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ASPECTOS GERAIS SOBRE A COLABORAÇÃO (DELAÇÃO) PREMIADA 

 

 

1. Palavras iniciais. 2. Colaboração ou delação premiada: traição ou 
colaboração com a sociedade? 3. Origem da colaboração/delação 
premiada em nosso sistema jurídico. 4. Aspectos relevantes da 
colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013. 5. Palavras 
finais. 

  

RESUMO 
 
O trabalho examina a pertinência jurídica e ética do instituto 
da colaboração premiada, definindo-o como forma de o 
agente que pratica crime de alta gravidade colaborar com a 
sociedade quanto à preservação da ordem pública, da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos do art. 
144, caput, da Constituição, ademais de, em outra perspectiva, 
constituir-se em instrumento hábil para que seja exercido com 
amplitude o direito de defesa, constituindo-se, por 
conseguinte, os incentivos legais à colaboração decorrência 
lógica do princípio da ampla defesa. Malgrado o debate sobre 
a colaboração premiada só agora tenha interessado mais de 
perto os juristas e a sociedade em geral, não se trata de tema 
novo, pois sua origem, em nosso meio, remonta ao tempo das 
Ordenações Filipinas. O instituto foi tratado de forma tímida 
e incipiente pelo legislador até a edição da recente Lei nº 
12.850, de 2 de agosto de 2013, a qual, conquanto destinada 
precipuamente apenas para os crimes praticados por 
organização criminosa, apresenta-se como espécie de lei geral 
sobre a colaboração premiada. A colaboração premiada é 
instituto legítimo e se coaduna com os preceitos 
constitucionais relativos à segurança pública e à ampla defesa. 

  
Palavras-chave: Colaboração premiada. Responsabilidade de 
todos pela segurança pública (art. 144, caput, da CF). 
Princípio da ampla defesa. Lei 12.850, de 2013. Aspectos 
relevantes. 

 
 
1. Palavras iniciais 

Como consequência das mais diversas notícias veiculadas na impressa nacional 
sobre crimes de corrupção envolvendo agentes públicos, revelando o desvio de vultosos 
recursos financeiros para irrigar campanhas eleitorais e enriquecer agentes públicos, 
empresários e servidores, tem sido evidenciada e discutida a utilização da colaboração 
– pejorativamente chamada de delação – de agentes participantes do esquema criminoso 
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mediante a proposta e concessão de benefícios, tais como perdão judicial, redução da 
pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, até mesmo, 
a definição de regime de cumprimento da pena mais benéfico. 
 A despeito de o tema se encontrar na ordem do dia, suscitando densos debates 
políticos e doutrinários, que passeiam pelos aspetos de ordem jurídica e ética, 
efetivamente o assunto só mereceu a devida atenção do legislador brasileiro com a 
edição da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Estreme de dúvidas, sem a colaboração 
obtida a partir da premiação, esses ilícitos de base organizativa, a exemplo dos crimes 
de corrupção e de lavagem de dinheiro, ainda que não ficassem de todo impunes, só 
ensejariam as condenações de alguns agentes, aqueles diretamente envolvidos com as 
operações, não havendo como reunir provas contra os mentores do esquema, geralmente 
os ocupantes de cargos relevantes na administração pública ou detentores de cargos 
eletivos. 
 Por conseguinte, sem embargo da importância do instituto da 
colaboração/delação premiada, a disciplina jurídica mais específica da matéria em nosso 
meio é recente, de modo que muito ainda há de ser esmiuçado pela doutrina e pela 
jurisprudência. 
 Este escrito se circunscreve a expender reflexões sobre os aspectos gerais sobre 
a colaboração premiada. No item 2, cuidamos da definição do que seja 
colaboração/delação premiada e da discussão sobre a questão ética do instituto, 
ressaltando que, ao invés de traição entre os companheiro da empreitada ilícita, deve ser 
enxergado como um incentivo para que a pessoa se conscientize do preceito 
constitucional plasmado no art. 144, caput, da Constituição, de que a segurança pública, 
conquanto seja um dever do Estado, é da responsabilidade de todos. 
 Em seguida, tratamos de fazer um esboço histórico sobre a colaboração/delação 
premiada em nosso sistema jurídico, destacando a forma fragmentada e incipiente 
dispensada pelo legislador, até o advento da Lei nº 12.85, de 2013. Nessa parte, 
demonstramos, ainda, que o legislador deu preferência à nomenclatura colaboração 
premiada, evidenciando que o instituto há de ser compreendido mais como uma forma 
de fomentar a cooperação do agente com a sociedade quanto à manutenção da 
segurança pública do que um incentivo à traição entre os amigos do crime. 
 Por fim, no item 4, abordamos os aspectos mais relevantes a respeito da Lei nº 
12.850, de 2013, merecendo atenção a parte que tratamos dos termos da sentença 
proferida com base na colaboração premiada, pois o juiz, sendo o caso, deve impor a 
condenação como se acordo não tivesse havido e, em seguida, substituir a pena pela que 
foi ajustada no acordo, deixando claro que, na hipótese de descumprimento das 
condições firmadas, ocorrerá a reconversão da sanção aplicada no pronunciamento 
condenatório. 
 
2. Colaboração ou delação premiada: traição ou colaboração com a sociedade?  

Colaboração ou delação premiada consiste no acordo entre o investigado ou 
acusado e a autoridade policial ou o representante do Ministério Público. Dessa forma, o 
colaborador, como forma de barganhar a pena que lhe será aplicada, aceita 
voluntariamente prestar informações cruciais para a desarticulação do grupo criminoso e 
para a identificação de terceiro ou terceiros que eventualmente tenham participado do 
fato delituoso. Em troca pela colaboração, o agente pode ser compensado com a 
extinção de sua punibilidade por meio do perdão judicial, redução da sanção, fixação de 
regime menos rigoroso de cumprimento da pena ou substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos.   
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Em outras palavras, a delação ou colaboração confere ao agente colaborador 
benefícios legais, forma de premiação que, por via reflexa, serve, ainda que 
mediatamente, para o exercício efetivo do direito à ampla defesa.  

Etimologicamente, a palavra delação – é a preferida na linguagem comum – 
origina-se do latim delatione e, em explicação simples, traduz-se no ato de o 
investigado ou acusado revelar à autoridade policial ou ao representante do Ministério 
Público a participação de quem mais tenha participado da empreitada criminosa. Por sua 
vez, a expressão premiar, conforme consta no Dicionário Aurélio Buarque, significa 
"dar prêmio ou galardão a; laurear; galardoar; pagar; recompensar; remunerar"1.  

Tendo em conta esse aspecto, Damásio de Jesus2 esclarece que a interlocução 
delação premiada é a "incriminação de terceiro, realizada por um suspeito, indiciado ou 
réu, no bojo de seu interrogatório (ou em outro ato)." Diz-se premiada por ser 
incentivada pelo legislador, que premia o delator, concedendo-lhe benefícios, que 
podem consistir em redução da pena, perdão judicial, regime mais benéfico de 
cumprimento da pena etc.).   

De acordo com os ensinamentos doutrinários, a colaboração premiada pode ser 
antes ou durante o processo. A primeira se dá na fase da investigação policial, antes de 
recebida a denúncia contra o acusado. A segunda, naturalmente, após o ajuizamento da 
ação penal e, até mesmo, após prolatada a sentença condenatória. O escopo perquirido 
com a delação é desbaratar o grupo organizado, seja para punir todos os envolvidos, seja 
para coibir a continuidade da prática delitiva e, até mesmo, para permitir que, com a 
exata compreensão de como se deu o esquema criminoso, possam ser adotadas 
estratégias para prevenir a perpetração de novas infrações.    

O prêmio à colaboração é assunto de ordem ética que enseja contundente 
divergência entre os doutrinadores. Não se confunde com o depoimento dado por 
testemunha, pois, neste caso, são declarações dadas por uma pessoa que não teve 
participação na empresa criminosa.  

Note-se que a expressão colaboração/delação premiada, no seu sentido técnico, 
refere-se às afirmações feitas por um dos envolvidos no crime, com a propriedade de 
identificar a participação de outras pessoas, fornecendo detalhes sobre o ilícito, de modo 
que, na arena das relações pessoais, a delação pode ser vista como uma traição, o que, 
em rigor, seria reprovável mesmo quanto a companheiros da empresa criminosa.   

Assim, para todos os efeitos, no momento em que o Estado, por meio da lei, 
incentiva e oferece um prêmio a quem se presta a delatar outrem, em certa medida, está 
fomentando a traição. De qualquer sorte, sob outra ótica, a colaboração/delação pode 
representar o comprometimento de lealdade que um dos envolvidos no crime tem para 
com o Estado e a sociedade em si, no sentido de dizer a verdade e esclarecer um fato 
que é do interesse de toda a comunidade, ademais de ser instrumento que permite ao 
agente manifestar o seu arrependimento pelo agir ilícito.  

Pode-se dizer ainda que é uma forma de colaboração com a sociedade em si, na 
dimensão do art. 144, caput, última parte, da Constituição, que preceitua ser da 
responsabilidade de todos a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. No particular, com desenganado acerto, Sergio Moro3 
argumenta que por meio desse instituto, o agente, “... embora movido por interesses 
próprios, colabora com a Justiça e a aplicação das leis de um país”, e arremata que, “se 

																																																													
1 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: Dicionário da Língua Portuguesa. 3 ed., Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
2 Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 9. 
3 MORO, Sergio Fernando. Considerações sobre a operação mani pulite. Revista do CEJ, Brasília, n. 26, 
jul/set./2014, p. 58. 
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as lei forem justas e democráticas, não há como condenar moralmente a delação: é 
condenável nesse caso o silêncio.”  

Conferindo destaque ao aspecto negativo da delação, embora reconheça que esse 
instituto venha sendo utilizado largamente no Direito Comparado, especialmente nos 
sistemas americano e italiano, Luiz Flávio Gomes4 diz que essa política legislativa é 
eticamente condenável, na medida em que passa a mensagem de que trair traz 
benefícios, difundindo uma cultura antivalorativa, o que, no seu pensar, constitui um 
equívoco no sentido pedagógico, além de ser uma prova contundente da pública e 
notória ineficiência do Estado para combater a criminalidade, na medida em que revela 
a necessidade de valer-se da traição. 

Essa discussão é antiga, tendo merecido a atenção, até mesmo, de BECCARIA, 
no seu famoso livro Dos delitos e das penas, escrito na segunda metade do Século 
XVIII. O Marquês disse que a praxe adotada por alguns tribunais de oferecer “... 
impunidade ao cúmplice de grave delito que delatar os seus companheiros”5 possui seus 
inconvenientes e suas vantagens. Quanto aos inconvenientes, o escritor milanês suscitou 
a circunstância de o governo autorizar a traição, o que, para ele, é “... detestável mesmo 
entre os criminosos.”6, ao passo que, de outra banda, “... o tribunal mostra a própria 
dúvida, a fraqueza da lei que implora a ajuda de quem a ofende.” Como vantagem, 
BECCARIA evidenciava a contribuição que a delação dava ao esclarecimento de crimes 
graves e para “... mostrar que quem não mantém fidelidade às leis, isto é, ao público, é 
provável que não a mantenha a cada um em particular.”7  

Com sua aguçada inteligência, BECCARIA via no prêmio à delação uma forma 
de imprimir no cidadão o receio de reunir partícipes para a prática do crime, pois “... 
preveniria as associações, com o temor recíproco que cada cúmplice teria de não expor 
senão a si mesmo”8.   

Nessa ótica, ao contrário de revelar fraqueza perante aquele que pratica o crime, 
a colaboração/delação premiada se manifesta como importante instrumento de política 
criminal não apenas para fins punitivos, mas, igualmente, para a prevenção à prática de 
crimes por meio da associação de pessoas, sem falar que, conforme acentuado, trata-se 
de incentivo para que o agente, em sinal de arrependimento pelo seu comportamento, 
colabore com a sociedade na responsabilização de todos os que tiveram participação no 
crime. 

Por isso mesmo, em que pese a crítica de parte da doutrina, nada obsta, pelo 
contrário, tudo recomenda que o Estado, por meio de lei, ofereça vantagens para quem 
queira colaborar com a justiça9, até porque, para todos os efeitos, a disciplina legal, ao 
tempo em que fortalece o combate à criminalidade, oferece mais uma alternativa de 
defesa, a par de fomentar o arrependimento por parte do agente e, de outra banda, 
desestimular a atuação criminosa em parceria. Sem falar que, consoante asseverado 
acima, essa colaboração encontra esteio no caput do art. 144 das Constituição. 

 

																																																													
4 Lei de lavagem de capitais: delação premiada e aspectos processuais penais. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998. p. 346-348. Sobre o tema, cf. FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1994. p. 316-323. 
5 Dos delitos e das penas. Tradução Marcílio Teixeira. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 63. 
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 64. 
8 Mais precisamente, afirmou BECCARIA: “Parecer-me-ia que uma lei geral, que prometesse a impunidade ao 
cúmplice delator de qualquer delito, fosse preferível, a uma declaração especial em cada caso particular, porque, 
assim, preveniria as associações, com o temor recíproco que cada cúmplice teria de não expor senão a si mesmo; o 
tribunal não tornaria ousados os criminosos, aos quais se pedisse ajuda em casos particulares” (Ibid., p. 64). 
9  
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Em última palavra, cabe agregar que a colaboração premiada não deixa de ser 
uma forma de o agente externar o seu arrependimento pela prática do crime, ademais de 
ele assumir o compromisso de não voltar a praticar crimes. Portanto, está em compasso 
com a ideia da justiça restaurativa, e serve, sob essa perspectiva, de eficiente 
instrumento para buscar a ressocialização do agente, afastando-o da atividade criminosa. 
 
3. Origem da colaboração/delação premiada em nosso sistema jurídico 

A colaboração/delação premiada não se trata de um instituto novo, sequer em 
nosso meio. A despeito de tratada no livro Dos delitos e das penas de Beccaria, lançado 
na segunda metade do Século XVIII, é de conhecimento geral que, na época da vigência 
das Ordenações Filipinas, há notícia da delação de Joaquim Silvério dos Reis, o qual, 
integrante do movimento político denominado Inconfidência Mineira, entregou 
Tiradentes, o mártir do movimento de libertação patriótica no ano de 1789, obtendo em 
troca da Fazenda Real o perdão de suas dívidas10. Essa reminiscência história, 
certamente, contribui para que o instituto, em nosso ambiente, não seja visto com bons 
olhos.  

Talvez aí resida a explicação para a circunstância de o legislador brasileiro 
quanto à premiação da delação ou colaboração ter-se mostrado sobremaneira tímido. No 
Código Penal incentivou-se, apenas, a confissão espontânea, com a premiação do 
acusado por meio de atenuante na dosagem da pena pela contribuição prestada ao 
esclarecimento quanto a sua participação no crime (art. 65, III, d, do Código Penal)11. 
Note-se que o fato de o acusado revelar, ou não, a participação de outrem é indiferente 
para esse tipo de atenuante. O que a lei premia é o altruísmo do acusado em admitir a 
sua participação no delito. Depois, o legislador ordinário ousou um pouco mais e 
considerou como causa de diminuição da pena, nos crimes praticados por organizações 
criminosas, a colaboração espontânea do agente idônea a levar ao esclarecimento de 
infrações penais e sua autoria (art. 6º da Lei nº 9.034, de 1995).  

A partir de então, o nosso sistema normativo passou a premiar propriamente a 
delação. Note-se que, na hipótese da Lei nº 9.034/95 (revogada pela Lei nº 12.850, de 
2013), o incentivo não era à mera confissão espontânea, mas para a colaboração 
espontânea que tivesse o condão de esclarecer sobre as circunstâncias de crimes 
praticados pela organização – não apenas em relação àquele ilícito em apuração –, assim 
como de sua autoria. Indo um pouco mais além, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 
(art. 1º, § 5º) instituiu em nosso sistema jurídico a delação como causa de isenção de 
pena12.   

Assim, nos crimes de lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens, direitos e 
valores, definidos no art. 1º e nos seus §§ 1º e 2º da Lei 9.613/98, quando o autor, 
coautor ou partícipe colabora espontaneamente com as autoridades, prestando 
esclarecimentos necessários à apuração das infrações penais e de sua autoria ou à 
localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime, o juiz pode, como prêmio, 
diminuir a pena de um a dois terços, substituí-la pela pena restritiva de direitos ou então, 
conceder o perdão judicial, deixando de aplicá-la.  
																																																													
10 Cf. FONSECA, Pedro Henrique Carneiro. A delação premiada. De jure – Revista Jurídica do Ministério Público 
de Minas Gerais. Belo Horizonte, n. 10, na/jun 2008, p. 249.  
11  Antes da reforma da parte geral do Código Penal, operada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984, para que a 
confissão espontânea fosse caracterizada como atenuante, exigia-se, como condição, que a autoria fosse ignorada ou 
atribuída a outrem. 
12  Art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.613, de 1998, com a redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012: “A pena poderá ser 
reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou 
substituí-la a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor 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.” 
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A delação, como se vê, passou a ser hipótese, até mesmo, de perdão judicial 
quanto à aplicação da pena; i. e., como prêmio à colaboração dada à justiça, o agente 
pode vir a ser isentado do cumprimento da pena. Nesse caso, na sentença, o juiz, se for 
o caso, condena o acusado, porém o isenta da pena, em cumprimento dessa política 
criminal de incentivar a delação como forma de tornar o processo criminal mais 
eficiente.   

Na mesma passada, o legislador brasileiro, com a edição da Lei nº 9.807, de 13 
de julho de 1999, concebeu a delação premial como negociação bilateral que pode levar 
à extinção da punibilidade. De acordo com a lei em foco, pode ser negociada a 
concessão de perdão judicial, com efeito extintivo da punibilidade, em qualquer crime, 
nos casos em que o autor colabore efetiva e voluntariamente com a investigação e o 
processo criminal, desde que isso acarrete a (1) identificação dos demais coautores ou 
partícipes da ação criminosa; (2) localização da vítima com a sua integridade física 
preservada; e (3) recuperação total ou parcial do produto do crime. Deve-se levar em 
consideração, ainda, a personalidade do agente e a natureza, circunstâncias, gravidade e 
repercussão social do fato criminoso (art. 13 e parágrafo único). 

Mantendo essa política legislativa, na edição da Lei nº 11.343, de 32 de agosto 
de 2006 – dispõe sobre o uso e o tráfico de substâncias entorpecentes ou drogas ilícitas 
–, consta que poderá o juiz, em razão de proposta do Ministério Público, deixar de 
aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/3 a 2/3, nos casos em que o acusado promover a 
revelação, eficaz, dos demais integrantes da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou 
a localização, total ou parcial, do produto, substância ou droga ilícita (art. 41).  

Enfim, a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 – tipificou o crime de 
organização criminosa –, ademais de revogar a Lei nº 9.034, de 1995, e dar outras 
providências, disciplinou a colaboração premiada, autorizando o juiz, quando houver 
requerimento das partes, a conceder o perdão, reduzir em até 2/3 a pena ou substituí-la 
por restritiva de direitos, contanto que seja eficiente para a obtenção de um dos 
seguintes resultados:  

 
(a) identificação dos demais integrantes da organização  criminosa e das infrações 

praticadas;  
(b) revelação da estrutura hierárquica e da divisão das tarefas;  
(c) prevenção de novas infrações da organização criminosa;  
(d) recuperação, ainda que parcial, do produto ou do proveito das infrações; e  
(e) localização, se for o caso, da vítima com a sua integridade física preservada (art. 4º, 

incisos I a V).  
 

Registre-se que o legislador não fez a distinção, elaborada por parte da doutrina, 
entre delação premiada e colaboração premiada. Ele colocou sob a rubrica colaboração 
premiada o benefício legal concedido ao agente que, ao cooperar com a investigação 
e/ou instrução processual, dentre outras revelações, identificar algum de seus 
companheiros na empreitada criminosa. Ao preferir a expressão colaboração, o 
legislador expressa preocupação ética, pois dá destaque aos benefícios que o gente traz 
para a sociedade com a sua ajuda na persecução criminal, não à traição aos 
companheiros da empresa ilícita. Em outras palavras, incentiva, por meio da premiação, 
a consciência da pessoa quanto a sua responsabilidade pela preservação da segurança 
pública, nos termos do art. 144, caput, da Constituição. 
 
4. Aspectos relevantes da colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013. 

É pertinente esclarecer que a colaboração premiada, prevista na Lei nº 12.850, 
de 2013, em princípio, é destinada apenas aos ilícitos praticados por organização 
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criminosa nela definidos. Contudo, interpretação sistêmica e lógica conduz o exegeta à 
conclusão de que deve ser aplicada, igualmente, ao crime de quadrilha tipificado no art. 
288 do Código Penal, até porque, para todos os efeitos, não há diferença ontológica 
entre o grupo que caracteriza, para fins criminais, organização criminosa e o que se 
enquadra como quadrilha, senão a quantidade de integrantes, o mínimo de 4 (quatro), no 
primeiro delito, enquanto o mínimo de 3 (três), no segundo, ademais da circunstância, 
quanto àquele, de os ilícitos praticados serem punidos com pena máxima superior a 4 
(quatro) anos ou, independentemente da quantidade da pena, possuírem caráter 
transnacional (art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850, de 2013).   

Em verdade, acreditamos que a Lei 12.850, de 2013, trata-se de espécie de lei 
geral sobre a colaboração/delação premiada, de modo que os seus dispositivos, no que 
não forem incompatíveis, devem ser aplicados, subsidiariamente, às demais leis que 
tratam da matéria, na medida em que estas, como visto supra, apresentam lacunas que 
comprometem a utilização do instituto.  

Feitos esses esclarecimentos, cabe notar que a leitura da primeira parte do § 2º 
do art. 4º da Lei nº 12.850, de 2013, deixa patente que a colaboração premiada pode ser 
concedida na fase pré-processual ou em qualquer momento processual, o que 
compreende a fase de execução da pena. Limita, porém, o seu alcance quando for 
posterior à sentença, pois, nessa hipótese, pelo que se depreende do § 5º do art. 4º, o 
benefício só poderá corresponder à redução da pena até a metade ou à progressão de 
regime, sem que necessária a observância dos requisitos objetivos, o que inclui, em 
razão de não constar nenhuma restrição, a definição do regime aberto ou semiaberto 
como forma de cumprimento da pena, independentemente de sua quantidade. 

Por conseguinte, a colaboração premiada ou delação premiada pode ser aplicada 
antes ou depois do oferecimento da ação penal ou, até mesmo, na própria peça 
acusatória. Em verdade, é possível que a delação ocorra em qualquer fase do processo, o 
que inclui a de execução, ou seja, depois de prolatada eventual sentença condenatória.   

Quando o legislador explicita que a proposta há de ser requerida pelas partes, 
naturalmente isso não implica que deva, necessariamente, ser um requerimento feito a 
quatro mãos, isto é, por meio de petição assinada pelo Ministério Público e pela defesa, 
mas, sim, que a proposta, oferecida por uma das partes, seja aceita pela outra13.  

Em princípio, o juiz não participa das negociações entre as partes para a 
formalização do acordo, conforme, aliás, acertadamente, está expresso na primeira parte 
do § 6º do art. 4º da Lei nº 12.850, de 2013, mas nada obsta que, em determinadas 
situações, o juiz esteja presente.   

Isso porque, nos termos da lei, as negociações e a formalização do acordo devem 
ser feitas pelas partes, aqui estando compreendida a negociação levada a efeito entre o 
delegado de polícia, de um lado, e o investigado e o seu defensor, do outro, ou, se for o 
caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado, acompanhado de seu 
defensor (art. 4º, § 6º). Ajustado o acordo, em petição conjunta ou não, deve ser 
encaminhado ao juízo o termo de colaboração, cabendo ao magistrado examinar a 
regularidade, legalidade e voluntariedade, sendo-lhe facultado, se entender pertinente, 
em caráter reservado, ouvir o colaborador, na presença, unicamente, de seu defensor 
(art. 4º, § 7º).  

O envio do termo de cooperação, portanto, é que, em regra, inaugura a 
participação do juiz na colaboração premiada, quando poderá recusar a homologação da 
proposta, caso verifique que as cláusulas não se confortam com os parâmetros legais ou, 

																																																													
13 “O que se exige é que a colaboração não seja fruto de qualquer forma de ameaça contra o investigado/processado 
por parte das autoridades legais (BITAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e 
jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 163). 
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então, o que é mais razoável, pode, até mesmo, adequá-las ao caso concreto (art. 4º, § 
8º)14.  

Todavia, a presença do juiz no momento da negociação não é de todo descartada 
porque, como a delação pode ocorrer em qualquer fase do processo, é possível que a 
proposta e a respectiva aceitação da colaboração sejam formalizadas, inclusive, na 
própria audiência, embora, pelos mais diversos fatores, essa circunstância seja uma 
exceção, não a regra.   

Certamente o mais adequado é que, tendo ciência, em linhas gerais, do conteúdo 
do depoimento do indiciado ou acusado, o Ministério Público, desde logo, sinalize qual 
o conteúdo da colaboração, se será o benefício máximo, que consiste no perdão judicial, 
ou apenas a redução da pena em determinado percentual ou, independentemente de sua 
quantidade, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos 
ou a definição de regime de cumprimento da pena mais benéfico.   

De mais a mais, uma vez que geralmente o conhecimento prévio do conteúdo do 
depoimento do acusado é condição para que o Ministério Público formalize perante o 
juiz o pedido de colaboração premiada, tudo recomenda que o procedimento referente à 
coleta do conteúdo se dê extrajudicialmente.   

Sem embargo dessas considerações, existe ainda expressa previsão normativa no 
sentido de que as partes podem, a qualquer tempo, pedir a retratação da proposta, 
restando explicitado que, nesse caso, “as provas autoincriminatórias produzidas pelo 
colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor” (art. 4º, § 10º, 
da Lei nº 12.850, de 2013).  

A lei nada diz, porém, quanto às hipóteses nas quais pode ser feita a retratação. 
A leitura literal da norma jurídica em destaque dá a entender que não há necessidade de 
fundamentação e, ainda, que essa retratação não passa pelo crivo do Judiciário. Parece 
óbvia, porém, a necessidade de a retratação ser fundamentada por quem a manifestar, no 
escopo de permitir o seu exame, notadamente quando da lavra do Ministério Público, 
uma vez que, para todos os efeitos, ao aceitar a colaboração, o acusado o faz como 
estratégia de defesa, o que, para tanto, exige a renúncia expressa do direito ao silêncio, 
assumindo o compromisso legal de dizer a verdade (art. 4º, 14, da Lei nº 12.850, de 
2013)15. 

Se assim não for, o acusado pode ser levado a abrir mão de uma garantia 
constitucional da magnitude do direito ao silêncio e, em seguida, mesmo tendo 
fornecido a sua colaboração, ficar à mercê, sem qualquer garantia, de eventual 
retratação do Ministério Público, mesmo sem justificativa.  

Afinal, como se disse, esses incentivos legais à confissão, independentemente de 
configurarem, ou não, colaboração premiada, possuem natureza de defesa. Em outros 
termos, estão compreendidos no âmbito do princípio magno da ampla defesa, cujo 
reconhecimento, após a formalização e concretização, não é razoável que fique ao 
talante da parte adversária, no caso, o Ministério Público.  

Verifique-se que, tendo como linha de entendimento que a colaboração premiada 
representa, igualmente, exercício do direito de defesa, os benefícios propostos ao agente 
colaborador pelo Ministério Público, quando manifestada a aceitação e prestado o 

																																																													
14 Ajustado o acordo de colaboração, independentemente da forma em si utilizada, a matéria há de passar pelo crivo 
crítico do Judiciário. Isso porque, nesse caso, o juiz deve decidir se o acusado, diante das circunstâncias, tem o 
direito, ou não, ao perdão judicial, à redução da pena ou a ter a sua pena privativa substituída por restritiva de direito.     
15 Há quem defenda a inconstitucionalidade da lei, na medida em que obriga o acusado a abrir mão do direito ao 
silêncio, previsto em pactos internacionais de direitos humanos e consagrado na Constituição de 1988 (Cf. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Delação premiada na “lava jato” está eivada de inconstitucionalidades. 
Disponível em www.conjur.com.br/2014-dez-04/cezar-bitencourt-nulidades-delaçao-premiada-lava-jato. Acesso em 
20 mar 2013.  
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consequente depoimento, assumem a condição de direito subjetivo, de maneira que o 
magistrado, salvo situação excepcional, não deve deixar de homologar o acordo, 
máxime no cenário de um processo penal de modelo acusatório, no qual o parquet é o 
dominus litis da ação penal.   

Nesse aspecto, o legislador merece aplauso, porquanto deixou claro que o juiz só 
deverá recusar a homologação quando a proposta não atender aos requisitos legais, 
podendo operar, na sentença homologatória, alterações aos termos do acordo, a fim de 
adequá-los ao caso concreto (art. 4º, § 8º, da Lei nº 12.850, de 2013).   

Esses incentivos à confissão e à colaboração não se atritam com a natureza 
defensiva do interrogatório, muito pelo contrário, com ela se harmonizam. Ao fazer a 
comunicação de que o acusado detém o direito ao silêncio como estratégia de defesa, o 
juiz deve informá-lo, ainda, dos benefícios que ele pode usufruir com a sua eventual 
colaboração na persecução criminal. Aliás, essa postura do juiz concretiza o disposto no 
artigo 5º, LXIII, da Constituição, porquanto o diploma expressa que o preso – a 
jurisprudência e a doutrina majoritárias sufragaram o entendimento de que a expressão 
preso abrange toda e qualquer pessoa a quem seja imputada a prática de um ilícito – será 
“informado de seus direitos, entres os quais o de permanecer calado”, o que indica que 
outros direitos, previstos no sistema normativo, devem ser cientificados ao agente, 
dentre os quais se insere a colaboração premiada, que, se for o caso, pode trazer como 
consequência, até mesmo, a extinção da punibilidade, hipótese na qual a sentença possui 
natureza jurídica absolutória. 

Não se há de negar que, no instante em que o acusado está cooperando, ele está, 
igualmente, exercendo a sua defesa, pois a efetividade e eficiência da defesa não se 
confundem com a tese de exculpação ou de negativa de autoria, podendo, em muitos 
casos, ser exercida apenas no sentido de que, na condenação, o juiz leve em 
consideração circunstâncias determinantes para a aplicação de pena menos grave 
(reconhecimento de circunstâncias judiciais, atenuantes e de causas de diminuição de 
pena, de concurso formal ou de crime continuado etc.), a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do perdão judicial.  

Nesse particular, muito já se discutiu, na doutrina, quanto à natureza jurídica do 
perdão judicial. Para uma corrente, ela era (1) declaratória de extinção da punibilidade, 
para outra (2) condenatória com todos os efeitos secundários e, por fim, para uma 
terceira, (3) ela era absolutória. Para dirimir essa divergência, na reforma da parte geral 
do Código Penal, implementada em 1984, o legislador situou o perdão judicial como 
umas das causas de extinção de punibilidade (art. 107, IX). Ainda assim, diante da 
persistência de dúvidas, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 18, com a 
qual esclareceu que “A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da 
extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.” Com a 
Reforma Tópica implementada em 2008 essa questão ganhou colorido todo especial, 
pois, a partir daí, a sentença que reconhece o perdão judicial, por se tratar de causa 
extintiva de punibilidade, passou a possuir natureza absolutória (art. 397, IV, do CPP)16. 

Quando a sentença concessiva do perdão judicial ostentava apenas natureza 
declaratória de extinção da punibilidade, sem que daí resultasse qualquer reflexo penal, 
seja em relação à primariedade, seja aos efeitos civis, o caráter defensivo desses 
incentivos legais à confissão estavam evidenciados, daí por que não se haveria de pensar 
em desarmonia desses institutos em relação ao direito ao silêncio. Agora, após a 

																																																													
16 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos ordinário e 
sumário, com  o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais (prisão e 
medidas diversas da prisão). 2. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 171-172. 
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Reforma Tópica de 2008, com mais razão ainda, pois, para todos os efeitos, a sentença, 
nesse caso, possui natureza absolutória.  

Uma última nota a respeito do tema há de ser feita. Tem-se feito muitas críticas 
ao instituto da colaboração premiada, ao argumento de que isso pode levar à 
impunidade do agente que mentir ou que, em seguida, volte a praticar crimes. Essa 
visão é um erro de perspectiva e advém da circunstância de o legislador não ter deixado 
claro como deve o juiz proceder na sentença em que aplica os benefícios da colaboração 
premiada. Nesse caso, o juiz deve proferir a sentença condenatória, fixando a pena que 
seria a adequada para, na sequência, fazer a substituição pela sanção negociada em 
razão da colaboração premiada, deixando consignado que, caso não cumprida qualquer 
cláusula do acordo, ocorrerá a reconversão da pena aplicada. Assim, na hipótese de o 
agente deixar de cumprir as cláusulas do acordo, da mesma forma como ocorre quando 
da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ele terá de 
cumprir a sanção que havia sido substituída.  

Malgrado o que foi expendido, o legislador ainda salientou a possibilidade de a 
negociação abranger a renúncia do Ministério Público quanto ao oferecimento da 
denúncia, estabelecendo como requisitos específicos a circunstância de o agente 
beneficiado não ser o (a) líder da organização criminosa e (b) ser o primeiro a prestar 
efetiva colaboração nos termos da lei (art. 4º, § 4º, da Lei nº 12.850). Como se observa, 
essa é uma situação extrema, que deve ser utilizada com bastante comedimento pelo 
Ministério Público, sob pena de levar à impunidade.   

Ademais, o legislador não explicitou como é que se daria essa renúncia à ação 
penal por parte do Ministério Público. Contudo, como os termos da colaboração são 
submetidos ao crivo do Judiciário, naturalmente que a chancela judicial é o bastante 
para a perfectibilização do acordo, não havendo necessidade de outra providência. O 
que é importante é que conste da decisão judicial homologatória a ressalva quanto à 
existência de cláusula resolutiva para a hipótese de ser descumprido o acordo firmado 
com base no qual o Ministério Público tenha renunciado ao exercício da ação penal. 
Essa renúncia, portanto, é sob condições, ou seja, desde que o agente cumpra as 
condições estabelecidas no acordo.  

Assim, nesses casos, a decisão que acolhe a renúncia ao ajuizamento da ação 
penal gera apenas coisa julgada formal, podendo o Ministério Público, caso o agente 
não cumpra as cláusulas do acordo da colaboração premiada oferecer a denúncia, salvo, 
claro, se estiver extinta a punibilidade. 
 
5. Palavras finais 
 A colaboração ou delação premiada é o acordo firmado entre o investigado ou 
acusado e a autoridade policial ou o representante do Ministério Público, que pode 
ocorrer na fase da investigação ou do processo judicial, até mesmo após a sentença. 
 O instituto deve ser visto como um incentivo para que a pessoa, nos termos do 
art. 144, caput, da Constituição, assuma a sua responsabilidade quanto à manutenção da 
segurança, razão pela qual a nomenclatura mais correta é colaboração premiada, 
exatamente a que foi escolhida pela Lei nº 12.850, de 2013.  

Por isso mesmo, antes de a colaboração premiada ser uma forma de incentivar a 
traição entre os parceiros da empreitada criminosa, ela há de ser vista como instrumento 
para incentivar a pessoa a ajudar a apuração de crimes de alta gravidade, em relação aos 
quais a sociedade tem grande interesse, ao tempo em que serve para expandir o direito 
de defesa, tratando-se, portanto, nessa perspectiva, de instituto inserido no contexto do 
princípio da ampla defesa. 
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 A colaboração premiada pode representar a renúncia quanto ao oferecimento da 
ação penal, o perdão judicial, a redução da pena, fixação de regimento de cumprimento 
da pena mais benéfico ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, independentemente da quantidade da pena. 
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ABSTRACT 
 
The paper examines the legal and ethical relevance of the 
award-winning collaboration Institute, defining it as a form of 
the agent who practice high-gravity crime collaborate with 
the society and the preservation of public order, the safety of 
persons and property, in accordance with art. 144, caput, of 
the Constitution, besides, in another perspective, form 
themselves into an effective instrument to be exercised with 
amplitude the right of defense, Despite the debate on the 
award-winning collaboration only now has closer to interested 
lawyers and society in general, this is not new theme, having 
its roots to the Philippine Ordinances time. The institute was 
treated timid and incipient form by the legislature to the latest 
edition of Law No. 12.850, of August 2, 2013, which, while 
aimed primarily only for the crimes committed by criminal 
organizations, presents itself as a kind of general law on the 
award-winning collaboration. The award-winning 
collaboration is legitimate Institute and is in line with the 
constitutional provisions relating to public security and full 
defense. 
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