-AgR, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 12.5.2016). 3. Assegurado o acesso do 

investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 

12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14, que garante ao defensor legalmente 

constituído o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a 

regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao 
procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda 

em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial (HC 

93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º.4.2014). 4. É certo, portanto, que a 

simples especulação jornalística a respeito da existência de acordo de colaboração premiada ou da sua 
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compartilhamento de informações acobertadas pelo sigilo também deve ser autorizada 

judicialmente, conforme precedente firmado na Pet. 6.938/DF, rel. Min. Dias Toffoli83. 

Acerca do assunto, conclui o relator:  

[A]ssento que permitir ao colaborador que entregue documentos reveladores 

de dados sigilosos referentes a terceiros, configura, em tese, burla à 

necessidade de ordem judicial para tanto, razão pela qual também esse 

tópico do acordo não pode ser ratificado, porquanto tal desiderato é 
inalcançável mediante simples acordo entre as partes. E, para que não pairem 

dúvidas, registro que o Ministério Público pode, a qualquer momento, 

requerer, fundamentadamente, ao juiz competente o levantamento do sigilo 
de quaisquer informações ou documentos de terceiros. Na linha do quanto 

assentado acima, reproduzo trecho paradigmático da decisão do Ministro 

Dias Toffoli, na PET 5.897/DF: “O colaborador tem legitimidade para 

renunciar ao sigilo bancário ou de operações com cartões de crédito 
relativamente às contas ou aos cartões de que seja titular ou representante 

legal. Dito de outro modo, não pode o colaborador, validamente, abrir mão 

do sigilo de contas bancárias ou de cartões de titularidade de terceiros, 
quando não for seu representante. ” Isso posto, com fundamento art. 4º, § 8º, 

da Lei 12.850/2013, deixo de homologar, por ora, o acordo de colaboração 

premiada de fls. 12-28, devolvendo os autos à Procuradoria-Geral da 
República para que esta, em querendo, adeque o acordo de colaboração ao 

que dispõem a Constituição Federal e as leis que disciplinam a matéria (cf. 

PET. 5.879/DF e PET. 7.244/DF, ambas de relatoria do Ministro Dias 

Toffoli). Constato, por derradeiro, que, diante da ampla divulgação, pela 
imprensa, de considerável parte daquilo que foi encartado no presente feito, 

não mais se justifica a manutenção do sigilo do acordo de colaboração até o 

momento entabulado, sem prejuízo de tramitarem em segredo de justiça 
eventuais inquéritos que, no futuro, dele derivem, com o objetivo de 
preservar o bom êxito das investigações84. 

 

Já no âmbito do MS 35.693, a 2ª Turma da Suprema Corte decidiu que o investigado 

não possui direito líquido e certo a acordo de colaboração premiada, de forma que não se pode 

obrigar o Ministério Público ou o Delegado de Polícia a celebrar o acordo mesmo que as 

condições do caso concreto o permitam. Tal decisão decorre da natureza jurídica do acordo de 

colaboração premiada, por se tratar de um negócio jurídico processual personalíssimo, sendo 

                                                                                                                                                                                              
homologação judicial ou de declarações que teriam sido prestadas pelo colaborador não é causa juridicamente 

suficiente para a quebra do regime de sigilo, sobretudo porque poderia comprometer a investigação. 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. ” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 6.164-AgR apud BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF. Requerente: Ministério Público Federal. Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski. Brasília, 14 nov. 2017. Pp. 25-26. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

 
83 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF, Op. cit., pp. 27. 

 
84 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 7.265/DF, Op. cit., pp. 27-28. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf
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absolutamente voluntário. No entanto, não se deve confundir tal decisão com o fato de que o 

colaborador possui sim direito de se beneficiar do que já foi firmado nos termos de seu acordo 

de colaboração premiada devidamente homologado se ele cumpriu com suas obrigações85.  

Um dos casos mais recentes julgados pelo Supremo Tribunal Federal referente ao 

instituto diz respeito à ordem dos depoimentos nos casos em que há colaboração premiada. 

Como foi decidido no HC 166.373/PR, em 02 de outubro de 2019, o delatado deve ser o 

último a depor, falando somente após a acusação e os delatores, de forma a garantir com 

maior amplitude o direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos no art. 5º, LV da 

Constituição Federal86. 

 A Suprema Corte, apesar dos vários julgados acerca do instituto, ainda está distante de 

sanar todos os problemas relacionados à constitucionalidade dos acordos já firmados e 

homologados que ultrapassaram os parâmetros legais da legislação aplicável. Talvez o caso 

mais importante, pendente de julgamento, é o ARE 1.175.650, com repercussão geral 

reconhecida, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, no qual se discute a possibilidade de 

utilizar as informações colhidas na colaboração premiada para instruir ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público em que se discute a prática de ato de improbidade 

administrativa87, considerando a disposição já mencionada do art. 17, §1º, Lei 8.429/1992, 

que veda  transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. 

                                                             
85 Cf. 2ª Turma decide que investigado não tem direito líquido e certo a acordo de colaboração premiada. 

Supremo Tribunal Federal [Notícias STF], 28 mai. 2019. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412407>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

 
86 Cf. STF anula sentença de ex-gerente da Petrobras condenado na Lava Jato. Migalhas, 02 out. 2019. 

Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI312268,101048-

STF+anula+sentenca+de+exgerente+da+Petrobras+condenado+na+Lava+Jato>. Acesso em: 28 nov. 2019. 

 
87 “Na origem, o Ministério Público do Paraná (MP-PR) propôs ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa contra o auditor fiscal Milton Antônio de Oliveira Digiácomo e mais 24 pessoas físicas e jurídicas 

em razão de fatos revelados na Operação Publicano, que investiga suposta organização criminosa que teria o 

objetivo de obter vantagem patrimonial por meio de acordos de corrupção com empresários sujeitos à 

fiscalização tributária na Receita Estadual. O MP-PR pediu a indisponibilidade de valores e de bens móveis e 

imóveis dos acusados e a imposição das sanções previstas na Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa). Entretanto, em relação a três réus, o Ministério Público requereu apenas o reconhecimento de 

que praticaram atos de improbidade, sem a imposição das penalidades correspondentes, devido à colaboração 

premiada firmado com essas pessoas. O magistrado de 1ª instância decretou a indisponibilidade dos bens de 

vários réus, entre os quais Milton Antônio de Oliveira Digiácomo. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a 
decisão. A defesa do auditor alega que a medida se amparou em elementos colhidos em colaboração premiada, 

cuja utilização em ação de improbidade não é admitida pelo artigo 17, parágrafo 1º, da Lei 8.429/1992. A defesa 

aponta ainda que o Ministério Público não está autorizado pela Constituição Federal a negociar o patrimônio 

público e, no caso, o colaborador premiado não ofereceu qualquer contrapartida econômico-financeira, o que 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412407
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI312268,101048-STF+anula+sentenca+de+exgerente+da+Petrobras+condenado+na+Lava+Jato
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI312268,101048-STF+anula+sentenca+de+exgerente+da+Petrobras+condenado+na+Lava+Jato
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 Por fim, é possível que o Supremo Tribunal Federal mude sua jurisprudência no que 

tange à possibilidade de terceiros contestarem acordos de colaboração premiada no qual são 

delatados, consequentemente superando o entendimento firmado no HC 127.483. A 2ª Turma 

iniciou o julgamento dos HCs 142.205 e 143.427, nos quais se discute a nulidade de aditivo 

de acordo de colaboração premiada, celebrado após a anulação de um primeiro acordo em que 

ambas as partes se acusaram mutuamente de haverem cometido ilegalidades. O caso, que 

aguarda o retorno da vista da Min. Carmen Lúcia, pode ser resumido da seguinte forma:  

[...] Em 2015, o ex-auditor Luiz Antônio de Souza foi preso em flagrante 

pelo crime de estupro de vulnerável e firmou acordo de delação com os 

promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (Gaeco) para revelar fatos relativos a esse crime e também ao 
recebimento de propina para redução de tributos de contribuintes. Sua irmã, 

Rosângela Semprebom, também auditora fiscal estadual, assinou acordo 

semelhante. Diante da constatação de que os delatores teriam mentido, 
ocultado fatos e cometido novos crimes, os acordos foram rescindidos. Em 

2017, em nova fase da operação, Luiz Antônio se negou a prestar 

depoimento ao juiz da causa. Além de afirmar que o acordo fora rescindido 
de forma arbitrária, ele acusou os promotores do Gaeco de manipularem suas 
declarações e de terem sumido com os vídeos de seus depoimentos. 

O Ministério Público estadual propôs então firmar novos acordos de delação 
mediante a retratação das acusações imputadas ao MP e a ratificação das 

informações prestadas nos termos anteriores. O aditivo foi homologado pelo 
juiz competente. 

Nos HCs 142205 e 143427, a defesa de diversos investigados na operação 

questiona ato do juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina (PR) que não 
reconheceu a presença de nulidades na realização dos aditivos. 

Em maio deste ano, o relator, ministro Gilmar Mendes, votou no sentido de 

declarar a nulidade do segundo acordo de colaboração premiada de Luiz 
Antônio e Rosângela e, por consequência, reconhecer a ilicitude das 

declarações incriminatórias prestadas por eles. Para o relator, o aditamento 
foi feito em “cenário de abusos e desconfianças entre as partes”. [...]  

O ministro Edson Fachin votou pela rejeição da tramitação (não 

conhecimento) do HC 142205, impetrado contra decisão de ministro do 

                                                                                                                                                                                              
evidencia a incompatibilidade do instituto com a ação de improbidade. De acordo com o ministro, estão em 

discussão a potencial ofensa ao princípio da legalidade, por se admitir a colaboração premiada na ação de 

improbidade sem expressa autorização legal e com vedação normativa à realização de transação pela Lei 

8.429/1992, e os limites à disponibilidade de bens e interesses públicos face a imprescritibilidade da ação de 

ressarcimento ao erário. O relator apontou ainda que está em debate os efeitos de eventual colaboração premiada 

realizada pelo Ministério Público em relação a demais ações de improbidade movidas pelos mesmos fatos, em 

virtude da existência de legitimidade concorrente”. USO de colaboração premiada em ação civil pública é tema 
de repercussão geral. Supremo Tribunal Federal [Notícias STF]. Brasília, 26 abr. 2019. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409535&caixaBusca=N>. Acesso em: 28 

nov. 2019. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409535&caixaBusca=N
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Superior Tribunal de Justiça (STJ), e pelo indeferimento do HC 143427, 

impetrado contra decisão colegiada daquela corte. Ele observou que o 
Plenário do STF, no julgamento do HC 127483 e em outros precedentes, 

entendeu que é inviável a impugnação de acordos de colaboração premiada 

por terceiros, por se tratar de negócio jurídico personalíssimo. Para o 

ministro, esse entendimento não pode ser superado por órgão fracionário (a 
Turma), em observância ao princípio da colegialidade. 

Ainda que se admitisse essa possibilidade, o ministro não verificou, no caso, 
ilegalidade que comprometa o segundo acordo de colaboração premiada. 

Fachin observou que os colaboradores se retrataram das imputações aos 

membros do Ministério Público, com a justificativa de que se tratava de 
estratégia de defesa. Destacou ainda que o delatado pode questionar as 

provas resultantes do acordo, mas não o ato de colaborar em si, “que 
constitui direito subjetivo dos acusados em geral”. 

Por fim, o ministro ressaltou que as declarações prestadas pelos 

colaboradores, por expressa previsão da Lei 12.850/2013, não servem 

isoladamente para sustentar uma condenação, pois a colaboração constitui 
meio de obtenção de prova. Assim, a confiabilidade das declarações 

prestadas deve, se for o caso, ser examinada na sentença, no momento da 
valoração das provas. 

O ministro Ricardo Lewandowski seguiu integralmente o voto do ministro 
Gilmar Mendes88. 

 

 Portanto, o tema ainda é objeto de discussão recorrente na Suprema Corte do país, cuja 

análise de constitucionalidade exteriorizada em seus julgados permite concluir que, para a 

maioria dos seus ministros, até o momento, o instituto, como vem sendo aplicado na prática, é 

amplamente constitucional. As partes obtiveram a legitimidade de uma amplitude de 

negociação maior do que aquela que o regime legalmente previsto na Lei 12.850/2013 

permitia. Foram aceitas, por exemplo, cláusulas patrimoniais permitindo que o colaborador 

fique com os proveitos do crime, assim como foram homologados acordos que previam 

efeitos extrapenais, hipóteses não previstas expressamente em qualquer norma legal do 

ordenamento jurídico pátrio. Até mesmo acordos que obrigavam o colaborador a cumprir 

pena antes mesmo da condenação foram homologados pela mais alta corte do país, numa 

decisão da então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Carmen Lucia89. 

                                                             
88 SUSPENSO julgamento sobre nulidade de termo aditivo de colaboração premiada firmado na Operação 

Publicano. Supremo Tribunal Federal [Notícias STF]. Brasília, 05 nov. 2019. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429025>. Acesso em: 29 nov. 2019. 

 
89 “Ao firmar acordos de delação premiada com ex-executivos da empreiteira Odebrecht, o Ministério Público 

Federal incluiu cláusula exigindo que cumprissem pena logo depois que o trato fosse homologado. Como, dentre 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429025
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3.3. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

 A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pouco vasta se comparada à do Supremo 

Tribunal Federal quanto à questão de controle judicial dos acordos de colaboração premiada 

da Lei 12.850/2013, se limitando a reproduzir alguns entendimentos já firmados pela Suprema 

Corte do país. Na Ação Penal 707, a Corte Especial do STJ decidiu que o delatado não pode 

ter acesso ao acordo de colaboração premiada no qual é incriminado durante o inquérito, uma 

vez que, segundo o art. 7º, §3º, Lei 12.850/2013, o sigilo é levantado com o recebimento da 

denúncia, considerando ainda que não há contraditório durante esta fase pré-processual90. 

 No RHC 76.026, a 5ª Turma havia decidido que o descumprimento, por parte do 

colaborador, do que foi firmado no acordo de colaboração premiada poderia fundamentar a 

decretação de uma nova prisão preventiva91, acórdão que foi reformado por unanimidade pela 

2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no HC 138.207, como visto. 

                                                                                                                                                                                              
os 77 delatores, só 5 já foram condenados, 72 podem ter as penas iniciadas antes de sentença, sendo que dezenas 

ainda nem foram denunciados. A informação foi revelada neste domingo (5/3) pelo jornal Folha de S. Paulo, em 
reportagem do jornalista Wálter Nunes, com base em advogados que tiveram acesso ao acordo, ainda sob sigilo. 

O MPF fixou três tipos de regimes que não existem na Lei de Execução Penal: domiciliar fechado diferenciado 

(cumprimento em casa); domiciliar semiaberto diferenciado (possibilidade de trabalho durante o dia) e 

domiciliar aberto diferenciado (recolhimento nos finais de semana). Sob condição de anonimato, um dos 

advogados que acompanha o caso reconheceu à revista Consultor Jurídico que a medida é inédita no país, mas 

considerou que só seria ilegal ou inconstitucional se os colaboradores discordassem da cláusula. Já o professor 

Gustavo Badaró, que leciona Direito Processual Penal na USP, declarou à Folha que a previsão é ‘chocante’. ‘A 

Lei 12.850, que regula a delação premiada, determina que haja três fases num acordo. A primeira é a negociação. 

Depois, a homologação por um juiz. E então a sentença, que será aplicada observando os benefícios negociados.’ 

Os criminalistas Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e Alberto Toron também criticaram a nova medida 

em entrevista ao jornal, enquanto um ministro do Supremo Tribunal Federal, sem se identificar, declarou que é 
‘singular’ estabelecer pena sem sentença. A Procuradoria-Geral da República não se manifestou. Todas as 77 

delações foram homologadas em 30 de janeiro pela presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, 11 dias após 

a morte do ministro Teori Zavascki e antes mesmo que o ministro Edson Fachin assumisse a relatoria. A 

documentação seguiu para a PGR”. ACORDO de delação da Odebrecht prevê pena inclusive antes de denúncia. 

CONJUR, 05 mar. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-jan-30/carmen-lucia-homologa-77-

delacoes-executivos-odebrecht>. Acesso em: 29 nov. 2019. 

 
90 MATÉRIA especial do STJ trata da delação premiada e das garantias do colaborador. Migalhas, 10 mai. 2015. 

Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI220254,11049-

Materia+especial+do+STJ+trata+da+delacao+premiada+e+das+garantias+do>. Acesso em: 29 nov. 2019. 

 
91 DECISÕES históricas do STJ ganham destaque no Anuário da Justiça Brasil 2019. STJ, 02 jun. 2019. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisoes-historicas-do-STJ-

ganham-destaque-no-Anuario-da-Justica-Brasil-2019.aspx>. Acesso em: 30 nov. 2019. 

 

https://www.conjur.com.br/2017-jan-30/carmen-lucia-homologa-77-delacoes-executivos-odebrecht
https://www.conjur.com.br/2017-jan-30/carmen-lucia-homologa-77-delacoes-executivos-odebrecht
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI220254,11049-Materia+especial+do+STJ+trata+da+delacao+premiada+e+das+garantias+do
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI220254,11049-Materia+especial+do+STJ+trata+da+delacao+premiada+e+das+garantias+do
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisoes-historicas-do-STJ-ganham-destaque-no-Anuario-da-Justica-Brasil-2019.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisoes-historicas-do-STJ-ganham-destaque-no-Anuario-da-Justica-Brasil-2019.aspx
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 Por fim, a 5ª Turma reproduziu no RHC 69.988 o entendimento firmado pelo STF no 

HC 127.483, ao estabelecer que somente as partes do acordo de colaboração premiada são 

dotadas de legitimidade para questioná-lo, de modo que os corréus não podem arguir sua 

ilegalidade, devido à natureza jurídica do acordo de colaboração premiada como um negócio 

jurídico processual personalíssimo92. O mesmo entendimento foi exarado pela 6ª Turma 

quando do julgamento do RHC 68.54293.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso, como assinalado na introdução, buscou 

analisar quais são os limites jurídicos impostos aos possíveis termos de um acordo de 

colaboração premiada, sob a óptica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, considerando também as diferentes posições doutrinárias e a 

legislação sobre o tema. Buscou-se elucidar o que pode ser negociado pelas partes em um 

acordo de colaboração premiada e de que forma o Poder Judiciário limita a autonomia da 

vontade das partes neste tipo de acordo, e como hipótese de resposta, nos parecia inicialmente 

que, após a celebração de acordos demasiadamente amplos e dotados de cláusulas não 

previstas na legislação, os Tribunais haveriam limitado aquele escopo de negociação das 

partes aos parâmetros legais, de modo que não se poderia celebrar um acordo de colaboração 

premiada como um negócio jurídico qualquer.  

Feita a análise qualitativa das decisões proferidas e dos escritos acerca do assunto, 

pode-se concluir que a hipótese de resposta não se verificou por alguns motivos 

predominantes. 

O primeiro motivo decorre da própria redação da Lei 12.850/2013. Ao estabelecer, 

no art. 4º, §8º, que o magistrado “poderá” (ao invés de “deverá”) “recusar homologação à 

proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto”, a textualidade 

                                                             
92 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 69.988/RJ (2016/0105405-0). 5ª 

Turma. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. Brasília, 25 out. 2016. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/11/art20161108-04.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2019. 

 
93 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Em Habeas Corpus nº 68.542/SP (2016/0058063-8). 

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 19 abr. 2016. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1505557&tipo=0&nreg=201600580638&SeqCgr

maSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20160503&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 30 nov. 2019. 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/11/art20161108-04.pdf
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1505557&tipo=0&nreg=201600580638&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20160503&formato=PDF&salvar=false
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1505557&tipo=0&nreg=201600580638&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20160503&formato=PDF&salvar=false
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permite que acordos que não atendam aos requisitos legais possam ser homologados, o que se 

verificou ampla e claramente na prática. Assim, abre-se uma margem legal interpretativa para 

se afirmar que os requisitos legais concernentes à proposta de colaboração premiada da Lei 

12.850/2013 não são cogentes. Ainda que se argumente que o verbo “poderá” deve ser lido 

como “deverá”, é indiscutível que, se tal dispositivo trouxesse este verbo, haveria uma base 

legal mais contundente para arguir que acordos que estivessem fora dos requisitos legais não 

devem ser homologados. No entanto, nem a jurisprudência, nem a doutrina consultadas 

parecem analisar isoladamente o referido dispositivo.  

O segundo motivo decorre do fato de que o Ministério Público Federal, talvez o ente 

estatal que mais celebre acordos de colaboração premiada, adota uma postura oficial de 

oficializar acordos cujos termos vão além das balizas legais da Lei 12.850/2013, o que se 

pode confirmar por meio das disposições constantes da Orientação Conjunta nº 1/2018 da 2ª e 

5ª Câmaras de Coordenação e Revisão. Esta regulamentação comprova que a celebração de 

termos dotados de cláusulas concedendo benefícios não previstos na Lei 12.850/2013 não 

ocorre de forma isolada. 

O terceiro motivo decorre do fato de que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é extensamente permissiva quanto a cláusulas que garantem benefícios não previstos 

no art. 4º da Lei 12.850/2013. O precedente firmado no HC 127.483, de relatoria do Min. 

Dias Toffoli, como analisado, garantiu a regularidade das cláusulas patrimoniais do acordo de 

Alberto Youssef com base numa interpretação extensiva dos arts. 26 da Convenção de 

Palermo e 37.2 da Convenção de Mérida. A exceção a esta tendência pôde ser observada 

somente no precedente firmado pela decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandowski na 

Pet. 7.265, na qual negou a homologação do acordo nos termos em que foi apresentado, 

devido às cláusulas não previstas legalmente (em que se inventou regimes de cumprimento de 

pena e alterou-se prazos prescricionais), dentre outros. 

O quarto motivo decorre do fato de que tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal quanto a do Superior Tribunal de Justiça impedem que os delatados possam 

questionar os termos de colaboração premiada do réu colaborador. Com a celebração de um 

acordo de colaboração premiada, firmado entre o agente estatal e o colaborador, o ator mais 

interessado em arguir a nulidade do termo será o terceiro delatado. Como consequência, uma 

vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores impede que isso aconteça, questões 

jurídicas controversas ligadas ao escopo de negociação das partes dificilmente são conhecidas 
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pelas mais altas cortes do país por ausência de legitimidade da parte arguente. É por meio de 

petições de requerimento de homologação que podemos extrair boa parte dos entendimentos 

principais do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto. Uma vez que, nestas petições, não 

há lide94, o ministro relator não precisa enfrentar os argumentos trazidos por partes 

interessadas em desfechos diferentes do caso. 

É bem verdade que alguns writs de habeas corpus relacionados ao assunto foram 

conhecidos pelo STF em casos específicos, como por exemplo no caso dos HCs 142.205 e 

143.427, cujos pacientes são réus delatados, nos quais o Min. Gilmar Mendes votou para 

conceder a ordem para anular o acordo celebrado devido a irregularidades, sinalizando que a 

jurisprudência sobre o assunto pode mudar em breve.  

Desta forma, o que se pode concluir como resposta final é o seguinte: acordos 

demasiadamente amplos e dotados de cláusulas não previstas na legislação são atualmente 

permitidos pelos Tribunais Superiores, que não limitaram o escopo de negociação das partes 

aos parâmetros legais da Lei 12.850/2013, de modo que, apesar do acordo de colaboração 

premiada não ser um negócio jurídico qualquer, as partes podem celebrá-los com uma larga 

margem de discricionariedade. 

A resposta encontra embasamento em discussões atuais e recentes acerca do 

instituto, não sendo um posicionamento isolado. Acerca da matéria, assevera o Ministro do 

STJ, Nefi Cordeiro, em recente entrevista jornalística ao jornal Folha de S. Paulo: 

 

O ministro Nefi Cordeiro, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), em 

entrevista ao jornal O Estado de S, Paulo, disse que houve uma banalização 
do uso das colaborações premiadas no Brasil e defendeu maior controle do 

uso desse instrumento, tanto por parte dos juízes — que homologam os 

acordos — quanto do Ministério Público e de delegados de polícia que 
acertam a negociação com os delatores. 

"Como seres humanos, todos precisamos de limites e controles", afirmou. 

Presidente da Sexta Turma do STJ, que cuida de matérias criminais, o 

ministro acaba de lançar o livro Colaboração Premiada — Caracteres, 
Limites e Controles. 

 

Seis anos depois da sanção da lei que trata sobre colaborações 

premiadas, qual a avaliação do senhor sobre esse instrumento? 

                                                             
94 “Segundo a concepção clássica de Carnelutti, a lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão 
resistida. A ideia, portanto, é de um sujeito que pretende obter um bem da vida, no que é impedido por outro, que 

lhe cria uma resistência a tal pretensão, surgindo desse choque de interesses o conflito de interesse entre as 

partes”. NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil - Vol. único. 8ª ed. Salvador: 

Ed. JusPodivm, 2016. Pp. 23-24 
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É um meio de obtenção de prova eficiente, que dá ao Estado condições de 

obter provas que dificilmente teria acesso com a sua investigação, mas isso 
faz com que também tenhamos preocupação de que essa forma de 

investigação, tão poderosa, seja realizada dentro dos limites da lei e das 

garantias constitucionais. É uma arma eficiente, mas que precisa ter seus 

limites mais claros. 
 

Quando o sr. fala em limites mais claros diz respeito à atuação do 

Ministério Público e de delegados de polícia? 
Não se sabe exatamente o que pode ser negociado [Grifo nosso.]. Não se tem 

as regras claras do que pode ser ajustado nesse contrato. Minha preocupação 

é que possamos ter uma ideia ao menos do que pode ser negociado. O ideal é 

uma lei regulando o que se pode negociar, dizendo quais os critérios que os 
juízes, os promotores, os delegados devem usar para a negociação. 

 

Nesse momento de análise dos acordos, o juiz não deve ser um mero 

carimbador dos acordos? 
É preciso um exame mais aprofundado na homologação judicial do acordo. 

Temos situações de benefícios exagerados, e outras em que foi negociada 
pena mais alta do que aquela pessoa teria se fosse condenada sem qualquer 

benefício. Isso é uma aberração. Temos cláusulas que violam princípios 

constitucionais e princípios legais, como ficar com parte do produto do 

crime. Há cláusulas que permitem a pessoa não ser mais investigada, e isso é 
um absurdo, porque estou impedindo o Estado de saber crimes que podem 

ser até mais graves do que aqueles que ela está confessando. 

 

Na delação da Odebrecht, o MP fechou acordo com 77 colaboradores. 

Foi um exagero? 
Isso não é colaboração premiada, é negociação de culpa. Quando se faz com 
77, eu estou querendo é combinar confissões para redução de pena. Se eu 

tenho 77 pessoas, pagas inclusive pela mesma empresa, com advogados 

comuns, é natural que exista convergência de interesses. E colaboração 

premiada é o oposto disso: é baseada no dilema do prisioneiro. Nesse 
dilema, existe o medo de que outro preso seja o primeiro a delatar. Se outro 

delatar primeiro, é ele quem vai ter o benefício e não eu. Dessa forma que 

estão fazendo, eu não preciso ser o primeiro, posso ser o centésimo. E isso 
quebra toda a lógica da colaboração premiada brasileira. 

 

Houve banalização da delação? 
Sim. Parece que substituímos algo que era para ser excepcional, 
beneficiando alguns em prol de uma investigação de crimes graves por uma 

colaboração de todos que quiserem, até para crimes não tão graves à 

sociedade. Por exemplo, quadrilha de fraudes de golpes em aposentados. 
Banalizou-se e se perdeu o sentido da lei. Estamos com uma prática que não 

é o que temos na lei - e talvez até a principal mostra disso seja a fixação de 

penas pelo Ministério Público. Os acordos estão saindo com pena exata, o 
que facilita, sim, a atividade dos negociadores, mas não é o que a nossa lei 

prevê. E tira do juiz a função de dosar a pena95. 

 

                                                             
95 'HOUVE banalização das delações premiadas', diz ministro do STJ. R7, 04 nov. 2019. Disponível em: < 

https://noticias.r7.com/brasil/houve-banalizacao-das-delacoes-premiadas-diz-ministro-do-stj-04112019>. Acesso 

em: 01 dez. 2019. 

https://noticias.r7.com/brasil/houve-banalizacao-das-delacoes-premiadas-diz-ministro-do-stj-04112019
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 Da mesma forma, o tema foi discutido em evento no TRF-4, promovido pela Emagis, 

a Escola de Magistratura e pela AGU, a Advocacia-Geral da União. Também com 

participação do Min. Nefi Cordeiro, além dos desembargadores federais Abel Fernandes 

Gomes, do TRF-2, e Fausto De Sanctis, do TRF-3, um dos principais pontos debatidos foi 

justamente o controle judicial dos acordos de colaboração premiada: 

[Nefi] Cordeiro abordou o controle da legalidade na homologação dos 

acordos. O ministro mostrou-se preocupado com a amplitude que o instituto 
vem tomando. “A colaboração é boa, mas precisa ser questionada e 

averiguada”, ponderou ele, enfatizando que a definição da pena é de 
competência do juiz e que os acordos precisam ser balizados pela lei.  

Para ele, a existência de diferenças brutais nos acordos é uma advertência de 

que o sistema necessita de maior controle. “É preciso evitar negociações 

personalizadas, barganhas, acordos que mantêm ganhos ilícitos com o 
colaborador, falta de publicidade, definições prévias de pena". Cordeiro foi 

taxativo ao afirmar a necessidade de controles para a delação premiada, e 

propôs dois: atuação colegiada, com obrigatoriedade de um órgão revisional, 
e controle judicial, com exame pelo juiz das cláusulas estipuladas 
[...]. 

O desembargador federal Abel Gomes afirmou a importância da delação 

premiada pela sua larga abrangência, “incluído as camadas altas da 

sociedade”; rapidez, “o Supremo Tribunal Federal é logo chamado para 

homologações”, praticidade, “um instituto que permite o contato direto com 
as partes e os fatos”, efetividade e melhor administração da Justiça, “com a 

recuperação de bens, o ressarcimento de valores, o reingresso do réu na 
licitude e a possibilidade de arrependimento do réu”.  

Entretanto, Gomes ressaltou que todas essas vantagens só podem ser 

aproveitadas se estiverem submetidas à legalidade. “A homologação pelo 
juiz representa esse controle regulatório. Cabe ao juiz controlar o sistema de 

freios e contrapesos”, afirmou. Segundo o desembargador, a homologação é 

a etapa mais importante da delação premiada e a atuação do juiz não 

representa parcialidade, mas autoridade sobre o desenvolvimento ordinatório 
do processo. [...] 

Fausto De Sanctis, atualmente desembargador na 3ª Região, foi pioneiro na 
realização de delações premiadas no Brasil. Juiz da 6ª Vara Federal Criminal 

de São Paulo em 2004, ele atuou na Operação Satiagraha, que apurou desvio 

de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo agentes 
públicos, empresários e banqueiros. 

De Sanctis fez um histórico do instituto, contando sobre os primeiros casos 

conduzidos por ele. Ele frisou que a delação premiada não é uma importação 
do direito americano, mas algo que já existia no país e só não era usada por 

conta da impunidade na área penal. “Por que os denunciados iriam assumir 

alguma culpa quando acreditavam que o processo iria acabar sendo anulado 
ou prescrevendo? ”, questionou o desembargador. 
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“Apenas quando as varas especializadas começaram a mostrar alguma 

efetividade desfavorável à parte é que começaram as iniciativas de colaborar, 
e isso foi feito nos termos da legislação já existente.  

O painelista [sic] definiu a homologação do acordo de delação como a forma 

de envolver o juiz, que então pode funcionar como um agente regulador. “Eu 
insisti na época na necessidade de realização de audiência de homologação". 

O instituto como é usado hoje foi uma construção empírica, retirada do 
contato com os fatos que se desdobravam”, declarou De Sanctis96. 

  

Sendo assim, podemos concluir que este é o panorama atual em relação ao controle 

judicial dos acordos de colaboração premiada da Lei 12.850/2013. O escopo de negociação é 

amplo e indefinido, chancelado pelas constantes homologações praticadas pelos Tribunais 

Superiores de acordos cujas cláusulas não possuem previsão normativa no ordenamento 

jurídico pátrio. Por mais que a utilidade e a eficiência dos acordos de colaboração premiada 

sejam indiscutíveis para os fins da política criminal nacional, é necessário respeitar as 

previsões legais que o legislador criou, na função de representante eleito pelo povo, para 

coibir abusos e evitar arbitrariedades. Respondendo à pergunta principal, apresentada na 

metodologia, pelo exposto, a posição dos Tribunais é no sentido de que as partes podem sim 

avançar para além dos limites textuais estabelecidos na norma legal vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
96 PERSONALIDADES do Direito Penal se reúnem no TRF4 para discutir delação premiada e acordo de 

leniência. Tribunal Regional Federal da 4ª Região [Notícias], 21 out. 2019. Disponível em: <  
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=14837>. Acesso em: 01 dez. 

2019. 
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