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Assere que, na história contemporânea da legislação brasileira, a 
colaboração premiada, anteriormente conhecida como delação 
premiada, surgiu com a publicação da Lei 8.072/90.
Elege-a como objeto de estudo, revisitando sua trajetória legis-
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sobretudo no terreno da investigação e da instrução criminal.
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1 INTRODUÇÃO

Se, como reconhece parte da dou-
trina, o Direito Premial é um ramo que, 
até bem pouco tempo, passava desper-
cebido dos juristas, mormente daqueles 
dedicados à seara criminal, sendo, inclu-
sive, pouco conhecido, para não dizer 
ignorado, pela sociedade, hoje tal gêne-
ro da despensa jurídica, atento à tensão 
existente entre a proibição de excesso e a 
proteção insuficiente, tem, entre suas es-
pécies, a colaboração premiada como a 
“cereja do bolo”.

Portanto, nada mais oportuno do que 
eleger a “novidade” como objeto de estu-
do – e veremos que ela não é tão nova 
assim –, bem como revisitar sua trajetó-
ria legislativa e jurisprudencial, a fim de 
divisar sua operacionalidade, sobretudo 
no instigante terreno da investigação e da 
instrução criminal.

Esse é o propósito deste texto, sub-
dividido em duas partes, dedicadas, cada 
qual, ao histórico da colaboração premia-
da na legislação brasileira e às reflexões 
em torno da regulamentação trazida pela 
Lei 12.850/13, a partir da experiência fo-
rense, ao cabo das quais se encaminhará 
à conclusão, tópico em que serão conso-
lidadas as questões centrais que aqui fo-
rem abordadas.

2 HISTÓRICO DA COLABORAÇÃO 

PREMIADA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Na história contemporânea da legis-
lação brasileira, a colaboração premiada, 
anteriormente conhecida como delação 
premiada, surgiu com a publicação da Lei 
8.072, de 25 de julho de 1990.

O referido diploma, conhecido como 
Lei dos Crimes Hediondos, mencionava 
a então novidade processual em dois de 
seus dispositivos: no art. 7º, que acres-
centava o § 4º ao art. 159 do Código 
Penal, para introduzir a possibilidade de 
delação no tocante ao crime de extorsão 
mediante sequestro; e no art. 8º, que tra-
tava de delitos hediondos praticados em 
quadrilha ou bando. Confira-se, a propó-
sito, a redação dos aludidos dispositivos 

– Art. 7º ao art. 159 do Código Penal fica 
acrescido o seguinte parágrafo:

Art. 159. [...] § 4º – Se o crime é co-
metido por quadrilha ou bando, o coau-
tor que denunciá-lo à autoridade, facili-
tando a libertação do sequestrado, terá 
sua pena reduzida de um a dois terços.

Art. 8º Será de três a seis anos de 
reclusão a pena prevista no art. 288 do 
Código Penal, quando se tratar de cri-
mes hediondos, prática da tortura, tráfi-
co ilícito de entorpecentes e drogas afins 
ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o 
associado que denunciar à autoridade o 
bando ou quadrilha, possibilitando seu 
desmantelamento, terá a pena reduzida 
de um a dois terços.

A disciplina emprestada ao institu-
to, naquele momento inicial, era singela. 
Em ambos os casos, tratava-se apenas 
de crimes cometidos por quadrilha ou 
bando, e desde que se cuidasse do de-
lito de extorsão mediante sequestro ou 
de crimes hediondos, prática de tortura, 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins ou terrorismo.

Exigia-se, para a concessão do bene-
fício legal, na primeira hipótese, que as 
informações prestadas pelo delator levas-
sem à libertação do sequestrado; e, na 
segunda, que o resultado da colaboração 
fosse o desmantelamento da quadrilha 
ou do bando. Quanto à contraprestação 
devida a quem fizesse a delação, a legisla-
ção previa, exclusivamente, a redução da 
pena, de um a dois terços.

Nesse estágio embrionário da re-
gulamentação do instituto, não havia, 
igualmente, qualquer disposição pre-
vendo a forma ou os requisitos para a 
celebração do acordo entre o investiga-
do/réu e os órgãos responsáveis pela 

persecução criminal.
Posteriormente, a Lei 9.269, de 2 de 

abril de 1996, modificou, de forma pon-
tual, a previsão do § 4º do art. 159 do 
Código Penal, substituindo a referência a 
quadrilha ou bando por crime cometido 
em concurso: Art. 159 [...] § 4º – Se o cri-
me é cometido em concurso, o concor-
rente que o denunciar à autoridade, faci-
litando a libertação do sequestrado, terá 
sua pena reduzida de um a dois terços.

Claramente, aqui, a intenção do le-
gislador foi expandir a utilização da de-

lação premiada, ao menos no tocante ao 
crime de extorsão mediante sequestro, 
para aquelas hipóteses em que o delito 
tivesse sido praticado por mais de um 
agente, ainda que não restasse configu-
rada a formação de quadrilha ou bando. 
Deu-se um passo, portanto, na direção da 
ampliação da aplicabilidade do instituto.

Em 3 de maio de 1995, sobreveio a 
Lei 9.034, que dispôs sobre a utilização 
de meios operacionais para a prevenção 
e a repressão de ações praticadas por or-
ganizações criminosas e estabelecia, em 
seu art. 6º: Art. 6º Nos crimes praticados 
em organização criminosa, a pena será 
reduzida de um a dois terços, quando a 
colaboração espontânea do agente levar 
ao esclarecimento de infrações penais e 
sua autoria.

Note-se que, no art. 6º, o legislador 
restringiu a delação aos crimes praticados 
em organização criminosa, o que abriu 
espaço para complexo debate doutriná-
rio e interpretativo, na medida em que, 
como é cediço, a norma legal não cuidou 
de definir essa elementar do tipo penal, o 
que gerou inúmeras críticas à elaboração 
do referido diploma.

De qualquer modo, acrescentou-se a 
noção de que a colaboração deveria ser 

Na história contemporânea da legislação brasileira, a 
colaboração premiada, anteriormente conhecida como 
delação premiada, surgiu com a publicação da Lei 8.072,  
de 25 de julho de 1990.
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“espontânea”, talvez com o intuito de excluir a hipótese ou afas-
tar a possibilidade de que o agente pudesse ser levado à dela-
ção contra a sua vontade.

Como se vê, houve um alargamento do objeto das in-
formações que poderiam ser prestadas pelo agente cri-
minoso: enquanto na Lei dos Crimes Hediondos o cola-
borador deveria fornecer elementos que resultassem, 
especificamente, na libertação da vítima do sequestro ou 
no desmantelamento da quadrilha ou do bando, na pre-
visão da Lei 9.034/95 exigia-se que o delator apresentasse 
informações que levassem ao esclarecimento de infrações 
penais e sua autoria, de forma genérica.

Ainda no mesmo ano de 1995, a Lei 9.080, de 19 de 
julho, acrescentou o § 2º ao art. 25 da Lei 7.492/86 (que 
define os crimes contra o sistema financeiro nacional) e 
um parágrafo único ao art. 16 da Lei 8.137/90 (que define 
crimes contra a ordem tributária e econômica e contra as 
relações de consumo), ambos com idêntica redação: Art. 
25. [...] § 2º Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em 
quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que através 
de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou 
judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida 
de um a dois terços.

Art. 16. [...] Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta lei, 
cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe 
que através de confissão espontânea revelar à autoridade poli-
cial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida 
de um a dois terços.

A aplicação dos dispositivos, no entanto, restringia-se aos 
crimes previstos nas respectivas leis, e desde que cometidos em 
quadrilha ou coautoria. O texto não falava em colaboração, mas 
sim em confissão espontânea. Além disso, pela primeira vez, 
houve uma alusão mais específica à contraparte do acordo, re-
ferindo-se que as informações deveriam ser prestadas à auto-
ridade policial ou judicial. Olvidou-se, como se nota, de incluir 
o órgão de acusação no rol de sujeitos participantes da dela-
ção, o que causa estranheza, já que seria ele o responsável pela 
persecução dos crimes eventualmente esclarecidos. Ademais, o 
objeto da cooperação havia de ser o esclarecimento de toda 
a trama delituosa, ou seja, todos os crimes, seus autores e os 
meios empregados.

Em 3 de março de 1998, foi publicada a Lei 9.613, que dis-
põe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direi-
tos e valores, a qual previa, em seu art. 1º, § 5º: Art. 1º [...] § 5º A 
pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cum-
prida em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou 
substituí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor 
ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, 
prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das in-

frações penais e de sua autoria ou à localização dos bens, di-
reitos ou valores objeto do crime.

Nesse diploma, foi ampliado, de forma inédita, o rol de be-
nefícios que poderiam ser concedidos ao então denominado 
delator, acrescendo-se à redução de pena também a possibili-
dade de fixação de regime inicial aberto, a substituição da san-
ção privativa de liberdade por restritivas de direitos ou até mes-
mo a não aplicação da reprimenda.

Da mesma forma, acrescentou-se à lista de resultados bus-
cados com a negociação, além da identificação de crimes e de 
seus autores, a localização de bens, direitos ou valores objeto 
do delito.

A Lei 9.807, de 13 de julho de 1999 (que, entre outras 
providências, dispôs sobre a proteção de acusados ou con-
denados que tenham voluntariamente prestado efetiva cola-
boração à investigação policial e ao processo criminal), es-
tabeleceu, em seus arts. 13 e 14: Art. 13. Poderá o juiz, de 
ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão ju-
dicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado 
que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntaria-
mente 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, circunstân-
cias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntaria-
mente com a investigação policial e o processo criminal na 
identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na 
localização da vítima com vida e na recuperação total ou par-
cial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena 
reduzida de um a dois terços.

Percebe-se que, nesta Lei, houve uma diferenciação entre o 
colaborador primário, destinatário de um tratamento mais be-
néfico, e aquele que não ostentava essa condição. Garantiu-se, 
ao primeiro, a possibilidade de concessão de perdão judicial, 
desde que assim fosse recomendado pela análise de sua per-
sonalidade, da natureza, das circunstâncias, da gravidade e da 
repercussão social do crime; ao segundo, no entanto, estava as-
segurada unicamente a redução de pena, de um a dois terços.

Na primeira década dos anos 2000, a Lei 11.343, de 23 de 
agosto de 2006 (que, entre outras providências, define crimes 
relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes), previu, em seu 
art. 41: Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar volunta-
riamente com a investigação policial e o processo criminal na 
identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e 
na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso 
de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Nenhuma novidade, como se vê, em relação ao que já ha-
via constado de legislações anteriores, repetindo-se a exigência 
de identificação de autores do crime ou recuperação total ou 
parcial do produto do delito, em troca de redução na pena.

Finalmente, a Lei 12.683, de 9 de julho de 2012, alterou 

[...] se, por grave descuido do juízo 
homologatório, o deferimento de um requerido 
prêmio consubstanciar-se em severa afronta ao 

ordenamento [...] poderá o juiz reconhecer a 
invalidade do pacto e recusar-lhe aplicação [...]
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a Lei 9.613/98, emprestando-lhe a se-
guinte redação: Art. 1º [...] § 5º A pena 
poderá ser reduzida de um a dois ter-
ços 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 condu-
zam à apuração das infrações penais, 
à identificação dos autores, coautores e 
partícipes, ou à localização dos bens, di-
reitos ou valores objeto do crime.

Modificou-se o trecho em que se di-
zia que a pena será reduzida para po-
derá ser reduzida, aparentemente com 
a intenção de afastar a ideia de obriga-
toriedade de abrandamento da repri-
menda; quanto ao regime, em lugar de 
possibilitar a fixação do início da pena 
no aberto, o dispositivo passou a rever 
a hipótese de cumprimento integral da 
sanção no regime aberto ou no semia-
berto; e, a modo derradeiro, incluiu-se a 
previsão de substituição da pena privati-
va de liberdade por restritivas de direitos 
a qualquer tempo, ou seja, mesmo após 
a condenação, caso a colaboração lhe 
fosse superveniente.

Essas são, em síntese, as disposições le-
gislativas antecedentes à Lei 12.850/13, das 
quais foram extraídas as experiências teóri-
cas e práticas que culminaram na elabora-
ção do mais recente e mais completo texto 
legal a disciplinar a colaboração premiada, 
cujos meandros serão melhor examinados 
na segunda parte desta exposição.

3 REFLEXÕES EM TORNO DA 

REGULAMENTAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 

12.850/13

Como visto, a delação (melhor di-
zendo, colaboração) premiada é preexis-
tente à Lei 12.850/13; porém, se, de um 
lado, é fato que esse diploma trouxe uma 
regulamentação mais detalhada, em ob-
séquio à necessária segurança jurídica 
que deve revestir composições desse gê-
nero, tanto sob a ótica de quem é inves-
tigado/acusado como dos órgãos ligados 
à persecução criminal, e estipulou novos 
benefícios em relação ao rol restrito de 
outrora, de outro, é fora de dúvida que 
acordos dessa natureza seguem suscitan-
do inúmeros debates e controvérsias.

Apenas a título exemplificativo: Art. 

4º O juiz poderá, a requerimento das 
partes, conceder o perdão judicial, re-
duzir em até 2/3 (dois terços) a pena 
privativa de liberdade ou substituí-la por 
restritiva de direitos daquele que tenha 
colaborado efetiva e voluntariamen-
te com a investigação e com o proces-
so criminal, desde que dessa colabora-
ção advenha um ou mais dos seguintes 
resultados:

I – a identificação dos demais co-
autores e partícipes da organização cri-
minosa e das infrações penais por eles 
praticadas;

II – a revelação da estrutura hierár-
quica e da divisão de tarefas da organi-
zação criminosa;

III – a prevenção de infrações penais 
decorrentes das atividades da organiza-
ção criminosa;

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

V – a localização de eventual vítima 
com a sua integridade física preservada.

§ 1º Em qualquer caso, a concessão 
do benefício levará em conta a persona-
lidade do colaborador, a natureza, as 
circunstâncias, a gravidade e a repercus-
são social do fato criminoso e a eficácia 
da colaboração.

§ 2º Considerando a relevância 
da colaboração prestada, o Ministério 
Público, a qualquer tempo, e o delegado 
de polícia, nos autos do inquérito poli-
cial, com a manifestação do Ministério 
Público, poderão requerer ou represen-
tar ao juiz pela concessão de perdão 
judicial ao colaborador, ainda que esse 
benefício não tenha sido previsto na 
proposta inicial, aplicando-se, no que 
couber, o art. 28 do Decreto-Lei n. 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 (Código de 
Processo Penal).

§ 3º O prazo para o oferecimento de 
denúncia ou o processo, relativos ao co-
laborador, 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.

§ 4º Nas mesmas hipóteses do 
caput, 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.

§ 5º Se a colaboração for posterior 
à sentença, a pena poderá ser reduzida 
até a metade ou será admitida a pro-
gressão de regime ainda que ausentes 
os requisitos objetivos.

§ 6º O juiz não participará das nego-
ciações realizadas entre as partes para 
a formalização do acordo de colabora-
ção, 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.

§ 7º Realizado o acordo na forma do 
§ 6º, o respectivo termo, acompanhado 
das declarações do colaborador e de có-
pia 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.

§ 8º O juiz poderá recusar homolo-
gação à proposta que não atender aos 
requisitos legais, ou adequá-la ao caso 
concreto.

§ 9º Depois de homologado o 
acordo, o colaborador poderá, sem-
pre acompanhado pelo seu defensor, 
ser ouvido pelo membro do Ministério 
Público ou pelo delegado de polícia res-
ponsável pelas investigações.

§ 10. As partes podem retratar-se da 
proposta, caso em que as provas autoin-
criminatórias produzidas pelo colabora-
dor não poderão ser utilizadas exclusiva-
mente em seu desfavor.

§ 11. A sentença apreciará os termos 
do acordo homologado e sua eficácia.

§ 12. Ainda que beneficiado por per-
dão judicial ou não denunciado, o cola-
borador poderá ser ouvido em juízo a 
requerimento das partes ou por iniciati-
va da autoridade judicial.

§ 13. Sempre que possível, o registro 
dos atos de colaboração será feito pelos 
meios ou recursos de gravação magnéti-
ca, estenotipia, digital ou técnica similar, 
inclusive audiovisual, destinados a obter 
maior fidelidade das informações.

§ 14. Nos depoimentos que prestar, 
o colaborador renunciará, na presença 
de seu defensor, ao direito ao silêncio e 
estará sujeito ao compromisso legal de 
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dizer a verdade.
§ 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e exe-

cução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido 
por defensor.

§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com 
fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.

Art. 5º São direitos do colaborador:
I – usufruir das medidas de proteção previstas na legisla-

ção 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 co-

municação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia 
autorização por escrito;

VI – cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos 
demais corréus ou condenados.

Art. 6º O termo de acordo da colaboração premiada deve-
rá 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 colabora-

dor e à sua família, quando necessário.
Art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilo-

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

§ 1º As informações pormenorizadas da colaboração se-
rão 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 êxi-
to 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 si-
giloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto 
no art. 5º.

Sem dúvida, como dito alhures, trata-se do mais completo 
texto legal editado, no Brasil, acerca da colaboração premiada. 
Pela primeira vez, previram-se detalhadamente os papéis a se-
rem desempenhados por parte de cada um dos órgãos de per-
secução criminal e do sistema de justiça (autoridade policial, 
órgão de acusação, defesa e juiz).

Estabeleceram-se diferenças nos benefícios passíveis de se-
rem concedidos aos colaboradores, a depender da sua posição 
na estrutura da organização criminosa e do caráter de ineditis-
mo das informações prestadas (sendo possível, nesses casos, 

que o Ministério Público deixe, inclusive, de apresentar denún-
cia); ou do momento em que firmado o pacto (antes ou depois 
da sentença).

Além disso, foi introduzida a análise do termo de colabo-
ração dividida em dois momentos, sendo uma fase de homo-
logação e outra, mais adiante, de aplicação de seu conteúdo. 
Foram previstos, ainda, direitos do colaborador e requisitos for-
mais específicos a serem observados na elaboração do pacto 
de cooperação.

Da aplicação dessas inovações legais aos casos enfrentados, 
algumas conclusões exsurgiram acerca da melhor interpretação, 
bem como do alcance que deve ser dado a certos pontos da 
citada regulamentação.

Inicialmente, cabe destacar que o modelo adotado em mui-
to se distancia do plea bargaining americano, em que é plena a 
liberdade da acusação e da defesa para a barganha penal, pois 
o legislador, atento ao que estabelecem os incs. XXXV1 e LIII2 do 
art. 5º da Constituição Federal de 1988, disciplinou em minúcias 
a colaboração à brasileira, realçando que a obtenção do prêmio 
pressupõe, ao contrário do que pensam alguns, não os termos 
do quanto combinado com o Ministério Público, mas sim, entre 
outras variáveis, a eficácia da contribuição trazida pelo acusado 
para a tutela penal, segundo a avaliação da autoridade judiciária.

Dito isso, um primeiro aspecto que reclama atenção diz res-
peito à alçada para a homologação do acordo, certo que, como 
dito, ele pode vir a ser celebrado antes ou após a deflagração 
da ação penal e mesmo posteriormente à prolação da sentença, 
conforme se depreende da leitura do art. 4º, §§ 3º e 5º, da Lei 
12.850/13. Assim, aquela atribuição poderá recair sobre o juízo 
de primeiro grau, ou poderá tocar ao tribunal de apelação, à ex-
ceção da hipótese em que a investigação ou a instrução envol-
ver agente com prerrogativa de foro.

Com efeito, a situação descortinada, por exemplo, no caso 
“Lava Jato” convida à reflexão, pois, com a pletora de fases em 
que se desmembrou e tem se subdividido, aliada ao número 
de incidentes processuais e ações penais que gerou e que ain-
da pode vir a desencadear, não é desarrazoado supor que as 
declarações porventura prestadas por um colaborador possam 
abranger fatos que sejam conexos a outros, cujas respectivas 
persecuções penais estejam sob o escrutínio de diferentes juí-
zos e/ou instâncias, resultando de tal contexto sobreposição e/
ou concorrência de atuação.

Configurado um quadro tal qual o acima cogitado e ausen-
te a excepcional hipótese de conduta imputável a agente com 
prerrogativa de foro, uma primeira conclusão cabe ser encami-
nhada: a homologação de acordos em tais condições deve ob-
servar a medida de jurisdição de cada magistrado (competên-
cia) e o momento temporal para o seu exercício.

Atentando-se a essa dinâmica singular dos acordos de co-
laboração celebrados em causas de grande complexidade e en-
vergadura e buscando inspiração no princípio da duração ra-
zoável do processo, mostra-se possível enunciar uma segunda 
conclusão: encontrando-se o feito sentenciado, foge à lógica da 
Constituição tomar declarações do colaborador sobre eventos 
passados, isto é, que obriguem à reabertura da instrução, ou, 
em outras palavras, a contribuição há de trazer algo inédito, até 
então não descoberto ou compreendido adequadamente pelos 
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investigadores, razão por que o teor do 
seu conteúdo, quando divulgado após o 
julgamento da causa, não terá sido sub-
traído ao contraditório.

Outra situação peculiar com a qual 
pode deparar-se o operador do Direito, 
no que diz respeito ao tema ora sob exa-
me, corresponde àquela em que o acu-
sado, após a prolação de sentença con-
denatória, da qual havia apelado, firma 
acordo de colaboração premiada e, por 
essa razão, desiste de seu recurso.

Em casos tais, entende-se que a con-
denação alcançará estabilidade, ou seja, 
transitará em julgado, de modo que dela 
e do acordo, ao menos aquele celebra-
do após a sentença, não poderão mais 
conhecer o juiz da causa ou o tribunal, 
e sim o juízo da execução, a quem ca-
berá dar-lhe cumprimento e decidir 
quanto aos termos e às condições pac-
tuadas no bojo da colaboração, conside-
rada a regência do § 1º do art. 4º da Lei 
12.850/13.

Obviamente, quanto ao veredicto, tal 
cenário pressupõe que o interessado te-
nha sido o único a recorrer, pois, se ou-
tro corréu também tiver recorrido e o ór-
gão julgador entender presente questão 
de ordem pública que lhe autorize atuar 
ex officio, poderá reformar o provimento 
decisório, no todo ou em parte, restando 
imune a esse pronunciamento o acordo 
propriamente dito, pois, se ele faz lei en-
tre as partes, é certo que nenhuma delas 
o denunciará unilateralmente, sob pena 
de revogação, ao passo que o Judiciário 
dele conhecerá no momento da homo-
logação e, posteriormente, se não tiver 
sido pactuado antes da sentença, ao exa-
minar, na execução, se o rol de benefí-
cios e os demais termos da convenção 
hão de ser aplicados, integralmente.

Prosseguindo no exame da aplica-
ção das disposições encartadas na Lei 
12.850/13, é possível constatar, pelo 
atento estudo de seus dispositivos, que o 
juiz, ao conhecer da proposta de acordo 
celebrada entre colaborador e agentes 
da persecução penal, poderá, inicialmen-
te, (a) chancelá-la, caso reconheça pre-
sentes os atributos exigidos pelo § 7º do 
art. 4º da aludida legislação; (b) não ho-
mologá-la, porque convencido de que a 
composição se ressente dos seus pressu-
postos de validade ou padece de alguma 
ilegalidade; (c) adequá-la ao caso con-

creto (§ 8º, idem), considerando, para 
tanto, a personalidade do beneficiário e a 
natureza, as circunstâncias, a gravidade e 
a repercussão social do fato criminoso (§ 
1º, idem). Essas são, ao menos em uma 
primeira abordagem do tema, as três al-
ternativas que a lei confere ao magistra-
do nessa ocasião.

Portanto, uma vez admitida a nego-
ciação, sacramentada a avença e desem-
penhada a atividade de contraconduta 
por parte do colaborador, somente res-
ta à autoridade judiciária aplicar, estrita-
mente, os benefícios prometidos ao acu-
sado/investigado ou, na hipótese em que 
estes estejam sujeitos a uma gradação, 
dimensionar-lhes a extensão, tudo con-
forme a efetividade da colaboração (os 
resultados positivos que ela angariou à 
persecução ou à justiça criminal – incs. I 
a V, idem), observadas, já agora nesse se-
gundo momento, a contextura e as cláu-
sulas do quanto pactuado.

Tal é o entendimento aplicável ao 
contexto de um acordo sem máculas ju-
rídicas, ou seja, sem ilegalidades ou in-
constitucionalidades. Contudo, se, por 
grave descuido do juízo homologatório, 
o deferimento de um requerido prêmio 
consubstanciar-se em severa afronta ao 
ordenamento, tomando-se como crité-
rios os elencados no art. 966 do Código 
de Processo Civil3, conforme entendeu a 
maioria do Supremo Tribunal Federal no 
paradigmático julgamento da Questão 
de Ordem na Petição 7.074, poderá o 
juiz reconhecer a invalidade do pacto e 
recusar-lhe aplicação (BRASIL, STF, PET 
7.074 QO).

Veja-se, nesse sentido, o quanto 
constou do Informativo 870 da Corte 
Suprema, no qual foi noticiado o julga-
mento da mencionada Petição 7.074, a 
respeito da possibilidade de invalidação 
do acordo de colaboração (grifo nos-
so): O Plenário, por maioria, resolveu a 
questão de ordem no sentido de reafir-
mar – nos limites dos §§ 7º e 11 do art. 
4º da Lei 12.850/2013 e dos incisos I e II 
do art. 21 do Regimento Interno do STF 
(RISTF) – a atribuição do relator para, 
monocraticamente, homologar acordos 
de colaboração premiada, oportunida-
de na qual se limita ao juízo de regu-
laridade, legalidade e voluntariedade 
da avença. Reafirmou, também, a com-
petência colegiada do STF para avaliar, 

em decisão final de mérito, o cumpri-
mento dos termos, bem como a eficá-
cia do acordo. Além disso, consignou 
que acordo homologado como regular, 
voluntário e legal gera vinculação con-
dicionada ao cumprimento dos deveres 
assumidos pela colaboração. Salientou, 
ainda, que ao órgão colegiado é facul-
tada a possibilidade de analisar fatos 
supervenientes ou de conhecimento 
posterior que firam a legalidade, nos 
termos do § 4º do art. 966 do Código 
de Processo Civil/2015 (CPC/2015).

A propósito, confira-se a redação do 
art. 966, § 4º, do Código de Processo 
Civil: Art. 966 [...] § 4º Os atos de dispo-
sição de direitos, praticados pelas partes 
ou por outros participantes do processo 
e homologados pelo juízo, bem como os 
atos homologatórios praticados no cur-
so da execução, estão sujeitos à anula-
ção, nos termos da lei.

Afora essa hipótese excepcional, não 
há espaço normativo para a intervenção 
do juiz, ainda que sob os auspícios de 
promover o (re)ajustamento dos termos 
do acordo, pois, ao assim agir, estará des-
bordando do que as partes acordaram, 
a modo unilateral e tardio. De fato, não 
se pode surpreender o colaborador, que 
efetivamente contribuiu para a persecu-
ção penal, negando-lhe os prêmios ou 
mesmo exasperando-se as sanções pac-
tuadas, sem que se tenha bem demons-
trada a existência de descompasso entre 
o quanto entabulado com os órgãos de 
persecução criminal e a ordem jurídica 
vigente.

Com efeito, a eficácia da colabora-
ção consiste na baliza a ser avaliada para 
fins de concessão dos benefícios pactua-
dos ou para a mensuração da extensão 
dos prêmios estipulados no acordo, caso 
estes estejam sujeitos a alguma escala/
variação quantitativa. Tanto que a Lei 
12.850/13, em seu art. 4º, reserva um 
parágrafo exclusivamente para dispor: § 
11. A sentença apreciará os termos do 
acordo homologado e sua eficácia.

Por outro lado, quando, por exem-
plo, a valia da contraconduta do acusa-
do/investigado for o critério exclusivo 
para calibrar a concessão/extensão dos 
benefícios negociados e o ajuste for ho-
mologado sem qualquer ressalva, não 
restará margem ao julgador para substi-
tuir ou conjugar outros parâmetros para 
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o mesmo propósito.
Entender de outra forma seria, por um lado, olvidar que 

a avença foi considerada hígida pelo próprio Poder Judiciário. 
Afinal, caso o magistrado, em juízo de delibação, entenda que 
os termos do acordo de colaboração padecem de antijuridici-
dade (irregularidade legal ou constitucional), certamente ou (a) 
não o homologará, ou (b) promoverá sua adequação.

De outra banda, deve-se sempre lembrar que o recurso ou 
a efetividade do instituto da colaboração premiada, como ma-
nifestação de um direito premial e técnica investigatória, depen-
dem da concessão dos prêmios negociados com o colaborador, 
desde que este cumpra com suas obrigações. O acordo, nessa 
perspectiva, não pode configurar mero engodo para se obterem 
informações privilegiadas, restando, ao final, frustrada a expecta-
tiva daquele que se esforçou para colaborar com a Justiça e con-
seguiu produzir resultados úteis. Se essa impressão se alastrar, 
estará comprometida, indelevelmente, a eficácia do instituto, uma 
vez que poucos, ou ninguém, terão/terá interesse em cooperar.

O alerta não é meramente conjectural, mas histórico, sendo 
fruto da experiência espanhola, uma vez que sua jurisprudência 
consagrou que se trata de uma decisão facultativa do tribunal 
de instância, uma deliberação discricional de reduzir, ou não, a 
apenação. Ou seja, mesmo que o juízo tome em consideração 
a colaboração, pode ainda assim decidir pela não aplicação da 
atenuante em função, por exemplo, da gravidade do fato ou da 
culpabilidade do réu, sem que se possa ser objeto de recurso de 
cassação ao Tribunal Supremo. (PEREIRA, 2016, p. 144)

O resultado foi a ineficácia do instituto (BENÍTEZ ORTÚZAR, 
2004, p. 116). Além disso, conforme reconhecido pelo Supremo 
Tribunal Federal ao menos em duas ocasiões, deve ser concreti-
zada a proteção à confiança daquele que colaborou efetivamen-
te. Tanto no HC 127.483 como na mencionada Petição 7.074, a 
Suprema Corte concluiu que, uma vez perfectibilizada com utili-
dade a atividade de contraconduta, o recebimento dos prêmios 
pactuados é direito subjetivo do colaborador.

Nessa linha de ideias, vejam-se os seguintes excertos da 
ementa do julgamento proferido no HC 127.483: [...] Sanção 
premial. Direito subjetivo do colaborador caso sua colaboração 
seja efetiva e produza os resultados almejados. Incidência dos 
princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 
Precedente. [...] Os princípios da segurança jurídica e da prote-
ção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o 
compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo 
a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adim-
plemento da obrigação por parte do colaborador. [...]

Na mesma senda, o entendimento exarado na Petição 
7.074, conforme exposto no Informativo 870 da Suprema Corte: 
[...] o direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza 
na exata medida em que ele cumpre seus deveres. Estes são 
“condictio sine qua non” para que o colaborador possa fruir 
desses direitos. Nesse contexto, o acordo homologado como 
regular, voluntário e legal gera vinculação, condicionada ao 
cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo 
ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anula-
ção do negócio jurídico.

Ora, se compete ao Poder Judiciário assegurar a efetividade 
dos direitos subjetivos, pode esse mesmo poder, depois de ho-

mologado o acordo e sem que esse proceder padeça de algum 
vício, ignorar que há alguém que honrou com a sua obrigação 
em colaborar eficazmente e, por isso, é credor da contrapresta-
ção pactuada (a entrega do prêmio)? A resposta há de ser nega-
tiva, ou seja, esse alguém não pode vir a ser surpreendido com 
um arrependimento tardio.

A compreensão da situação indica que os critérios elenca-
dos nos §§ 1º e 7º do art. 4º da Lei 12.850/13 devem ser con-
siderados, conjugadamente, no momento da homologação, da 
rejeição ou da adequação das cláusulas do acordo. Afora essas 
hipóteses, a eficácia da colaboração é que deve guiar o juiz na 
tarefa de concretizar a avença celebrada entre as partes, tudo 
em obséquio aos cânones da proteção da confiança e da se-
gurança jurídica e a modo de precatar a efetividade do próprio 
instituto da colaboração premiada.

De todas essas considerações, enfim, a conclusão que 
emerge caminha no sentido de que essa composição há de tra-
zer ônus e bônus para ambas as partes, presente seu caráter 
bilateral (rectius: contraprestacional). Portanto, uma vez ausen-
tes quaisquer vícios do consentimento que lhe possam tisnar 
de nulidade ou indícios capazes de infirmar o pressuposto de 
que celebrado mediante uma decisão informada, a validade do 
quanto pactuado assenta-se no princípio da confiança e na pre-
missa de lealdade recíproca, ou seja, na garantia de que tanto o 
Ministério Público como os colaboradores deverão honrar suas 
obrigações assumidas, e de que o Poder Judiciário, exceto na hi-
pótese de verificação de algum dos mencionados vícios, zelará 
pela eficácia do quanto pactuado.

Finalmente, a última questão a ser aqui abordada diz res-
peito à mutual corroboration e à força probatória que se deve 
atribuir, à luz da legislação aplicável, às informações que são 
prestadas, em uníssono, por mais de um agente colaborador, 
nos casos em que não há provas outras de corroboração do 
quanto afirmado.

Examinando o tema sob a regência da legislação brasileira, 
é difícil fugir à conclusão de que o art. 4º, § 16, da Lei 12.850/13 
(Nenhuma sentença condenatória será proferida com funda-
mento apenas nas declarações do agente colaborador) impe-
de a aplicação, no Direito pátrio, da doutrina concernente à mu-
tual corroboration.

Nesse sentido, a compreensão exarada pelo Ministro Celso 
de Mello, do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da aprecia-
ção da Petição 5.700, em decisão monocrática de 22/9/2015, 
da qual transcrevo pertinente trecho: [...] o Estado não poderá 
utilizar-se da denominada “corroboração recíproca ou cruza-
da”, ou seja, não poderá impor condenação ao réu pelo fato 
de contra este existir, unicamente, depoimento de agente co-
laborador que tenha sido confirmado, tão somente, por ou-
tros delatores, valendo destacar, quanto a esse aspecto, a ad-
vertência do eminente Professor GUSTAVO BADARÓ (O valor 
probatório da delação premiada: sobre o § 16 do art. 4º da Lei 
n. 12.850/2013): “A título de conclusão, podem ser formula-
dos os seguintes enunciados: A regra do § 16 do art. 4º da Lei 
12.850/13 aplica-se a todo e qualquer regime jurídico que pre-
veja a delação premiada. O § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13, 
ao não admitir a condenação baseada exclusivamente nas de-
clarações do delator, implica uma limitação ao livre conven-
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cimento, como técnica de prova legal 
negativa. É insuficiente para o fim de 
corroboração exigido pelo § 16 do art. 
4º da Lei 12.850/13 que o elemento de 
confirmação de uma delação premiada 
seja outra delação premiada, de um di-
verso delator, ainda que ambas tenham 
conteúdo concordante. Caso o juiz fun-
damente uma condenação apenas com 
base em declarações do delator, terá 
sido contrariado o § 16 do art. 4º da Lei 
12.850/13” [...].

Com efeito, se a lei proíbe, de ma-
neira expressa, a condenação embasa-
da exclusivamente nas declarações do 
réu colaborador, é forçoso concluir que 
a existência de outro delator, que confir-
me as informações prestadas por aque-
le primeiro, não constitui prova de cor-
roboração idônea, haja vista que, ao fim 
e ao cabo, trata-se da mesma espécie 
de prova, que, como dito, é insuficien-
te para fundamentar, por si só, um juízo 
condenatório.

Essas são, em síntese, algumas das 
questões mais relevantes que têm surgi-
do no exame e na aplicação prática da 
colaboração premiada, em sua formata-
ção dada pela Lei 12.850/13.

No tópico seguinte, conforme a pro-
posta deste trabalho, passa-se a conso-
lidar as questões centrais desenvolvidas 
ao longo do texto.

4 CONCLUSÕES

(1) Considerando que o acordo de 
colaboração premiada pode ser celebra-
do antes ou após a deflagração da ação 
penal e mesmo posteriormente à prola-
ção da sentença e, tendo em vista que 
as declarações porventura prestadas por 
um colaborador podem abranger fatos 
que sejam conexos a outros, cujas res-
pectivas persecuções penais estejam sob 
o escrutínio de diferentes juízos e/ou ins-
tâncias, resultando de tal contexto sobre-
posição e/ou concorrência de atuação, 
tem-se como necessária a observação de 
regra geral no sentido de que a homolo-
gação de acordos em tais condições deve 
observar a medida de jurisdição de cada 
magistrado (competência) e o momento 
temporal para o seu exercício.

(2) Atentando-se à dinâmica singu-
lar dos acordos de colaboração celebra-
dos em causas de grande complexidade 
e envergadura e buscando inspiração 

no princípio da duração razoável do 
processo, afirma-se que, encontrando-
-se o feito sentenciado, foge à lógica da 
Constituição tomar declarações do cola-
borador sobre eventos passados, isto é, 
que obriguem à reabertura da instrução, 
ou, em outras palavras, a contribuição 
há de trazer algo inédito, até então não 
descoberto ou compreendido adequa-
damente pelos investigadores, razão por 
que o teor do seu conteúdo, quando di-
vulgado após o julgamento da causa, não 
terá sido subtraído ao contraditório.

(3) Transitada em julgado a conde-
nação de réu que, posteriormente, firma 
acordo de colaboração, não poderão mais 
dela e do acordo conhecer o juiz da causa 
ou o tribunal, e sim o juízo da execução, a 
quem caberá dar-lhe cumprimento e deci-
dir quanto aos termos e às condições pac-
tuadas no bojo da colaboração.

(4) Uma vez ausentes quaisquer ví-
cios do consentimento que possam tis-
nar de nulidade o acordo ou indícios ca-
pazes de infirmar o pressuposto de que, 
celebrado mediante uma decisão infor-
mada, a validade do quanto pactuado as-
senta-se no princípio da confiança e na 
premissa de lealdade recíproca, ou seja, 
na garantia de que tanto o Ministério 
Público como os colaboradores deverão 
honrar suas obrigações assumidas, e de 
que o Poder Judiciário, exceto na hipó-
tese de verificação de algum dos men-
cionados vícios, zelará pela eficácia do 
quanto pactuado.

(5) Se, por grave descuido do juízo 
homologatório, o deferimento de um 
requerido prêmio consubstanciar-se em 
severa afronta ao ordenamento, toman-
do-se como critérios os elencados no art. 
966 do Código de Processo Civil, con-
forme entendeu a maioria do Supremo 
Tribunal Federal no paradigmático julga-
mento da Questão de Ordem na Petição 
7.074, poderá o juiz reconhecer a inva-
lidade do pacto e recusar-lhe aplicação 
(BRASIL, STF, PET 7.074 QO).

(6) O art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013 
(Nenhuma sentença condenatória será 
proferida com fundamento apenas nas 
declarações do agente colaborador) 
impede a aplicação, no Direito pátrio, 
da doutrina concernente à mutual cor-
roboration. Com efeito, se a lei proíbe, 
de maneira expressa, a condenação em-
basada exclusivamente nas declarações 

do réu colaborador, é forçoso concluir 
que a existência de outro delator, que 
confirme as informações prestadas por 
aquele primeiro, não constitui prova de 
corroboração idônea, haja vista que, ao 
fim e ao cabo, trata-se da mesma espécie 
de prova, que, como dito, é insuficiente 
para fundamentar, por si só, um juízo 
condenatório.

NOTAS
1  Art. 5º [...] XXXV – a lei não excluirá da apre-

ciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito.

2  Art. 5º [...] LIII – ninguém será processado 
nem sentenciado senão pela autoridade 
competente.

3  Art. 966. A decisão de mérito, transitada em 
julgado, pode ser rescindida quando: I – se 
verificar que foi proferida por força de pre-
varicação, concussão ou corrupção do juiz; II 
– for proferida por juiz impedido ou por juízo 
absolutamente incompetente; III – resultar 
de dolo ou coação da parte vencedora em 
detrimento da parte vencida ou, ainda, de si-
mulação ou colusão entre as partes, a fim de 
fraudar a lei; IV – ofender a coisa julgada; V – 
violar manifestamente norma jurídica; VI – for 
fundada em prova cuja falsidade tenha sido 
apurada em processo criminal ou venha a ser 
demonstrada na própria ação rescisória; VII 
– obtiver o autor, posteriormente ao trânsito 
em julgado, prova nova cuja existência igno-
rava ou de que não pôde fazer uso, capaz, 
por si só, de lhe assegurar pronunciamento 
favorável; VIII – for fundada em erro de fato 
verificável do exame dos autos.
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