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RESUMO 

 

A colaboração premiada está presente em diversos ordenamentos jurídicos, 
sobretudo naqueles que tipificam a conduta de participação em organização 
criminosa; é considerada uma agente imprescindível no combate a elas, por 
oportunizar que outros meios de obtenção de provas, meios de prova e provas 
sejam empregados na investigação criminal, assim como na acusação a imputados 
pelo colaborador. Nesse sentido, o presente estudo consiste em analisar a influência 
da introdução da natureza jurídica processual, sobretudo seu procedimento de 
realização e aplicação, do instituto na persecução penal do crime de participação em 
organizações criminosas. Para tanto, inicia pela abordagem do problema de 
tipificação e definição do crime organizado, por meio da apresentação de suas 
características diferenciadoras em relação à concorrência de pessoas e à 
associação para a prática de crimes. Ainda, conclui esta etapa com um relato 
histórico das experiências da criminalidade organizada. No capítulo seguinte, 
adentra no conteúdo da colaboração premiada a partir da observação dos conceitos 
e da aplicação e desenvolvimento do instituto na Espanha, na Itália e nos Estados 
Unidos. Prossegue executando a distinção em relação ao conceito de delação, bem 
como disserta sobre a introdução do instituto no ordenamento jurídico por meio 
desta subespécie colaborativa. Finalmente, termina com o enfoque na Lei vigente do 
Crime Organizado (Lei nº 12.850/13), perquirindo a sua natureza jurídica processual 
e dissecando os dispositivos relacionados à prescrição do procedimento sujeitado às 
partes integrantes do acordo de colaboração premiada. 
 
Palavras-chave: Colaboração Premiada; Organizações Criminosas; Natureza 
Jurídica Processual; Procedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ABSTRACT 
 

 

The plea bargain is present in several legal systems, especially in those that typify 
the conduct of participation in criminal organization; it is an indispensable agent in 
the fight against them, because it allows other ways of obtaining evidence to be used 
in the criminal investigation, as well as in the accusation of other criminals, indicated 
by the collaborator. Thus, the present study consists of analyzing the influence of the 
introduction of the procedural legal nature of the institute, especially its 
implementation and application procedure, in the criminal prosecution of the crime 
that consists in the participation in criminal organizations. For that, it begins by 
approaching the problem of typification and definition of organized crime, by 
presenting its differentiated characteristics in relation to the competition of people 
and the association for the practice of crimes. This stage is completed with a 
historical account of the experiences of organized crime. In the following chapter, it 
enters into the content of the plea bargain, starting from the observation of the 
concepts, application and development of the institute in Spain, Italy and the United 
States. It continues to distinguish itself from the concept of delation, as well as 
discusses the introduction of the institute into the legal system through this 
collaborative subspecies. Finally, it ends with a focus on the current Law of 
Organized Crime (Law number 12.850/13), investigating its procedural legal nature 
and dissecting the provisions related to the prescription of the procedure submitted to 
the parties to the plea bargain. 
 

Key words:  Plea bargain; Criminal organizations; Procedural legal nature; 
Procedure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As primeiras evidências da natureza processual do instituto da colaboração 

premiada remetem ao direito italiano e ao direito de common law, sobretudo norte-

americano. O fenômeno italiano ocorreu a partir da positivação de leis escritas de 

direito penal (delatio) e, posteriormente, de direito processual penal (verbale 

illustrativo), enquanto que o norte-americano está fundamentado na cultura jurídica 

da plea bargaining – baseada, principalmente, na confissão de culpa – como 

ferramenta de direito processual para a conclusão da investigação criminal. 

No Brasil, a introdução do instituto da colaboração processual está 

relacionada ao conceito de delação, presente nos diplomas legais seguintes: nas 

Ordenações Filipinas, na Lei dos Crimes Hediondos, na primeira Lei das 

Organizações Criminosas, na Lei nº 9.080/95, na Lei nº 613/98, na Lei de Proteção a 

Vítimas e Testemunhas, na Lei do Acordo de Leniência, na Lei de Drogas; e na Lei 

Vigente do Crime Organizado (Lei nº 12.850/13), que positivou a natureza 

processual do referido dispositivo de cooperação processual. 

Assim, estando a natureza processual da colaboração premiada consolidada 

nas disposições da Lei nº 12.850/13, propõe-se a análise da influência de seu 

regramento procedimental na persecução penal do crime de participação em 

organização criminosa. 

Na exposição do estudo, será abordada a natureza processual da 

colaboração premiada no ordenamento jurídico brasileiro, examinando-se os 

fenômenos estrangeiros que tratam do tema de cooperação processual, trazido pela 

ideia de delação, assim como sua evolução histórica e estágio atual em nosso direito 

processual penal e penal. Na mesma esteira, será desenvolvido um capítulo 

exclusivo sobre o crime organizado, com destaque para o problema de sua 

tipificação de conduta frente às características próprias da criminalidade dessa 

ordem – da qual deriva a necessidade de um meio de obtenção de prova eficiente 

no combate às organizações criminosas. Ademais, serão abordadas interpretações 

oriundas da doutrina e da jurisprudência em relação a dispositivos da Lei que não 

abordaram alguns aspectos ou que deixaram margem a entendimentos diversos. 

A metodologia de abordagem consiste no método hipotético-dedutivo, 

demonstrando a extração da norma do texto normativo presente na Lei nº 12.850/13, 

apontando os dispositivos que se mostram claros dentro dos limites do silogismo, 
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sendo que, para aqueles nos quais as premissas não estão explícitas ou foram 

omitidas, adota-se uma hermenêutica jurídica extensiva da interpretação das 

premissas para se chegar à conclusão mais adequada ao sentido da Lei; apoiando-

se, assim, no método dialético, em face dos posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais distintos. Ainda, a metodologia secundária tem substrato nos 

métodos histórico e comparativo, perquirindo a evolução histórica do instituto da 

colaboração premiada nos ordenamentos jurídicos estrangeiros e pátrio, 

submetendo seus elementos à comparação. 

Para tanto, a técnica de pesquisa do presente estudo consiste na 

bibliográfica, com consulta e referência a livros, monografias, artigos de revistas 

especializadas, conteúdo de especialista no tema (expostos em páginas de direito), 

bem como jurisprudencial. 
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2 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

 

2.1 O PROBLEMA DA TIPIFICAÇÃO 

 

“O conceito de criminalidade organizada é um tipo ideal, uma generalização, 

que provavelmente não existe em uma forma pura, mas que, apesar disto, 

representa um recurso heurístico útil para a análise Científica.”1 A definição que 

observa a conexão entre diversos aspectos resulta indeterminada. Verificar, 

obrigatoriamente, todos os elementos, é o mesmo que abrir o leque da definição 

para todas as experiências observadas no tempo – o que prejudica a delimitação em 

um só tipo. Diante disso, diz-se que “o problema não está tanto no conceito de 

‘criminalidade’, mas sim no de organização.”2 

Nesse sentido, Marcelo Blatouni Mendroni explica: 

 
A maior dificuldade encontrada entre os estudiosos para analisar e 
dimensionar as formas de “controle” para as organizações criminosas é 
exatamente a ausência de uma definição. Uma definição, entretanto, para 
assumir a sua característica de exatidão exigida no âmbito do Direito Penal,  

teria que abranger todas as formas e espécies de crime organizado.3 
 
Eduardo Araújo da Silva corrobora essa ideia ao dispor: 

 
(...) o clássico processo de tipificação – voltado para condutas 
individualizadas verificadas durante o século XIX e que em boa parte 
predominaram de forma isolada durante o século XX – mostrou-se 
insuficiente para tutelar o complexo e variado número de condutas que 
compõem o crime organizado. Daí por que a tipificação do crime organizado 
é considerada um dos grandes desafios para o Direito Penal no século XXI, 
pois a partir de um conceito delimitado será possível optar com maior 
segurança por um dos caminhos que se apresentam para o tratamento  

normativo do tema.4 

 
Como a existência de tipo penal pressupõe lei em sentido formal e material, é 

tarefa do legislador condensar a definição e o conceito de organização criminosa em 

um tipo penal que contemple o maior número possível de variações da criminalidade 

                                                           
1 SCHNEIDER, Hans Joachim, “Recientes investigaciones crimininológicas sobre la criminalidad organizada”, 
Revista de Derecho penal y criminologia n. 3, Madri, 1993, p. 725. 
2 Idem. 
3 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais – Marcelo Batlouni 
Mendroni. 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 8. 
4 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas. Aspectos penais e processuais penais da Lei nº 
12.850/13. São Paulo: Atlas, 2014, p. 15-16. 
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organizada, sem com isso fazer confusão com outros tipos penais e excluir 

modalidades de forte atuação criminal. 

 

2.2 DEFINIÇÃO 

 

A criminalidade organizada pressupõe a associação criminosa, assim como o 

concurso de pessoas. Todavia, é imprescindível a distinção por institutos jurídicos 

diversos, visto que são fenômenos delitivos distintos. Atualmente, a legislação 

distingue associação de organização. Aquela encontra definição no artigo 288 do 

Código Penal5, enquanto que esta figura com conceito próprio, colocado de modo 

amplo no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12850/13:  

 
Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o 
procedimento criminal a ser aplicado. 
§ 1º 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 transnacional. 

 
Inicialmente, pode-se dizer que esta definição contribui para a indeterminação 

da real acepção do conceito, tendo em vista os múltiplos e distintos formatos já 

adotados pelas organizações. Entretanto, características como i) estrutura 

hierárquico-piramidal, ii) divisão direcionada de tarefas, iii) membros restritos, iv) 

agentes públicos participantes ou envolvidos, v) orientação para a obtenção de 

dinheiro e de poder e vi) domínio territorial são elementos que possibilitam 

particularizar o crime organizado em relação a outros fenômenos criminológicos6 e 

são, facilmente, extraídos do texto normativo. É importante ressaltar que esse rol de 

aspectos é exemplificativo. 

Esta definição, porém, não traz elementos pormenorizados para o melhor 

entendimento da complexidade deste fenômeno delitivo. No entanto, é o primeiro 

instituto jurídico pátrio que, ao criar instituto diverso da quadrilha e do bando, buscou 

                                                           
5 Verifica-se que antes da promulgação da Lei nº 12850/13 o texto do art. 288, do CP, estava disposto assim 
“Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes”. Agora, com a 
modificação trazida pelo art. 24 da Lei das Organizações Criminosas, não faz mais menção aos termos quadrilha 
e bando, “Associarem-se 03 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”. 
6 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 4. Ed. – São Paulo: 
Atlas, 2012. p. 37-42. 
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conceituar o que é uma organização criminosa, em vez de deixar o conceito a 

critério exclusivo dos operadores do direito e sobretudo da prática jurídica. 

Percebe-se que a definição legislativa não tipifica condutas criminosas, no 

que tange às atividades delitivas específicas, contudo, versa a respeito da ação de 

participar de uma organização criminosa. Diante disso, por meio do emprego dos 

verbos “promover”, “constituir”, “financiar” ou “integrar”7, tipificou a participação numa 

organização8. Guilherme Nucci explica que “bastaria o verbo integrar, que 

abrangeria todos os demais. Quem promove ou constitui uma organização, 

naturalmente a integra; quem financia, igualmente, a integra, mesmo como 

partícipe”9. Diz-se que seu tipo penal é aberto10, exatamente, porque, por 

determinação do artigo 2º da Lei nº 12850/13, a pena é cominada “sem prejuízo das 

penas correspondentes às demais infrações penais praticadas”. 

Assim, pode-se dizer que a tipificação, como um inteiro, está inserida na 

figura de uma escada. Na base da escada está a participação do sujeito na 

organização criminosa; no que tange aos degraus seguintes, estes correspondem às 

ações individuais realizadas por ele. Há um esgotamento das condutas em si 

mesmas, mas também há uma relação de pertencimento de cada ação (parte) ao 

crime (todo) – que configura a participação. 

Então, em suma, por inteligência da legislação, para que um grupo seja 

considerado uma organização criminosa é indispensável verificar a existência de, 

pelo menos, quatro aspectos: i) a quantidade mínima de pessoas associadas, ii) a 

estrutura ordenada,  iii) a obtenção de vantagem de qualquer natureza e iv) o 

quantum de pena superior a 04 (quatro) anos ou o caráter transnacional do delito. 

                                                           
7 Nesse sentido, oportuno colacionar o art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13: Art. 2º Promover, constituir, 
financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais 
infrações penais praticadas. (Grifo meu). 
8 Para Cleber Masson e para Vinicius Marçal, “Pela primeira vez aportou no ordenamento jurídico brasileiro o 
crime de promover (fomentar, desenvolver, estimular, impulsionar, anunciar, propagandear), construir 
(compor, formar, dar existência), financiar (apoiar financeiramente, custear despesas, prover o capital 
necessário para) ou integrar (participar, tomando-se parte de um grupo, associar0se, estabelecer conexão), 
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.” (MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinícius. Crime 
organizado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 38). 
9 NUCCI, Guilherme. Leis penais e processuais penais comentadas. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Vol. 2, 
p. 715. 
10 Masson e Marçal explicam, “Trata-se de tipo penal misto alternativo (de ação múltipla, de condutas 
variáveis ou fungíveis). Destarte, ainda que determinado sujeito venha a flexionar mais de um núcleo do tipo, 
apenas um delito restará configurado, sem prejuízo de que sua reprimenda seja elevada quando da fixação da 
pena-base (art. 59 do CP). MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinícius. Crime organizado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – 
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 39. (Grifo dos autores). 
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Essa definição legislativa, portanto, contempla os seis itens das características 

supramencionadas. 

Algumas instituições internacionais debatem e apresentam suas definições11 

a respeito do crime de participação em organização criminosa. Nesse ofício, 

conceituam o termo organização e prescrevem aspectos que o compõem. Dada à 

importância de compreender essa faceta da criminalidade, a qual se insere no 

contexto da globalização e do avanço tecnológico, há um movimento internacional 

de convergência conceitual. Por isso, o conteúdo da legislação brasileira não está 

distante das conclusões apresentadas pelo FBI (Federal Bureau of Investigation), 

pela INTERPOL (Polícia Internacional), pelo FNSIC (Fundo Nacional Suíço de 

Investigação Científica), pela ONU (Organização das Nações Unidas) e pela UE 

(União Europeia). Inclusive, a definição exposta pela ONU na Convenção contra o 

Crime Organizado Transnacional, em Nova York, no dia 15 de novembro de 2000, 

foi promulgada pelo Decreto nº 5.015/2004. De um modo ou de outro, os elementos 

como hierarquia, previsão de lucros, divisão do trabalho, planejamento empresarial e 

simbiose com o Estado, estão presentes em ambas as explicações. 

Diante disso, vencida a definição quanto à tipificação legislativa do crime, em 

seguida abordar-se-á pontos desenvolvidos pela doutrina, os quais descrevem esse 

conceito amplo. Assim, será destacada a importância do tipo aberto, o qual se 

relaciona com a definição positivada na legislação. Dessas representações 

pormenorizadas, serão ressaltados os aspectos de algumas organizações, com o 

                                                           
11 Mendroni escreve “FBI (...): Qualquer grupo tendo algum tipo de estrutura formalizada cujo objetivo 
primário é a obtenção de dinheiro através de atividades ilegais. Tais grupos mantêm suas posições através do 
uso de violência, corrupção, fraude ou extorsões, e geralmente têm significante impacto sobre os locais e 
regiões do País onde atuam. Interpol: “Qualquer grupo que tenha uma estrutura corporativa, cujo principal 
objetivo seja o ganho de dinheiro através de atividades ilegais, sempre subsistindo pela imposição do temor e a 
prática da corrupção. FNSIC (...): Há crime organizado [transcontinental] quando uma organização, cujo 
funcionamento se assemelha ao de uma empresa internacional, pratica uma divisão de tarefas muito rigorosa, 
dispõe de estruturas hermeticamente separadas, concebidas de forma metódico e durável, e quando procura 
obter o máximo de lucros possível cometendo infrações e participando na economia legal. Para tal, a 
organização recorre à violência, à intimidação, e procura influenciar a economia e a política. Apresenta, 
geralmente, uma estrutura fortemente hierarquizada e dispõe de mecanismos eficazes para impor as suas 
regras internas. Os seus protagonistas são, além do mais, altamente intercambiáveis. (...) UE (...): “Associação 
estruturada de mais de duas pessoas estabelecida durante um período de tempo e que atue de maneira 
concertada com o fim de cometer delitos punidos com pena privativa de liberdade ou medida de segurança de 
privação de liberdade de ao menos 4 anos, consistindo estes delitos um fim em si mesmos ou um meio de 
obter benefícios patrimoniais e influir de maneira indevida no funcionamento da autoridade pública. ONU (...): 
(...) estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o 
propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de 
obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.” MENDRONI, Marcelo 
Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 17-18. 
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intuito de demonstrar a dificuldade gerada por eles no que tange à investigação dos 

delitos praticados no âmbito da criminalidade organizada. Além disso, 

posteriormente, dissertaremos a respeito da importância do instituto da colaboração 

premiada, como ferramenta essencial para o mecanismo da resolução dos delitos 

praticados pelas organizações criminosas. 

 

2.2.1 Estrutura Hierárquico-Piramidal 

 

O número de integrantes do grupo é elemento necessário para a verificação 

do requisito estrutural, presente nas organizações criminosas. Nesta senda, em que 

pese a Lei 12.850/13 seja conhecida como o primeiro instituto brasileiro a tipificar o 

crime de participação em organização criminosa, a preocupação em conceituar 

crimes a partir da quantidade de sujeitos associados constava no ordenamento 

jurídico antes da legislação referida12. 

A exigência do número mínimo de 03 (três) pessoas esteve presente na 

Convenção de Palermo13, bem como na Lei nº 12.694/1214. Assim, também, antes 

do advento da Lei nº 12.850/13, o artigo 288 do Código Penal15 já determinava 

punição para associação, de mais de três pessoas, com o fim de cometer crime. 

Insta identificar que, durante a vigência da Convenção de Palermo como 

instrumento de tipificação16 da criminalidade organizada, a disposição dos textos não 

                                                           
12 Para aprofundamento, ROCHA, Fernando. Aspectos da nova lei de crime organizado. (Artigo). Disponível em: 
https://joseherval.jusbrasil.com.br/artigos/159016437/aspectos-da-nova-lei-de-crime-organizado. Acessado 
em 02/06/19. 
13 Convenção da ONU ratificada pelo Decreto nº 5.015/04, o qual dispõe no Art. 2º, “a”: Grupo estruturado de 
três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma 
ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou 
indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. 
14 Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 03 (três) ou mas 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 crimes cuja pena 
máxima seja igual ou superior a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional. 
15 Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes. 
16 HABEAR CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO VII DO ART. 1.º DA LEI Nº 9.613/98. APLICABILIDADE. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVENÇÃO DE PALERMO APROVADA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 5.015/04. 
AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A 
PERSECUÇÃO PENAL. (...) 2. Capitulação da conduta no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98, que não requer 
nenhum crime antecedente específico para efeito da configuração do crime de lavagem, bastando que seja 
praticado por organização criminosa, sendo esta disciplinada no art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada 
pela Lei nº 10.217/01, c.c. o Decreto Legislativo nº 231/03, que ratificou a Convenção das Nações Unidas contra 
o Crime Organizado Transnacional, promulgada pelo Decreto nº 5.015/04. (STJ – HC: 77771 SP 2007/0041879-
9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 30/05/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 22.09.2008). 
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era clara em relação ao instituto jurídico aplicável à conduta imputada ao sujeito 

(concurso de pessoas, associação criminosa, participação na organização 

criminosa). Ainda, o entendimento de que o Decreto nº 5.015/04 tipificou17 a 

participação em organização criminosa não era uníssono nos tribunais brasileiros. 

Tendo isso em vista, Eduardo Araújo da Silva comenta: 

 
(..,) na busca de maior eficiência na repressão do fenômeno do crime 
organizado, houve inovação restritiva quanto à previsão do número de 
participantes (quatro ou mais pessoas), se considerada a anterior redação 
do art. 288 do Código Penal, que exigia o número mínimo de quatro 
pessoas para a configuração do crime de quadrilha ou bando. Para evitar o 
descompasso, cuidou o legislador de, nas disposições finais da lei, alterar a 
redação do art. 288 do Código Penal, exigindo para a configuração do crime 

de associação o número de três ou mais pessoas (art. 24).18 

 
Nesse sentido, portanto, o número de pessoas envolvidas com a finalidade de 

cometer crimes é quesito do crime de participação em organização criminosa, mas 

também é observado nos delitos que estão presentes o concurso de pessoas e a 

associação criminosa. Desse modo, define, mas isolado, não distingue. Diante disso, 

Vicente Greco Filho, ao comentar o termo “associação”, inserido no § 1º do art. 1º 

da Lei das Organizações Criminosas, explica que: 

 
O termo legal “associação” distingue a reunião de pessoas do simples 
concurso, como ocorre com o crime de associação, art. 35 da Lei de Drogas 
(Lei n. 11.343/2006). Há necessidade de um animus associativo, isto é, um 
ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma 
verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja 

separada da vontade necessária à prática do crime visado19. 

 
Por conseguinte, a diferença do crime organizado, em relação aos demais 

delitos citados, é a distribuição desses membros e partícipes num arranjo 

hierárquico e piramidal. É necessária, assim, a figura de um chefe ou líder (boss ou 

capo) que dirige a organização, planejando previamente a execução dos crimes, 

                                                           
17 TIPO PENAL – NORMATIZAÇÃO. A existência de tipo penal pressupõe lei em sentido formal e material. 
LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/98 – CRIME ANTECEDENTE. A teor do disposto na Lei nº 9.613/98, há a 
necessidade de o valor em pecúnia envolvido na lavagem de dinheiro ter decorrido de uma das práticas 
delituosas nela referidas de modo exaustivo. LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E 
QUADRILHA. O crime de quadrilha não se confunde com o de organização criminosa, até hoje sem definição na 
legislação pátria. 
(HC 96007, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 07-02-2013 PUBLIC 08-02-2013 RTJ VOL-00224-01 PP-00427). 
18 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações Criminosas. Aspectos penais e processuais da Lei nº 12.850/13 São 
Paulo: Atlas, 2014, p. 25. 
19 Continua o parágrafo destacando que “Excluído, pois, está o crime no caso de convergência ocasional de 
vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria”. FILHO, Vicente Greco – 
Comentários à Lei de organização criminosa: Lei nº 12.850/13. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 21. 
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mediante a divisão de tarefas entre os diversos integrantes da organização20. A 

chefia/liderança não necessariamente é exercida por apenas uma pessoa, é muito 

comum a existência de uma cúpula diretiva. Além disso, tendo em vista que estamos 

falando de um grupo de pessoas estruturalmente ordenado e caracterizado pela 

divisão de tarefas, também é comum a presença de chefes em cada nível, 

compondo, assim, a pirâmide hierárquica21. 

Nos bandos e nas quadrilhas, por outro lado, a estrutura é horizontal. Ainda 

que exista um integrante atuando como chefe, suas ações também se direcionam 

para a execução direta dos delitos, o que não ocorre na estrutura vertical das 

organizações criminosas. Diante disso, esse arranjo horizontal tende a ser menos 

duradouro, visto que a prisão dos principais integrantes é suficiente para a 

desarticulação do grupo. De outra forma, o combate a uma estrutura vertical, mais 

organizada, demanda, além da prisão dos líderes, a eliminação significativa do 

poderio econômico e de influência do grupo em si22. 

Por isso, a lei do silêncio e a previsão de punição são inerentes ao crime 

organizado. Agem como instrumento de coesão interna e de fidelidade ao grupo23. 

Nesse sentido, Francis Beck explica que: 

 
 Muitas vezes os indivíduos hierarquicamente inferiores sequer têm 
conhecimento de onde (e de quem) partem as decisões. Em algumas 
oportunidades, desconhecem mesmo qual é o plano global da atividade 

criminosa, se restringindo ao desempenho de microfunções específicas24. 

 

2.2.2 DIVISÃO DIRECIONADA DE TAREFAS 

 

A divisão direcionada de tarefas decorre do gerenciamento de um estamento 

superior em relação às atividades que devem ser executadas por outro, 

                                                           
20 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações Criminosas. Aspectos penais e processuais da Lei nº12.850/13. São 
Paulo: Atlas, 2014, p. 25. 
21 Vicente, Greco Filho ensina que “A estrutura ordenada normalmente é hierarquizada, podendo a hierarquia 
ser também setorizada, de modo que dentro de cada ramo de atividade também pode existir um chefe e 
subordinados.” FILHO, Vicente Greco – Comentários à Lei de organização criminosa: Lei nº 12.850/13. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 21. 
22 LEMOS, Arthur Pinto de - Crime organizado e o problema da definição jurídica de organização criminosa. 
Revista dos Tribunais. vol. 901/2010. p. 427-448. Nov/2010. 
23 Francis Beck define o Crime Organizado a partir de comparações da criminalidade organizada com estruturas 
militares e com a gestão empresarial, destacando que ambas as três organizações observam um código de 
ética e sobretudo de conduta próprio. BECK, Francis – Perspectiva de controle ao crime organizado e crítica à 
flexibilização das garantias. São Paulo, IBCCRIM, 2004. 
24 BECK, Francis – Perspectiva de controle ao crime organizado e crítica à flexibilização das garantias. São Paulo, 
IBCCRIM, 2004. p. 80. 
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hierarquicamente inferior. Ângelo Facciolli, por meio da comparação entre uma 

organização criminosa e uma organização militar, define esse comando a partir da 

ideia de disciplina25.  

Antes de atentar para a lei do silêncio26, bem como para as punições, é 

importante salientar que a participação numa organização criminosa pressupõe a 

obtenção de vantagem de qualquer natureza, não só para o grupo como um todo, 

mas também para os seus integrantes em separado. No âmbito da escolha 

individual, salvo nos casos de coerção física e moral, é isso que orienta a ação do 

sujeito. Por outro lado, o conceito de disciplina demonstra que a coesão interna do 

grupo subsiste mesmo que o responsável por uma tarefa não saiba quem e de onde 

foi delegada a execução da atividade. 

“A disciplina é tão importante entre as organizações criminosas organizadas 

que a repercussão interna (no âmago das suas estruturas) possui sempre uma tripla 

conotação”27. A primeira função está orientada para a preservação da ordem e do 

espírito de dedicação, ambos os objetivos são atingidos mediante regramentos 

direcionados tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. As sanções, 

previstas nos regulamentos, implicam na função psicológica da disciplina. As rígidas 

punições intimidam os integrantes das organizações. A terceira função está ligada 

ao sentimento de pertencimento à organização. Para os integrantes, o vínculo com a 

organização é mais legítimo do que o reconhecimento das autoridades (instituições 

e leis) estatais. Em suma, a criminalidade organizada representa um poder legítimo 

paralelo ao Estado28. 

Diante dessa vinculatividade de membros, tal qual uma empresa que concorre 

com outras na economia de mercado, as organizações criminosas dividem suas 

tarefas internas e externas para obterem os melhores resultados em meio à 

competitividade do mercado. Como já referido, a natureza do ganho é indiferente, 

pode ser pecuniária, como também pode ter caráter de poderio (influência, político e 

                                                           
25 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos jurídicos. Curitiba. 
Juruá, 2018. 
26 FACCIOLLI explica que “No crime organizado, a disciplina é fator (elemento) primordial para o sucesso. Assim 
como ocorre com as atividades policiais, a criminosa envolve risco elevado – perigo, tensão, medo, etc. Não há 
espaço para comportamentos amadores, questionamentos de condutas e muito menos à desobediência 
superior desmotivada.” FACCIOLLI, Ângelo Ferndando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos 
jurídicos. Curitiba. Juruá, 2018. p. 37. 
27 FACCIOLLI, Ângelo Ferndando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos jurídicos. Curitiba. 
Juruá, 2018. p. 37. 
28 Idem. p. 38/39. 
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etc.). Nesse sentido, as estratégias de elaboração das incumbências de cada 

membro do grupo se assemelham a modelos de produção industrial. 

Em consonância com isso, Marcelo Mendroni afirma que: 

 
A divisão direcionada de tarefas costuma ser estabelecida segundo as 
especialidades, e subdividida em estrutura modular, sendo a subdivisão dos 
módulos geralmente determinada pelos ramos das atividades criminosas 

variadas.29 

 
Quando se fala de tráfico de entorpecentes, por exemplo, verifica-se, pelo 

menos, a existência de atividades como aquisição da droga bruta, processo de 

mistura e de embalamento, revenda de grandes quantidades, bem como distribuição 

do produto (revenda de quantidades menores) para o consumidor final30. Nesse 

pequeno circuito ilustrativo, é possível observar a execução de ações diretas e 

indiretas, tanto da cúpula superior quanto dos membros dos níveis inferiores da 

organização criminosa31. 

Na divisão dessas tarefas, é verificado o posto hierárquico do integrante, bem 

como as habilidades necessárias para execução da atividade direcionada. Tendo em 

vista tanto o elemento da especialidade, quanto a eventual impossibilidade fática de 

realização de uma tarefa, é comum que um integrante de determinado patamar 

execute atividades de competência de níveis superiores, assim como de níveis 

inferiores à sua competência. 

Portanto, a divisão de tarefas é baseada no direcionamento da execução a 

partir de comandos gerenciais. Todavia, no processo de comunicação, as ordens 

                                                           
29 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 6. Ed. – São Paulo: 
Atlas, 2016. Livro Eletrônico. p. 48.  
30 Idem. 
31 Marcelo Mendroni pormenoriza a ação de integrantes de uma organização criminosa atuante no tráfico de 
entorpecentes: “(...) o chefe situa-se na posição suprema da organização e subchefes logo abaixo e no mesmo 
nível, mas, adotando um “sistema presidencialista”, apenas um comandará. Os subchefes existem, 
basicamente, para transmitir as ordens da chefia para os gerentes e tomar decisões na sua eventual ausência. 
Os chefes e subchefes quase nunca aparecem, pois comandam através dos “testas de ferro” ou “laranjas” que, 
na maioria das vezes, coincidem com as pessoas dos gerentes, dificultando sobremaneira a produção de prova 
criminal contra eles; •gerentes: (...) a quem aqueles delegam algum poder. Recebem as ordens da cúpula e as 
repassam aos “aviões”. Por vezes, tratando-se de tarefa especial, eles mesmos podem ser designados para a 
execução. (...). Os gerentes servem também, na maioria das organizações, como “testas de ferro” ou “laranjas”. 
Transações são realizadas em seus nomes, empresas são abertas em seu nome (com a finalidade da lavagem 
de dinheiro); são aqueles que, para todos os efeitos, emitem as ordens, protegendo fielmente a figura de seus 
chefes (...); •aviões: pessoas com algumas qualificações (por vezes especializadas) para as funções de execução 
a serem desempenhadas. Evidentemente que a “contratação” desses “trutas” dependerá dos ramos de 
atividades a que se dedique a organização. Se pretender roubar veículos, deverá ter alguns especialistas 
acostumados a roubá-los ou furtá-los (denominados de “puxadores” na gíria dos criminosos). Se pretender 
dedicar-se ao tráfico de entorpecentes necessitará de pessoas com atribuições específicas para a venda da 
droga no varejo e assim por diante.” Idem. p. 47. 
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percorrem um caminho que começa no ápice da pirâmide, perpassam por 

repetidores da informação, até chegarem aos executores das atividades, 

dificultando, assim, a produção de prova criminal contra o real emissor do ditame.  

Citados os elementos como estrutura hierárquica, divisão direcionada de tarefas, 

semelhanças com organizações militares e empresariais, pode parecer que esse 

fenômeno criminológico pressupõe um arranjo formal/burocrático. 

A legislação, no entanto, teve o cuidado de positivar a expressão “ainda que 

informalmente”32 no que tange à divisão de tarefas. Com isso, adequou-se ao modus 

operandi não burocrático inerente às organizações criminosas. A presença de uma 

centralização formal e burocrática, além de não ser compatível com as 

características dos mercados explorados pela criminalidade organizada, poderia 

acabar por produzir provas necessárias ao alcance dos resultados visados pela 

persecução penal33. É possível, entretanto, que determinados crimes exijam uma 

atuação mais formal e burocrática. As investigações da lava jato, por exemplo, 

desvendaram uma diretoria estratégica da corrupção, presente no organograma 

administrativo da Odebrecht, atuante na convecção de contratos de prestação de 

serviço com a administração pública34. 

 

2.2.3 MEMBROS RESTRITOS 

 

A atividade ilícita organizada, por óbvio, exige que seus integrantes tenham 

alguns cuidados e sobretudo respeitem um código de conduta. Dentre essas 

precauções, destaca-se a lei do silêncio como preceito essencial para a 

                                                           
32 Silva descreve que “A menção à informalidade teve por fim afastar qualquer dúvida de que não é necessária 
uma atuação meticulosamente organizada, bastando ordens verbais para a atuação dos seus integrantes”. 
SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas. Aspectos penais e processuais penais da Lei nº 12.850/13. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 25 
33 Art. 4º, incisos I-V, Lei nº 12850/13: 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; V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física 
preservada. 
34 Márcio Anselmo, então delegado da polícia federal na operação Erga Omnes da Lava Jato, ao contar  o 
contexto da colaboração premiada de uma secretaria da Odebrecht, relara que “O ‘departamento da propina’ 
era estruturado como qualquer outro. Tinha fluxo de pagamentos, diretor, organograma, sistema próprio de 
comunicação, ramais de telefone e banco de dados. Um diretor pedia a verba, outro liberava, e o setor pagava. 
A Odebrecht era o exemplo perfeito de uma empresa criminosa com uma estrutura paralela montada para 
corromper, escancarando como a política era articulada e financiada no Brasil. ANSELMO, Márcio. PONTES, 
Jorge. Crime.gov: quando a corrupção e governo se misturam. 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva. 2019. 
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sobrevivência, manutenção e crescimento da organização criminosa, assim como 

para a preservação individual do membro no grupo. Diante disso, o recrutamento de 

novos associados requer a verificação de aspectos como parentescos, indicações 

de outros integrantes confiáveis, bem como análise da ficha criminal e das 

habilidades do novato35. 

O magistrado italiano Giovanni Falcone, um dos mais importantes inimigos e 

vítimas da máfia Casa Nostra, divulgou o código de ética da organização. Este 

regramento é um dos exemplos de ordenamento jurídico da criminalidade 

organizada, serviu de modelo e de inspiração para outros grupos. O documento, 

resumido em nove “mandamentos”, traz afirmações a respeito de condutas a serem 

observadas, indicando que o integrante da máfia deve respeitar a Lei do silêncio. 

Para isso, não pode delatar as atividades para a polícia, bem como não pode 

comentar com estranhos sobre a organização. Além disso, não pode se apresentar 

sozinho a outros homens desconhecidos36. 

Expostos os mandamentos, verifica-se que a criminalidade organizada se 

preocupa tanto em não ser delatada para a polícia quanto em preservar informações 

referentes à sua estrutura e funcionamento. Por isso, o código de conduta não se 

restringe a orientar apenas condutas internas. Abordando também as condutas 

realizadas fora do âmbito do grupo. Essa medida preventiva é pertinente à 

preservação da organização, posto que a legislação prevê prêmios para o 

colaborador que revele a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização 

criminosa.37  

 

 

 

                                                           
35 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 6. Ed. – São Paulo: 
Atlas, 2016. Livro Eletrônico.. p. 49. 
36 Carlos Antonio Guimarães de Sequeira colacionou o código de ética “1. Não desejar a mulher de outros 
homens de honra; 2. Não roubar; 3. Não explorar a prostituição; 4. Não matar outros homens de honra, salvo 
em caso de absoluta necessidade; 5. Nunca delatar à polícia; 6. Não entrar em conflito com outros homens de 
honra; 7. Demonstrar sempre um comportamento sério e correto; 8. Manter silêncio absoluto com estranhos 
sobre a Cosa Nostra (nome que a Máfia siciliana herdou de sua congênere americana); 9. Não se apresentar 
jamais a outros homens de honra sozinho.” SEQUEIRA, Carlos Antonio Guimarães de Sequeira. CRIME 
ORGANIZADO: ASPECTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. Revista Brasileira de Ciências Criminais | vol. 16/1996 
| p. 260 - 290 | Out - Dez / 1996 (Grifo meu). 

37 A Operação Mãos Limpas, em 1982, veio acompanhada da Lei misure per La difesa Dell ordinamento 
constituzionale, que instituiu a delação premiada e previu a extinção da punibilidade do colaborador e a sua 
proteção pelo Estado. 



21 
 

2.2.4 AGENTES PÚBLICOS PARTICIPANTES OU ENVOLVIDOS 

 

Na tentativa de satisfazer o princípio da tipicidade e da taxatividade, foi 

apresentado o Projeto de Lei Complementar 7.223 em 2002. À época, a aprovação 

do projeto acrescentaria ao art. 1º da Lei n º 9.034/95 o parágrafo único, o qual 

estabelecia que “só haverá organização criminosa quando a associação criminosa 

reunir o mínimo de três, das onze características enumeradas” e, sobretudo, o inciso 

“VI – conexão estrutural ou funcional com o poder público ou com agente do poder 

público”38. No entanto, promulgadas outras legislações que revogaram a Lei nº 

9.034/95, o projeto permanece pendente de tramitação e o disposto no inciso VI não 

retornou ao debate legislativo, visto que não foi incluído na Lei, vigente, das 

Organizações Criminosas. 

Entretanto, é um indicativo da relevância dessa faceta do crime organizado. 

Num primeiro momento, a infiltração do Crime Organizado nos aparatos estatais 

pode soar contraditória, uma vez que variações da criminalidade organizada 

surgiram, exatamente, em negação ao Estado, como uma prestação social a 

pessoas e territórios esquecidos pelo poder público39. Contudo, “como para os 

membros de uma entidade criminosa é importante que as suas práticas não sejam 

desvendadas e, mais do que isso, sejam acobertadas, buscam proteção e cobertura 

de diversos setores institucionalizados”40. 

Ana Luiza Almeida Ferro, ao tratar do crime organizado, disciplina que: 

(...) o que os faz imensamente danosos aos Estados e às suas sociedades e à 
democracia em particular não é somente a sua capacidade de penetração no 
mercado econômico-financeiro local, nacional ou mundial, nem tampouco o 
expressivo grau de lesividade patrimonial, econômica, fiscal ou financeira em 
potencial de suas operações, porém sobretudo a sua habilidade de infiltração nos 
pilares do Estado e das instituições sociais e políticas. Assim, tecem ardilosamente 
teias que comprometem as mais sólidas estruturas estatais. Procuram conquistar o 
Estado por dentro, corroendo suas entranhas com o ácido da corrupção, do tráfico 
de influência, da troca de favores. Financiam campanhas políticas, elegem 

                                                           
38 SANTOS, Kríssley Ribeiro dos. Reflexões sobre o conceito de crime organizado no Brasil – Reflections about 
the concept of organized crime in Brazil Ciências Penais. vol. 16/2012. p. 301-330. Jan-Jun. 2012. 
DTR\2012\450252. 
39 Nesse sentido, Miguel Reale Junior afirma que “Ao inverso das associações criminosas tradicionais, que 
vivem para a prática de delitos para ao depois buscar fontes de legitimação de seus rendimentos, os grandes 
conglomerados têm finalidade lícita ou aparentemente lícita, e transbordam para atividades ilícitas no afã de 
maiores lucros, sempre estimulados ou acobertados pelo poder econômico ou político que possuem”. JUNIOR, 
Reale Miguel. Crime organizado e crime econômico. Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 13/1996. p. 
182-190. Jan-Mar. 1996. 
40 FERNANDES, Antonio Scarance. Corrupção: aspectos processuais. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
Vol. 89/2011. p. 471-494. Mar-Abr. 2011. 
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membros de suas hostes ou pessoas comprometidas com seus objetivos, subornam 

agentes do poder público41. 

 
“As organizações criminosas que atingem um certo grau de desenvolvimento 

já não conseguem sobreviver sem o auxílio de agentes públicos” 42. O uso excessivo 

de violência demonstra que a organização não é tão grande assim, bem como que o 

aparelhamento com os poderes públicos é pontual e pessoalizado em poucos 

agentes públicos43. O crime pautado em estrutura vertical organizada, em princípio, 

seria mais fácil de ser combatido – porque a preparação dos delitos baseada na 

comunicação entre os integrantes do grupo, inevitavelmente, acabam por produzir 

provas – desde que não houvesse essa ligação, essa simbiose entre parte do 

Estado e o crime organizado44. 

Nesse sentido, sustenta Arthur de Lemos Junior: 

 
A principal arma de uma organização criminosa não é a violência, mas a 
corrupção. Por meio desta o grupo criminoso bem estruturado procura 
dominar a cena política, os meios de comunicação e penetrar nos poderes 
do Estado. Com esse poder de penetração, a organização enfrenta os 
Poderes constituídos, constrói sua blindagem e protege seus lucros 

ilícitos.45 

 
Carlos Sequeira corrobora: 
 

(...) essas organizações cada vez mais buscam se infiltrar na estrutura de 
poder do Estado, deixando a simples corrupção num segundo plano e 
tentando colocar seus homens na estrutura estatal, de modo a influenciar 
nas decisões políticas e administrativas e, assim, ampliar suas 
possibilidades de lucro e, ao mesmo tempo, reduzir a repressão a suas 
atividades. Num momento último, essa infiltração na estrutura estatal 
deveria levar a uma substituição das elites tradicionais por indivíduos 

surgidos do ou apoiados pelo mundo do crime organizado.46 

 
Zaffaroni47 defende que a maior fonte dos piores crimes organizados e dos 

crimes com maior organização é o Estado – é o poder público. Não trata apenas da 

                                                           
41 FERRO, Ana Luiza Almeida. Reflexões sobre o crime organizado e as organizações criminosas. Revista dos 
Tribunais. Vol. 860/2007. p. 456-484. Jun/2007. 
42 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 6. Ed. – São Paulo: 
Atlas, 2016. Livro Eletrônico. p. 51. 
43 GOMES, Luiz Flavio. Exposição do professor Mingardi. MESA REDONDA SOBRE CRIME ORGANIZADO. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. vol. 8/1994. p. 143-158. Out-Dez. 1994. DTR\1994\546. 
44 Idem. 
45 JUNIOR, Arthur Pinto de Lemos- Crime organizado e o problema da definição jurídica de organização 
criminosa. Revista dos Tribunais. vol. 901/2010. p. 427-448. Nov/2010. 
46 SEQUEIRA, Carlos Antonio Guimarães de. Crime organizado: aspectos nacionais e internacionais. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 16/1996. p. 260-290. Out-Dez/1996. 
47 GOMES, Luiz Flavio. Exposição do Zaffaroni. MESA REDONDA SOBRE CRIME ORGANIZADO. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. vol. 8/1994. p. 143-158. Out-Dez. 1994. DTR\1994\546. 
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participação e envolvimento dos agentes públicos. Vai além do aspecto do acúmulo 

de capital como meio de corromper eventual e pontualmente o poder público. Dentre 

as quatro espécies do crime organizado, listadas pelo autor, a que nos interessa é a 

que trata do uso do aparelho do Estado em prol da organização criminosa. Em 

relação a esta, Mingardi rechaça a ideia de paralelismo entre o crime organizado e o 

Estado. Explica que: 

 
Não existe paralelismo. Paralelas são duas linhas que não se encontram. Em algum 
momento, vão sempre encontrar-se: algum agente do Estado e um agente do 
crime organizado, cruzando-se. Então, não são linhas paralelas. O crime organizado 
existe porque lhe foi delegado, de uma forma direta ou indireta, um certo poder. 
(...). Então, vê-se que existem alguns interesses comuns entre o Estado e o crime 
organizado. Não é ele um Estado paralelo, é um braço a mais do Estado, ou o braço 

escondido do Estado.48 

 
Além disso, Facciolli sustenta que o elevado nível de corrupção atenta contra 

a própria soberania de um país. O legislador foi sensível a isso e previu a prática de 

crime, de qualquer espécie, com auxílio de governo, organização internacional ou 

grupo de estrangeiros, como circunstância agravante, nos termos do artigo 4º, inciso 

II, alínea a, da Lei de Segurança Nacional49. 

 

2.2.5 PODER ECONÔMICO 

 

“O que, de fato, faz o crime organizado? Crime Organizado fornece o que as 

pessoas querem: fornece jogo, sexo e drogas.” 50 Em sua maioria, portanto, a 

relação é comercial, sobretudo de compra e venda. Em que pese a legislação defina 

que a vantagem possa ser de qualquer natureza, geralmente, ela é de natureza 

pecuniária. O produto, objeto da relação comercial, pode ser ilícito como também 

pode ser lícito. Uma organização criminosa pode adquirir de forma ilícita insumos 

lícitos, transformá-los produtivamente, de forma lícita ou ilícita, agregar valor ao 

produto, e fornecer bens lícitos ou ilícitos, mediante transações lícitas contratuais 

                                                           
48 GOMES, Luiz Flavio. Exposição do professor Mingardi. MESA REDONDA SOBRE CRIME ORGANIZADO. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. vol. 8/1994. p. 143-158. Out-Dez. 1994. DTR\1994\546. 
49 Facciolli continua explica que a legislação “nos seus arts. 16 e 24 trazem dois tipos penais (envolventes), 
relacionados com a participação – direta ou indireta – do Estado em atividades de associações, organizações, 
partidos, entidades, ou grupamentos que visem à alteração do regime vigente, com apoio de processos 
violentos/combativos”. FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos 
jurídicos. Curitiba: Juruá. 2018. p. 51 
50 GOMES, Luiz Flavio. Exposição do professor Mingardi. MESA REDONDA SOBRE CRIME ORGANIZADO. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. vol. 8/1994. p. 143-158. Out-Dez. 1994. DTR\1994\546. 
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formais de compra e venda, ou, ainda, ilícitas, porém com aparente licitude ao 

reconhecimento comum do adquirente do produto51. O viés empresário-comercial 

não exclui as organizações criminosas que têm um projeto ideológico. Estas também 

visam ao lucro, mesmo que seja por razão secundária – para financiamento das 

finalidades ideológicas52. 

Nesse sentido, André Luís Callegari explica que é importante dar licitude aos 

ganhos: 

 
“O crime organizado, mercê de suas atividades ilícitas (tráfico de drogas, 
contrabando de armas, extorsão, prostituição etc.), dispõe de fundos 
colossais, mas inutilizáveis enquanto possam deixar pistas de sua origem. 
Da necessidade de ocultar e reinvestir as ingentes fortunas obtidas, ora 
para financiar novas atividades criminosas, ora para a aquisição de bens 
diversos, surge a lavem de dinheiro com o fim último de evitar o 

descobrimento da cadeia criminal e a identificação de seus autores.”53 
 
A continuidade da estratégia empresarial é garantida pelo poder econômico. 

Por meio dele, o crime organizado se insere em todos os poderes (policial, 

legislativo, judiciário e executivo) de todas as esferas institucionais (municipal, 

estadual, federal). No setor privado, ainda, adquiri empresas das mais variadas 

atividades para lavar dinheiro e sobretudo adentrar na economia formal e lícita, de 

modo a proteger a origem ilícita do capital.54 

 

2.2.6 DOMÍNIO TERRITORIAL 

 

“Uma organização criminosa, para ser bem estabelecida, isto é, para ter 

bases mais sólidas, necessita manter um domínio territorial considerado o seu QG. É 

a região onde estão os “contatos”, onde os criminosos são conhecidos e alcançam 

                                                           
51 Ângelo Fernando Facciolli descreve mais variações que não esgotam o binômio lícito/ilícito. FACCIOLLI, 
Ângelo Fernando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos jurídicos. Curitiba: Juruá. 2018. p. 54. 
52 Nesse sentido, Francis Beck dispõe: “Assim, a regra admite exceção. Neste caso particular da atividade 
terrorista, o objetivo principal deixa de lado o matiz econômico e assume o sociopolítico ou até mesmo 
religioso (...) muito embora também se utilize de atividades ilícitas que angariam recursos financeiros para as 
suas atividades. Afinal de contas, a atividade terrorista também exige disponibilidade de capital para a 
adequada preparação e execução dos seus atos”. BECK, Francis Rafael. Perspectiva de controle ao crime 
organizado e crítica à flexibilização das garantias. IBCRIM. São Paulo. 2004. p. 81/82. 
53 CALLEGARI, André Luís. Problemas pontuais da lei de lavagem de dinheiro. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. vol. 31/2000. p. 183-200. Jul-Set. 2000. 
54 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos jurídicos. Curitiba: 
Juruá. 2018. p. 54/55. 
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facilidades.”55 Via de regra,  organizações criminosas mantêm uma estrutura 

funcional nos locais onde surgiram. É o local onde estão mais protegidos, no qual 

conseguiram ingressar nos poderes do Estado, que está localizado o primeiro 

sistema de lavagem de dinheiro, entre outros aspectos proporcionados pelo acúmulo 

de capital na região de origem. 

Por outro lado, assim como interferiu nas economias dos Estados Soberanos, 

o processo de globalização modificou as estruturas das organizações criminosas, as 

quais passaram a atuar por redes56. A consequência imediata da globalização foi o 

avanço tecnológico. Este, num primeiro momento, pareceu ser benéfico para o 

combate à criminalidade organizada. De fato, o advento da tecnologia trouxe 

novidades para a persecução penal, tanto na fase policial quanto na fase judicial; por 

meio de novas ferramentas, modernizou a investigação criminal, sobretudo pericial. 

Em contrapartida, a criminalidade organizada também tirou proveito do 

avanço tecnológico. O mesmo instrumento tecnológico que aprimorou a persecução 

penal, também aperfeiçoou as atividades das organizações. Além disso, ainda no 

campo tecnológico, surgiram outros meios de execução das tarefas57, novos 

delitos58 com grande potencial lucrativo, outras estratégias de proteção da 

organização criminosa e sofisticação da lavagem de dinheiro. 

 

 

2.3 RELATO HISTÓRICO 

 

“A delinquência organizada sempre existiu paralelamente à atividade lícita 

organizada, ambas em função da tendência do homem de planejar suas tarefas, 

                                                           
55 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais – Marcelo Batlouni 
Mendroni. 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 42. 
56 “A partir da década de 1980, e mais incisivamente desde o início do século XXI, as organizações criminosas 
têm experimentado um novo modelo, em contraste com o formato original. Decorreu, basicamente, em face 
da incontida aceleração da globalização e da fácil circulação de pessoas no globo terrestre, dada a aproximação 
dos continentes gerada pela facilidade de locomoção.” Idem. 52. 
57 Nesse sentido, Rômulo Moreira dispõe: “Com efeito, a facilitação dos meios de comunicação e a agilização 
dos meios de transporte (frutos da globalização) os traficantes de drogas passaram a transpor as fronteiras das 
respectivas nações, espalhando o comércio clandestino por todo o mundo.” MOREIRA, Rômulo de Andrade. 
Globalização e crime. Revista dos Tribunais. vol. 811/2003. p. 469-496. Maio/2003. 
58 Ainda, “É evidente que com o crescimento dos internautas e com as facilidades indiscutíveis trazidas pela 
rede, uma nova forma de criminalidade surgiria. (...). A internet, ao lado de representar um avanço no 
desenvolvimento da humanidade, indiscutivelmente, permitiu o aparecimento de uma nova criminalidade, 
aliás, muito mais difícil de ser combatida.” Idem. 
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sobretudo quando trabalha em grupo.”59 Nessa perspectiva, uma das maneiras 

escolhidas para explicar a origem do crime organizado e sobretudo de suas 

organizações criminosas é destacar o surgimento de grupos que atuaram em 

resistência à repressão do Estado60, bem como em substituição a ele. Eduardo 

Araújo da Silva menciona que: 

 
Essas associações tiveram início no século XVI como movimentos de 
proteção contra arbitrariedades praticadas pelos poderosos e pelo Estado, 
em relação a pessoas que geralmente residiam em localidades rurais, 
menos desenvolvidas e desamparadas de assistência dos serviços 
públicos. 

 
Diante disso, inicialmente, os destaques dados pela doutrina nos remetem à 

Itália, com as máfias italianas, ao Japão, com a Yakuza, e à China, com as Tríades 

chinesas. 

 

2.3.1 AS MÁFIAS ITALIANAS 

  

“O objeto original do discurso italiano não é o chamado crime organizado, 

mas a atividade da Máfia, uma realidade sociológica, política e cultural secular da 

Itália meridional.”61 É importante sublinhar que o termo Máfia é utilizado para definir 

uma gama de diversas formas da criminalidade organizada, nascidas na região sul 

da Itália. Ainda, em sentido estrito, refere-se às organizações criminosas que, 

inicialmente, operaram na região da Sicília62. Assim, remete-se ao surgimento das 

máfias italianas, a resistência dos proprietários de terras em relação ao Rei de 

Nápoles63.  

Primeiramente, portanto, organizaram-se por meio de associações criminosas 

paraestatais, compostas por pessoas desprovidas de prestígio social, contrárias às 

                                                           
59 MASI, Carlos Velho. O discurso político-criminal sobre o crime organizado no Brasil. Direito e Justiça: Revista 
de Direito da PUCRS. Porto Alegre: v. 40, n. 2, p. 171-180, jul./dez. 2014, p.175. Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/17344/11147. Acesso em 12 jun. 2019. 
60 Estado na acepção de poder político legítimo, de direito público, podendo englobar as representações de um 
direito mais ou menos público. Inclusive anteriores ao uso do termo no dado por Maquiavel no livro O Príncipe. 
61 SANTOS, Juarez Cirino dos. Crime organizado. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 42/2003. p. 214-
224. Jan-Mar/2003. 
62 RINALDI, Stanislao. Criminalidade organizada de tipo mafioso e poder político na Itália. Revista Brasileira de 
Ciências Criminas. Vol. 22/1998. p. 11-25. Abr-Jun. 1998. 
63 SOUZA, Guilherme Augusto de – A investigação criminal e a organização criminosa: Lei nº 12.850, de 02 de 
agosto de 2013. p. 15. 
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arbitrariedades cometidas pelos poderosos e pelo Estado64. Em face do caráter 

regional, desde a origem, as máfias italianas se organizaram em células65, tendo 

como membros apenas homens nascidos na Sicilia. O vínculo com a organização se 

estabelecia por meio de um juramento, no qual era apresentado o código de ética 

que prescrevia condutas, sobretudo a lei do silêncio66. Diante disso, o poder era 

centralizado na autoridade do ‘chefão’ (pai da família). 

Observado o forte ganho de capital e de poder de influência conquistados 

pelas máfias italianas ao longo do tempo, direcionaram também as suas atividades 

para mercados urbanos67. Tendo em vista essa evolução, a doutrina divide a 

atuação das máfias italianas nas três etapas68 seguintes: i) máfia agrária, ii) máfia 

urbano-empresarial e iii) máfia empresária e máfia financeira no mesmo plano. Além 

disso, posteriormente, atribuiu-se a globalização do crime organizado69 à Máfia 

denominada Casa Nostra. 

                                                           
64 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado> procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003, p. 19/20.  
65 Também recebiam o nome de famílias, no entanto, os laços de sangue não eram obrigatórios. Nesse sentido, 
SEQUEIRA, Carlos Antonio Guimarães de. Crime organizado: aspectos nacionais e internacionais. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 16/1996. p. 260-290. Out-Dez/1996. 
66 Idem. 
67 Juarez Cirino dos Santos menciona que: “A Máfia teria assumido, progressivamente, características 
financeiro-empresariais, com empresas no mercado legal e a inserção no circuito financeiro internacional para 
lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Assim, as organizações de tipo mafioso seriam estruturas de poder 
informal constituídas para proteger a realização de objetivos de lucro, geralmente mediante intermediação 
parasitária das relações entre capital e trabalho (por exemplo, os sindicatos), entre produção e consumo (por 
exemplo, as redes de distribuição) ou entre Estado e cidadão (por exemplo, os contratos para obras públicas).” 
SANTOS, Juarez Cirino dos. Crime organizado. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 42/2003. p. 214-224. 
Jan-Mar/2003. 
68 Stalinao desenvolve a ideia de três etapas de atuação das máfias italianas: “a) o período da “máfia agrária", 
que se estende da criação do Estado unitário até a década de 50 (...). Destaca-se (...) a função repressiva 
desenvolvida contra o movimento camponês organizado, (...) quando a reforma agrária põe fim ao latifúndio 
na Itália; b) “máfia urbano-empresarial" (...). Nesta fase, (...) as atividades mafiosas migram, cada vez mais, do 
campo para a cidade. Seu espaço de atuação são o controle do mercado de construção civil e alimentar, das 
admissões nos empregos públicos, dos créditos bancários. As suas fontes de enriquecimento ilícito constituem-
se do contrabando e de práticas extorsivas sobre a atividade comercial e industrial. (...); c) dos anos 70 até os 
dias de hoje (...) fala-se de “máfia empresária" (P. Arlacchi, 1983) e “máfia financeira" (U. Santino, 1986). O 
salto de qualidade resulta de uma série de fatores, tais como a presença crescente da máfia no mercado legal 
com empresas próprias e a crescente inserção nos circuitos financeiros internacionais em face da necessidade 
de reciclagem do enorme capital ilícito acumulado através do desenvolvimento do tráfico de drogas, assim 
como de armas e lixo industrial tóxico. RINALDI, Stanislao. Criminalidade organizada de tipo mafioso e poder 
político na Itália. Revista Brasileira de Ciências Criminas. Vol. 22/1998. p. 11-25. Abr-Jun. 1998. 
69 Carlos Sequeira descreve que: “A Cosa Nostra cresceu para se transformar na multinacional do crime no final 
da década de 20 e, principalmente, nos anos 30. A proclamação da chamada Lei Seca (prohibition), por meio da 
18.ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que entrou em vigor no dia 29.01.1919 (foi revogada pela 21.ª 
Emenda, vigente desde 05.12.1933), abriu um grande mercado do comércio ilegal de bebidas alcoólicas para o 
crime organizado. Operações de bootlegging (fabricação ilegal e contrabando de bebidas) tornaram-se 
prioridade para a Cosa Nostra, do mesmo modo que a operação de bares clandestinos, os célebres 
speakeasies. Na década de 30, a Cosa Nostra já havia diversificado suas operações. Bares ilegais, jogo 
clandestino, prostituição, tráfico de drogas e extorsão eram as principais fontes de rendimentos.” SEQUEIRA, 
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Atuando com uma estratégia empresarial, fizeram das bebidas alcoólicas um 

dos seus principais produtos no mercado americano ilegal. É a partir da atuação da 

Casa Nostra que o termo organização criminosa é utilizado pela primeira vez, 

conforme, destaca Maria Jamile José: 

 
A expressão “criminalidade organizada” foi empregada, primeiramente, nos 
Estados Unidos da América, na década de 1920. O conceito era utilizado, 
principalmente, para identificar a máfia de origem siciliana que atuava na 

América, naquele ramo de atividades ilícitas.70 

 
2.3.2 AS MÁFIAS JAPONESAS 

 

As máfias japonesas são popular e internacionalmente conhecidas pelo nome 

de Yakuza71. No entanto, o nome técnico da máfia japonesa é boryokudan72. As 

boryokudan japonesas têm origens semelhantes ao surgimento das máfias italianas. 

Nasceram como sociedades paraestatais em resistência aos senhores feudais. 

Também observam um código de conduta e tem células baseadas na ideia da 

relação pai-filho (oyabundobun). 

“As máfias do Japão existem como sociedades civis com portas abertas e 

seus nomes e emblemas ostensivamente estampados nas fachadas.” 73 Essa 

característica distingue a máfia japonesa da máfia italiana, cuja lei do silêncio visa à 

proteção em relação à polícia, bem como em relação à divulgação da organização 

para os cidadãos comuns. Apesar da origem rural, após o fim do feudalismo 

japonês, as boryokudan passaram a atuar também nos espaços urbanos do Japão, 

controlando a prostituição, o tráfico de drogas, o jogo ilegal, assim como praticando 

extorsões. No compasso da globalização, da modernização do crime organizado, 

                                                                                                                                                                                     
Carlos Antonio Guimarães de. Crime organizado: aspectos nacionais e internacionais. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. Vol. 16/1996. p. 260-290. Out-Dez/1996. 
70  JOSÉ, Maria Jamile. A infiltração policial como meio de investigação de provas nos delitos relacionados à 
criminalidade organizada. 191 p. Dissertação (Mestrado em Direito Processual Penal) – Programa de Pós-
Graduação em Direito, Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2010, p. 175. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-01122010-144008/pt-br.php. Acesso em 17 de maio de 
2019. 
71 “Termo traduzível por coisa desprezível ou coisa reles e que se refere aos membros e não à organização.” 
SEQUEIRA, Carlos Antonio Guimarães de. Crime organizado: aspectos nacionais e internacionais. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 16/1996. p. 260-290. Out-Dez/1996. 
72 “Bo significa violência; ryoku, força; Dan, associação ou sociedade.” Idem. 
73 Idem. 
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assim como da estrutura empresarial, as máfias japonesas se expandiram, tendo 

ligações com máfias russas e domínios territoriais no Havaí74. 

Em face da natureza aberta das boryokudan, em 1992, entrou em vigor a lei 

de combate ao crime organizado (boryokudan-shinpo). “Essa lei estabelece que uma 

organização criminosa poderá ser definida como criminosa se 12% ou mais de seus 

membros tiverem antecedentes criminais.”75 Além disso, prescreveu um programa 

de proteção a arrependidos, o que oportunizou a reabilitação de integrantes das 

máfias.76 

 

2.3.3 AS TRÍADES CHINESAS 

 

As tríades chinesas surgiram a mais de dois mil anos, como sociedades 

secretas cujos elementos vinculativos entre os integrantes eram a língua e o 

território comum. A versão moderna, do século XVII, assemelha-se as máfias 

italianas e japonesas, visto que figuraram como movimento de resistência aos 

conquistadores Manchu. Posteriormente, a revolução comunista da China fez com 

que perdessem poder no continente e, por conseguinte, ocasionou a migração para 

Hong-Kong77. 

Assim como as demais máfias, a atuação das tríades chinesas compreende 

uma gama extensa de delitos. Dentre eles, destacam-se o tráfico de drogas, 

agiotagem, prostituição, fraude e imigração ilegal, sobretudo para contrabandeando 

pessoas para os Estados Unidos da América. No processo de globalização, as 

tríades chinesas estão se expandido para o Canadá, pais que recebe legalmente os 

imigrantes78. 

 

2.3.4 OS CARTÉIS COLOMBIANOS 

 

Na Colômbia, o crime organizado tem nome e sobrenome, qual seja: Tráfico 

internacional de cocaína: cartéis de Cali e de Medellín. “Outros crimes praticados 

                                                           
74 SEQUEIRA, Carlos Antonio Guimarães de. Crime organizado: aspectos nacionais e internacionais. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 16/1996. p. 260-290. Out-Dez/1996. 
75 Idem. 
76 Idem. 
77 Idem. 
78 Idem. 
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pelos cartéis, como subornos e assassinatos seguidos, decorrem basicamente de 

sua multibilionária fonte de rendas.” 79 De modo geral, atribui-se à desigualdade 

social a origem das organizações criminosas colombianas. 

Além dos aspectos bem definidos de estrutura hierárquica piramidal, de 

divisão direcionada de tarefas, de membros restritos e agentes públicos 

participantes e envolvidos, as organizações criminosas colombianas, ainda que 

temporariamente, também se caracterizaram pelo envolvimento com grupos 

guerrilheiros ideológicos. 

Como os cartéis têm na cocaína seu produto quase que exclusivo, orientam 

as suas atividades e estratégias em torno dele. Nesse sentido, a estrutura 

hierárquica piramidal é semelhante a um organograma de uma empresa 

multinacional. Ainda, a divisão direcionada de tarefas corresponde aos processos 

gerenciais empresariais, sobretudo de logística. O aspecto da restrição de membro 

se limita à cúpula do grupo. Não é, portanto, tão forte como nas demais 

organizações criminosas, posto que o forte combate ao narcotráfico (tanto por parte 

das autoridades colombianas não corrompidas, como também por parte das policias 

internacionais) exigiu que os cartéis montassem um exército de guerra, com 

estratégias militares, para proteção de seus líderes. 

Além disso, num primeiro momento, por meio do poder de corrupção, 

compraram agentes públicos dos três poderes (legislativo, judiciário e executivo), 

assim como introduziram seus próprios integrantes nessas instituições. A razão é 

bem clara, proteger a organização e conservar a estrutura empresarial-militar, 

voltada para o narcotráfico. Quando o aparelhamento com as instituições públicas 

não oportunizaram a ‘tranquilidade’ no decorrer dos negócios, a estratégia 

empregada foi o uso da violência como meio de intimidação. 

 

2.4 EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

 

Ângelo Facciolli lista as razões que culminam na consolidação do crime 

organizado no Brasil: i) debilidade estatal, ii) perda de autoridade, iii) domínio de 

                                                           
79 SEQUEIRA, Carlos Antonio Guimarães de. Crime organizado: aspectos nacionais e internacionais. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 16/1996. p. 260-290. Out-Dez/1996. 
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presídios, iv) infiltração nos poderes80. Assim, na esteira da debilidade estatal, bem 

como da perda de autoridade, surge o embrião da criminalidade brasileira 

organizada. Como evidência desse quadro, aponta-se o “cangaço”, na liderança de 

Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por Lampião, como a primeira expressão da 

criminalidade organizada no Brasil81. Dito isso, Petrônio Domingues conta que: 

 
“O aparecimento do cangaço está relacionado ao sistema político, jurídico, 
econômico e social do Nordeste brasileiro; à decadência e reveses da 
cadeia produtiva ligada à agricultura e pecuária, à vida de penúria da 
população sertaneja, às penosas secas, à ausência do poder público, às 
injustiças advindas dos “coronéis” e seus jagunços, às rivalidades e brigas 
fratricidas entre clãs familiares, aos abusos e truculência da polícia, aos 
códigos de honra, vingança e violência do sertão, à fragilidade das 
instituições responsáveis pela lei, ordem e justiça, à falta de perspectivas e 
esperanças de dias melhores. No entanto, essa explicação adquire sentidos 
e significados mais complexos quando cruzada com a própria história dos 

bandoleiros, chamados de cangaceiros.” 82 

 
Na contramão desses apontamentos, iniciou-se a prática do jogo do bicho83. 

Posteriormente, capitaneado por grupos criminosos organizados, o jogo do bicho 

figurou como um dos primeiros exemplos de crime organizado a se comunicar com o 

poder público – por meio da corrupção de policiais e de políticos. Por outro lado, 

sem o aparelhamento com as instituições públicas, surgiram as organizações 

criminosas brasileiras mais expressivas, voltadas para o crime de tráfico de drogas, 

dentro dos presídios brasileiros. Inicialmente, na verdade, o crime organizado, 

oriundo dos presídios, nasce com o discurso de combate à opressão84 sofrida, por 

detentos, dentro do sistema prisional. 

                                                           
80 FACCIOLLI, Ângelo Ferndando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos jurídicos. Curitiba. 
Juruá, 2018. p. 197. 
81 FERNANDES, Antonio Scarance. O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime organizado. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. vol. 70/2008. p. 229-268. Jan-Fev/2008. 
82 DOMINGUES, Petrônio. O “corisco preto”: cangaço, raça e banditismo no nordeste brasileiro. Universidade 
Federal de Sergipe. São Cristóvão. Sergipe. Brasil. p. 4. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rh/n176/2316-
9141-rh-a06716.pdf. Acessado em: 18/05/2019. 
83 Kríssley Santos conta que: “o Barão de Drumond criou o jogo com o intuito de arrecadar dinheiro para salvar 
os aniamais do Jardim Zoológico do Estado do Rio de Janeiro. Contudo, a ideia popularizou-se e passou a ser 
patrocinada por grupos organizados, os quais monopolizaram o jogo, corrompendo policiais e políticos. Consta 
que, na década de 80, o jogo do bicho movimentou cerca de R$ 500.000,00 por dia com as apostas realizadas, 
sendo que de 0,4% a 10% deste montante foi destinado aos banqueiros.” SANTOS, Kríssley Ribeiro dos. 
Reflexões sobre o conceito de crime organizado no Brasil – Reflections about the concept of organized crime in 
Brazil. Ciências Penais. vol. 16/2012. p. 301-330. Jan-Jun/2012. 
84 Estatuto do PCC (versão jan.2017). Artigo IV: “Deixamos claro que não somos sócios de um clube e sim 
integrantes de uma organização criminosa que luta contra a opressão e a injustiça, que surge no dia a dia e 
tenta não se afetar; sendo assim o comando não admite acomodações e fraqueza diante da nossa causa. 
Extraído de FACCIOLLI, Ângelo Ferndando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos jurídicos. 
Curitiba. Juruá, 2018. p. 222. 
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Nesse sentido, observa-se que a ineficiência institucional contribuiu para o 

nascimento da criminalidade organizada. Ainda, a falta de uma política criminal 

adequada, resultou na expansão do crime organizado no Brasil85, cuja maior 

complexidade se encontra nos grupos voltados para o tráfico nacional e 

internacional de drogas. Por isso, como pano de fundo para a exposição dos 

aspectos tratados no presente trabalho, figuram o Comando Vermelho e o Primeiro 

Comando da Capital. 

  

2.4.1 COMANDO VERMELHO 

 

A história do surgimento do Comando Vermelho, primeira organização 

criminosa complexa voltada ao tráfico de drogas no Brasil, tem pelo menos duas 

versões. A primeira relaciona o contato de presos comuns com presos políticos nos 

anos 1970. A segunda, sem negar à primeira, explica que a origem do grupo está 

ligada à modernização da criminalidade metropolitana86. “À medida que se 

sofisticaram os mecanismos de prevenção e contenção dos crimes (como alarmes, 

dispositivos eletrônicos etc.), também se sofisticaram as ações criminosas, a 

começar pela maior capacidade de organização dos grupos.”87 Os feitos realizados 

mediante atividades organizadas, conquistaram o prestígio do mundo do crime. 

Quando esses integrantes chegaram ao sistema prisional, passaram a ter 

ascendência sobre os demais presos88. 

Assim como visto em outras organizações criminosas, o comando vermelho 

possui um código de ética, no qual estão presentes os princípios formadores do 

grupo, a lei do silêncio, as condutas e as orientações aos integrantes, bem como a 

previsão de punições. “Além de estatuto próprio, a organização possui um 

documento de intenções chamado de ‘reflexão’ e mandamentos – 10 

mandamentos.”89 A violência é imposta ou presumida nesse código. No entanto, a 

                                                           
85 FACCIOLLI, Ângelo Ferndando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos jurídicos. Curitiba. 
Juruá, 2018. p. 193/194. 
86 SALLA, Fernando. Considerações sociológicas sobre o crime organizado no Brasil. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. vol. 71/2008. p. 364-390. Mar-Abr/2008. 
87 Idem. 
88 Idem. 
89 Facciolli expõe o documento na sua versão mais atualizada: “O CV não desviará jamais o caminho de luta que 
nós libertará para sempre dos instrumento em sequelas do autorismo que assola nossa nação em quanto existir 
opressão estaremos sendo cruéis iniquicinpedosos porém juntamos juntos nos proteja para imposições 
arbitrárias da infuria e da prepotência através da batalha pelo sedio e o verdadeiro de progresso seguiremos a 
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coesão e adesão ocorrem por um processo de legitimidade conferida à organização. 

Em que pese a organização se paute pelo aspecto de hierarquia e restrição de 

membros, o grupo, no restante, é aberto e pressupõe um ‘plano de carreira’. Não só 

aceita a adesão de novos integrantes, como também direciona sua estrutura para 

isso. Tanto os membros privados de liberdade quanto os que se encontram em 

liberdade contribuem financeiramente para a instituição90.  

“Com esses recursos, a direção adquire armamentos, equipamentos e 

munições de ponta (fuzis e pistolas, lunetas etc.), pagamento de honorários 

advocatícios, pagamento de agentes prisionais (“propinas”), remédios, alimentos e 

os mais diversos fins – utilidades.”91 Não se sabe com certeza se essas 

contribuições são obtidas a partir da autonomia da vontade do contribuinte ou se 

mediante extorsão. Contudo, além do auto financiamento das atividades criminais da 

organização, as contribuições são direcionadas para assistência dos membros do 

grupo. Serviços sociais, dentro e fora do presídio, que deveriam ser prestados pelo 

Estado, tanto para o preso como para a sua família, são, portanto, prestados pela 

criminalidade organizada. 

No fluxo contrário do que acontecia anteriormente, o domínio intramuros se 

converteu também no domínio extramuros a partir da prática ‘patenteada’ pelo 

Comando Vermelho. Hoje, o grupo, além de controlar boa parte do Rio de Janeiro, 

tem braços nas regiões Norte e Nordeste, no Mato Grosso e em Tocantins, além de 

contatos e representações no Paraguai, Colômbia, Bolívia, Peru e Venezuela. 

 

                                                                                                                                                                                     
frente, otimista acreditando que ainda em vida (ou a menos nas próximas gerações) o objetivo do cv. Que é 
progresso será lançado este espaço maior e será alcançado priorizando a ética do crime, o respeito e o direito 
iguais para todos, somente assim o produto das sementes plantadas produziram efeitos eficazes é ipositivo em 
benefícios do crime e de milhares de nossos irmãos que darão a continuação do crime dando a propria vida pela 
causa maior de nossa organização dentro e fora de nossos territórios todos os sacrificios sofrimento 
complexidade e compreensão cada meda é o progresso ela é uma fonte entreos sonhos e a realidade uma 
ponte que nos impulsiona pelas luzes da esperança e nos estimula e não esmorece jamais quando nossas vozes 
não são ouvidas o crime é a melhor opção para que ela venha fazer eco e surtir efeito no presente e para as 
futuras gerações que continua movendo todos os dias.. Conta de uma nociva canetada das autoridades 
tiranicas que so visam seus proprios entereces e nem se que sabe distingui o certo e errado o unidos 
venceremos estas praticas POR”. FACCIOLLI, Ângelo Ferndando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e 
reflexos jurídicos. Curitiba. Juruá, 2018. p. 226. 
90 Nesse sentido, Facciolli explica: “Há um modelo ‘institucionalizado’ pelo PCC e CV de arrecadações internas 
de contribuições – ‘caixinhas’ – dos membros que se encontram privados de sua liberdade (presos), nas 
penitenciárias estaduais ou federais, variando de R$ 20,00 a R$ 80,00. Os soldados – agentes criminosos que se 
encontram em estado de ‘liberdade’ – pagam montantes maiores, que podem chegar até R$ 700,00 ao mês.” 
Idem. p. 215. 
91 Idem. 
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2.4.2 PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL 

 

O Primeiro Comando da Capital é a organização criminosa brasileira com 

maior estrutura. Está presente em todos os estados do país além de possuir 

contatos e extensões no Paraguai, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, na Argentina, 

na Venezuela, Guiana Francesa e no México. O seu nascimento remete à origem 

prisional, parecida à do Comando Vermelhor. Os criadores do grupo tinham como 

objetivo o combate à opressão, estatal e sobretudo policial, dentro do sistema 

prisional paulista. Nada mais do que a violação de direitos dos presos prevista, 

principalmente, na Lei de Execuções Penais, assim como “vingar a morte dos cento 

e onze presos” que foram mortos no pavilhão 9 da Casa de Detenção de São 

Paulo/SP92. 

Sua gênese e seus primeiros anos de atuação também observam o uso 

excessivo de violência, intra e extramuros, além de estatuto próprio e contribuição 

para o autofinanciamento, bem como para a promoção de assistencialismo. No 

entanto, a evolução da organização resultou em distinções em relação ao Comando 

Vermelho no que tange à estrutura e ao relacionamento com outras organizações 

criminosas. 

Sabe-se que o Rio de Janeiro e São Paulo – em menor medida – 

caracterizam-se pela concentração do mercado de drogas nas mãos do Comando 

Vermelho e do Primeiro Comando da Capital respectivamente, ao passo que o 

mercado de drogas no restante do país é caracterizado pela fragmentação93. Tendo 

isso em vista, o Primeiro Comando da Capital, na liderança de “Marcola”, obteve 

uma atuação mais política perante a outros grupos criminosos – de modo que 

conquistou os novos mercados a partir de alianças com outras organizações 

criminosas e não apenas com novas adesões de membros.  

Este domínio territorial e de mercado, baseado em alianças estruturadas por 

células e anéis, manteve a verticalização da organização. Entretanto, observado o 

                                                           
92 Evento conhecido como “massacre do Carandiru”. 
93 Nesse sentido, Benjamin Lessing descreve: “Assim como todos os mercados, o de drogas ilícitas pode ser 
caracterizado pelo grau de concentração ou fragmentação, ou seja, o grau de controle exercido por "empresas" 
sobre porções significativas ou dominantes do mercado. O intervalo teórico de níveis de concentração de 
mercado varia desde a concorrência perfeita até o monopólio.” LESSING, Benjamin. As facções cariocas em 
perspectiva comparativa. Dossiê segurança pública. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002008000100004. Acessado em: 
16/04/2019. 
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código de conduta, as células e os anéis são dotados de autonomia e 

discricionariedade em sua área de atuação – dentro e fora dos presídios. Essa nova 

figura distingue da anterior, de forma que o mapeamento da organização, realizado 

pelas instituições responsáveis pela persecução penal se encontram desatualizados, 

simbolizam uma estrutura antiga e modificada; o que, portanto, prejudica a 

desarticulação da organização criminosa. 

 

3 DIREITO COMPARADO 

 

3.1 DIREITO ESPANHOL 

 

Na Espanha, a introdução do instituto da colaboração premiada ocorreu, 

basicamente, para auxiliar o combate ao terrorismo e ao crime de tráfico de drogas; 

posteriormente, a utilização foi estendida para o conceito de organização criminosa. 

Walter Bittar lista os quesitos, para aproveitamento do instituto, segundo a alteração 

legislativa promovida pela Lei Orgânica nº 15 de 2003, quais sejam: 

 
a) abandono voluntário das atividades delitivas; b) colaboração ativa para 
(b.1) impedir a produção do delito, ou (b.2) obter provas decisivas para a 
identificação ou captura de outros responsáveis ou impedir a atuação ou o 
desenvolvimento das organizações ou associações que tenha pertencido ou 

colaborado.94 

 
Para tanto, observadas as garantias processuais, a jurisprudência dos 

tribunais superiores espanhois valora como prova as declarações do colaborador. 

Ademais, a Lei equipara colaboradores e testemunhas para que ambos possam se 

valer do serviço de proteção a cooperadores judiciais. Além disso, os beneplácitos 

concedidos a colaboradores estão relacionados à remissão de pena, à progressão 

de regime de cumprimento de pena e à concessão de liberdade condicional para 

participantes de organizações criminosas95. 

 

 

 

 

                                                           
94 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. p. 10 
95 Idem. p. 11-12. 
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3.2. DIREITO ITALIANO 

 

Na Itália, a introdução do instituto da colaboração premiada ocorreu para 

auxiliar no combate às organizações Mafiosas. Frustrada a iniciativa de majorar as 

penas de delitos conexos às atividades mafiosas, encontraram na colaboração 

processual uma maneira de não só contribuir com os órgãos titulares da 

investigação criminal, como também fomentar o rompimento do vínculo associativo 

dos colaboradores às máfias96. Por isso, uma das nomeações dadas ao colaborador 

é pentiti97. 

O arcabouço legislativo atuou mediante a tipificação de novas figuras 

delitivas, bem como por meio do aumento das penas dos crimes relacionados às 

máfias, sendo que em contrapartida previram prêmios de redução da reprimenda 

para colaboradores. Nesta senda, “o artigo 5, da Lei nº 497, de 1974, tratou de 

elevar a pena do crime de extorsão mediante sequestro, e o artigo 6 estabeleceu 

uma atenuante para o participante do crime, pessoa essa que ajudasse a vítima a 

readquirir a liberdade, sem o pagamento do resgate.”98 

Ainda, a legislação se direcionou de maneira a combater diretamente e 

indiretamente o crime organizado. O combate direito incluiu, na legislação, figuras de 

colaboração não baseadas somente na delação dos crimes praticados por outros 

participantes das máfias, mas também para quem adotava a conduta de ajudar “a 

autoridade policial e a judicial na busca de provas decisivas para a individualização, 

ou a captura dos concorrentes”99. Na frente indireta, foram estabelecidos 

beneplácitos penais para os arrependidos, aqueles que confessavam os fatos 

                                                           
96 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. p. 14-15. 
97 A tradução literal é ‘arrependidos’, porém Eduardo Silva explica que: A expressão pentito, que 
posteriormente deu origem ao fenômeno do pentitismo, teve sua origem na imprensa italiana na década de 
70, e servia para designar a figura prevista no art. 3º da Lei nº 304/82. Em outras palavras, pentito se refere ao 
sujeito que, submetido a interrogatório, confessava a prática delitiva e fornecia às autoridades informações 
acerca da constituição dos fatos criminosos, os quais deveriam necessariamente estar relacionados com o 
terrorismo ou com o descumprimento das normas constitucionais, bem como deveria o sujeito apontar e 
individualizar os responsáveis pelos atos criminosos. SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações Criminosas. 
Aspectos penais e processuais da Lei nº12.850/13. São Paulo: Atlas, 2003, p. 79. 
98 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. p. 11-16. 
99 Idem. p. 16. 
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cometidos por eles e se comprometiam a se afastarem das organizações 

mafiosas100. 

Tendo isso em vista, a doutrina divide a colaboração premiada italiana em 

três categorias a partir da perspectiva da atuação do cooperador: i) arrependido, ii) 

dissociado e iii) colaborador. O arrependido é aquele membro da Máfia que, antes 

da condenação em sentença, termina com as atividades do seu núcleo mafioso, 

sobretudo impede a continuidade dos delitos dentro da sua esfera de comando e 

retira-se da organização propriamente dita, assim como colaboração com 

informações sobre o seu funcionamento e estrutura. O dissociado é aquele membro 

da Máfia que, antes da condenação em sentença, confessa os crimes metidos e 

direciona esforços para reduzir as consequências danosas da prática dos crimes 

conexos à Máfia. O colaborador é aquele membro da Máfia que, antes da 

condenação sentença, além de se comportar como as categorias acima descritas, 

contribuição para a colheita de provas eficazes para a individualização e captura de 

autores de crimes, assim como para a resolução fática dos delitos101. Neste sentido 

explica Eduardo Araújo Silva: 

 
Pela lei, o “arrependido poderia ser beneficiado com hipóteses de não-
punibilidade, atenuantes e com a suspensão condicional da pena; porém, a 
proteção poderia ser revogada se as declarações fosse mendazes ou 
reticentes. Por outro lado, a designação dissociado surgiu na Lei nº 34/87, 
que tratava exclusivamente das organizações e dos movimentos de matriz 
terrorista ou eversiva. O art. 18 dessa lei nacional previa o comportamento 
daquele que, imputado ou condenado por crime como finalidade terrorista 
ou de eversão ao ordenamento constitucional, admitia as atividades 
efetivamente desenvolvidas e demonstrava comportamento incompatível 
com o vínculo associativo e de repúdio à violência como método de luta 
política‖. A diferença entre as duas figuras estava no fato de que, enquanto 
para os “arrependidos” eram exigidas apenas declarações sobre os fatos e 
os envolvidos no crime, para o “dissociado”, além dessa informações, 
exigia-se também sua ruptura com a ideologia política que motivava o seu 
comportamento criminoso. Por fim, a figura do ―colaborador da Justiça‖ é 
uma evolução ampliativa dos dois modelos anteriores, prevista 
primeiramente no art. 10 da Lei nº 82/91, abarcando aqueles que 
genericamente colaboraram coma Justiça ou apresentam declarações úteis 
no curso das investigações, independentemente de serem co-autores ou 
partícipes dos crimes investigados, testemunhas ou pessoas que 

                                                           
100 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. p. 15-16. 
101 GRINOVER, Ada Pellegrini. O Crime organizado no sistema italiano. In: Penteado, J. de C. (Coord.) Justiça 
Penas, v. 3: críticas e sugestões, o crime organizado (Itália e Brasil): a modernização da lei penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995, p. 15 apud GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no combate ao crime 
organizado. Franca: Lemos & Cruz, 2006, p. 103-104.  
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colaboraram de alguma forma com as autoridades responsáveis pela 

investigação102. 

 
Passada a experiência do combate às ações mafiosas por meio da introdução 

de benefícios de natureza de direito material em leis esparsas, a aprovação da 

chamada Lei “Rognoni-La Torre” (Lei nº 646 de 1982) inseriu o crime de associação 

mafiosa no artigo 416-bis, do Código Penal Italiano, preenchendo o princípio da 

tipificação. A maior preocupação em torno dessa inovação era o receio de que as 

máfias conseguissem subverter a lógica colaborativa e passassem a se beneficiar 

da Lei para promoverem a proteção de seus membros, assim como para utilizar a 

força estatal na guerra pelo poder interno das organizações103. Pensando na 

atuação institucional para que essa disfunção da Lei não ocorresse, o artigo 51, do 

Código de Processo Penal Italiano, tratou da ação do Ministério Público, conforme 

conta Rodrigo Castro: 

 
A introdução das infrações e as leis é precedida de três caminhos 
simultâneos, ao analisar o contexto da produção normativa italiana. O 
primeiro é a tematização institucional da existência e da problemática do 
fenômeno. O segundo é a instituição de comissões parlamentares 
específicas para tratar o tema e a consequente judicialização da questão 
problemática. O terceiro consiste na introdução ou modificação da norma no 

Código Penal.104 

 
Remanejada a legislação, e inclusive a orientação institucional, os resultados 

das operações começaram a aparecer. Em contrapartida, as máfias reagiram com 

violência, seja contra integrantes das instituições judiciais, seja contra os 

colaboradores e suas famílias. Disso decorreu a necessidade de se promulgar uma 

legislação de proteção a colaboradores – com cárcere próprio, a testemunhas; 

facultando a essas pessoas que indicassem aqueles que queriam que recebessem a 

proteção estatal105. A cooperação que pressupõe a proteção do colaborador se 

mostra mais eficaz, porém ainda assim, é imprescindível classificar a qualidade dos 

depoentes. Neste sentido, Walter Barbosa Bittar conta que os pentiti são 

                                                           
102 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações Criminosas. Aspectos penais e processuais da Lei nº12.850/13. São 
Paulo: Atlas, 2014. 
103 CASTRO, Rodrigo Costa Yehia. O crime organizado no Brasil e na Itália: uma análise sociojurídica. Tese de 
pós-graduação. Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Direito. 2019. p. 57. Disponível em: 
https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/9973/2/rodrigocostayehiacastro.pdf. Acessado em 27/05/2019. 
104 CASTRO, Rodrigo Costa Yehia. O crime organizado no Brasil e na Itália: uma análise sociojurídica. Tese de 
pós-graduação. Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Direito. 2019. p. 59. Disponível em: 
https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/9973/2/rodrigocostayehiacastro.pdf. Acessado em 27/05/2019. 
105 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. p. 18-20. 
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considerados testemunhas, porém seus depoimentos são compreendidos com certa 

suspeita. Disso decorre que as declarações realizadas mediante cooperação judicial 

carecem de corroboração de outras provas: 

 
(..,)o Código exige que as declarações tenham uma valoração prudente e 
estabelece que só podem valer como prova, se houver outros elementos 
que confirmem sua autenticidade (art. 192, parágrafos 3 e 4, do CPP)”. 
Conta, ainda, que a corte de cassação italiana estabeleceu para a valoração 
das declarações um percurso lógico e argumentativo baseado em três 
fases: “a) em primeiro lugar, deve-se verificar a credibilidade do declarante 
através de dados como sua personalidade, seu passado, sua relação com 
os acusados, o motivo da sua colaboração; b) posteriormente, analisa-se a 
confiabilidade intrínseca ou genérica da declaração, auferida da sua 
seriedade, precisão, coerência, constância e espontaneidade; c) por último, 
valora-se a existência e consistência das declarações com o confronto das 
demais provas, ou seja, atesta-se a confiabilidade extrínseca ou especifica 

da declaração”.106 

 

Esse método de qualificação das declarações dos colaboradores interessa ao 

Ministério Público, mas ainda não traduz o expoente processual da cooperação 

judicial na Itália. Referido fenômeno, só ocorreu com as reformas legislativas de 

2001, das quais deriva o “verbale illustrativo”. Esse instrumento introduziu a natureza 

processual da colaboração premiada no direito Italiano. Apresenta as seguintes 

previsões: 

 
[...] prazo de finalização de 180 dias, a partir do momento que o sujeita 
manifesta a vontade de colaborar, forma e modo (resumo verbal e 
documentação integral mediante registro fonográfico ou audiovisual) [...] fica 
proibida qualquer forma de contato entre quem está prestando as 
declarações e outros colaboradores. A inobservância das regras acarreta a 
inutilidade processual do documento. [...] que determina ou pode determinar 
a revogação da medida de proteção, dos benefícios penitenciários e, ainda, 
a revisão dos processos que concedeu ao colaborador a diminuição da 
pena. [...] proibiu que mais de um colaborador da justiça que acuse a 
mesma pessoa, disponha de um defensor comum. [...] restrição do direito 
ao silêncio do imputado-colaborador [...] utilização somente indireta da 
declaração prestada antes do debate [...] motivadas exceções ao princípio 

do contraditório.107 

 
Do excerto acima, é possível extrair regras que tratam do prazo máximo de 

produção probatória; da forma e do modo de armazenar os atos negociais, para 

serem contraditadas; e regras negativas, visando a nulidade de procedimentos 

viciados e restrição a garantias fundamentais. 

 

                                                           
106 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. p. 18-19. 
107 Idem. 21-22. 
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3.3 DIREITO NORTE AMERICANO 

 

A colaboração premiada no direito americano é explicada a partir do conceito 

de plea bargaining. Nicole Pereira sintetiza nas seguintes palavras: 

 
(...) processo legal pelo qual o acusado renuncia a seu direito de ser 
submetido a julgamento, confessando sua culpa, em troca da redução da 
imputação que lhe é feita e/ou da pena a ser aplicada, ou de uma 
recomendação a ser dirigida pelo Ministério Público ao magistrado para 

atenuar a situação do réu, evitando, assim, a realização do processo.108 

 
Duas diferenças em relação ao sistema brasileiro são preponderantes para a 

aplicação da plea bargaining. A primeira reside no fato de que o sistema jurídico 

processual penal e penal americano é regido pelo princípio da oportunidade, da 

disponibilidade e da discricionariedade a quem cabe promover a ação penal – 

enquanto que no Brasil é adotado o princípio da obrigatoriedade109. A segunda 

consiste na interpretação a respeito do devido processo legal; Na cultura jurídica dos 

norte americanos, é adotada a noção de direito, que é disponível, por isso a 

confissão tem natureza probatória absoluta;  no Brasil, por outro lado, esse princípio 

é interpretado no sentido de garantia, o que reflete na força probatória da confissão 

(que necessita de corroboração em outras provas)110. “São essas particularidades 

que permitem a realização de acordos entre Estado (promotor) e acusado, com o 

objetivo de finalizar rapidamente um processo-crime instaurado.”111 

Nessa lógica, a plea barganing não se confunde com delação, embora esta 

possa ocorrer nas práticas negociais, a simples confissão é suficiente – se assim 

pactuarem as partes. Funciona como uma ferramenta de acusação e de defesa. Os 

promotores conseguem resolver os casos e os imputados conseguem se benefícios 

que talvez não conseguisse indo a julgamento. 

                                                           
108 PEREIRA, Nicolle Bolfarini Guiotti Campanatti. Constitucionalidade da colaboração premiada: indícios de 
common Law no processo penal brasileiro. Revista de Direito Constitucional e Internacional. vol. 103/2017. p. 
247-265. Set-Out. 2017. 
109 Exceto quando aplicado o Art. 28.  “Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, 
requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de 
considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao 
procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou 
insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”. 
110 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. p. 25-26. 
111 Idem. p. 26. 
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 As negociações admitem duas modalidades: implícita informal e explícita 

formal. No implicit plea bargaining não há negociações, mas a confissão resulta em 

pena mais branda. Na explicit plea bargaining existe uma negociação entre as partes 

quanto à tipificação das condutas fáticas, à reprimenda e os beneplácitos, para se 

chegar a um acordo. O negócio jurídico pode ocorrer nas três formas: i) sentence 

bargning, ii) charge barganing e uma forma mista112. 

A primeira consiste num acordo que determinará condutas de ambas as 

partes perante o juiz. Normalmente, o acusado troca a confissão de culpa pela 

contraprestação de o promotor recomendar ao juiz a aplicação dos benefícios 

acordados, como também endossar ou não se opor o pedido de moderação de pena 

feito pela defesa. Sublinha-se que, culturamente, o magistrado entende estar 

vinculado ao acordado pelas partes, de modo que os aplicas sem executar 

mudanças. A segunda implica num acordo que em troca da declaração de culpa de 

um ou mais crimes, o promotor deixa de oferecer a denúncia de um ou mai delito, 

bem como imputa por conduta menos grave que a de fato cometida. Na forma mista, 

é imputado crime inferior ao praticado com redução de pena em troca da confissão 

do acusado113. 

 

4 COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS E CONCEITO 

 

A Lei das Organizações Criminosas, no artigo 3º, prevê oito técnicas de 

investigação criminal como instrumento de combate às organizações criminosas. 

Contudo, este trabalho restringe-se à colaboração premiada pelo simples fato de 

que todos os outros meios de obtenção de provas podem ser alcançados mediante 

essa cooperação processual114 à que se refere o inciso I do artigo 3º da Lei nº 

12.850/13. 

                                                           
112 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. p. 28. 
113 Idem. p. 28-29. 
114 Vladimir Aras define que a colaboração premiada como “instrumento de persecução penal destinado a 
facilitar a obtenção de provas do concurso de pessoas em fato criminoso, próprio ou alheio, e da materialidade 
de delitos graves, servindo também para localização do proveito ou do produto do crime ou para a preservação 
da integridade física de vítimas de certos delitos, ou ainda para a prevenção de infrações penais. ARAS, 
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Dito isso, a colaboração premiada pode ser definida como um ‘negócio 

jurídico processual personalíssimo pendente de homologação e de êxito’, que tem 

como objeto a contribuição de um agente – de investigados, de acusados, de 

apenados, de testemunhas e de vítimas – com os órgãos responsáveis pela 

investigação criminal, a polícia judiciária e o ministério público115. Negócio jurídico 

porque se desenvolve mediante prévias negociações entre o agente colaborador e 

os titulares da investigação criminal; processual porque detém regramento de 

natureza processual e personalíssimo porque não pode ser realizado mediante 

representação do agente colaborador, salvo em casos de impossibilidade de 

assinar; pendente de homologação porque requer seja homologado por um juiz 

competente; pendente de êxito porque seus efeitos premiais somente serão 

previstos em sentença se o conteúdo negociado produzir resultados exitosos116. 

 

4.2 NATUREZA JURÍDICA E DEFINIÇÃO 

 

A colaboração premiada é um instituto jurídico de natureza mista, não só é 

uma técnica especial de investigação criminal, como também é um instrumento 

processual – tanto de acusação quanto de defesa117. Na fase de investigação trata-

se de instituto puramente processual. Deferido os efeitos em sentença, o acordo 

conquista natureza material, acompanhando o resultando dos benefícios materiais 

(perdão judicial, redução ou substituição da pena ou progressão de regime)118. Os 

incisos do artigo 4º, da Lei das Organizações Criminosas, delimitam os resultados 

                                                                                                                                                                                     
Vladimir. A técnica de colaboração premiada. Blog do Vlad. 2015. Disponível em: 
https://vladimiraras.blog/2015/01/07/a-tecnica-de-colaboracao-premiada/. Acessado em: 21/04/2019. 
115 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Crime organizado: origens, desenvolvimento e reflexos jurídicos. Curitiba. 
Juruá, 2018. p. 462. 
116 Nesse sentido, Vasconcellos sintetiza o procedimento padrão da colaboração premiada em quatro fases: i) 
negociações, ii) formalização/homologação, colaboração efetiva e produção de provas, vi) sentenciamento e 
concretização do benefício.VASCONCELLOS, Vinicius Gomes. Colaboração premiada no Processo Penal. Revista 
dos Tribunais. São Paulo, 2017. p. 176. 
117 Nesse sentido, Vladimir Aras expõe que: A redução ou a substituição de pena, ou o perdão judicial, ou a não 
propositura de ação penal (imunidade) são saídas processuais animadoras para o suspeito ou réu que se veja 
enredado pelas provas colhidas na investigação criminal. A perspectiva de alcançar, por legítima negociação, 
esses benefícios legais, não deve ser desconsiderada como instrumento útil à defesa. Um acordo 
adequadamente negociado pode reduzir drasticamente a pena do colaborador, transformá-la em pena 
alternativa, acelerar a progressão de regime, ou livrá-lo da cadeia e do próprio processo penal. ARAS, Vladimir. 
Natureza dúplice da colaboração premiada: instrumento de acusação; ferramenta de defesa. BLOG do VLAD, 
2015. Disponível em: https://vladimiraras.blog/2015/05/12/natureza-duplice-da-colaboracao-premiada-
instrumento-de-acusacao-ferramenta-de-defesa/. Acessado em 24/05/2019. 
118 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações Criminosas. Aspectos penais e processuais da Lei nº12.850/13. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 56. 
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necessários, oriundos da cooperação processual, para o aproveitamento dos 

benefícios previstos na colaboração premiada. In verbis: 

 
Art. 4º: O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) 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 seguintes resultados: 
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; 
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física 
preservada. 

 
Dos incisos supradescritos, observa-se que, a contrário senso do que é 

veiculado na mídia, a colaboração premiada não é o mesmo que a delação 

premiada. Nessa lógica, Vladimir Aras lista quatro subespécies de investigação 

criminal: i) delação premiada, ii) colaboração para libertação, iii) colaboração para 

localização e recuperação de ativos, e iv) colaboração preventiva. Em suas palavras: 

 
Na modalidade “delação premiada”, o colaborador expõe as outras pessoas 
implicadas no crime e seu papel no contexto delituoso, razão pela qual o 
denominamos de agente revelador. Na hipótese de “colaboração para 
libertação”, o agente indica o lugar onde está a pessoa sequestrada ou o 
refém. Já na “colaboração para localização e recuperação de ativos”, o 
autor fornece dados para a localização do produto ou proveito do delito e de 
bens eventualmente submetidos à lavagem. Por fim, há a “colaboração 
preventiva”, na qual o agente presta informações relevantes aos órgãos de 
persecução para evitar um crime, ou impedir a continuidade ou 
permanência de uma conduta ilícita. Em todas essas subespécies, o 
colaborador deve oferecer informações minuciosas e precisas, inclusive 

sobre o modus operandi dos coimputados e o iter criminis.119 

 
Aras faz essa classificação em quatro subespécies para não incorrer no erro 

comum de reduzir a colaboração à delação. Aduz que “deve ser evitado o uso da 

expressão ‘delação premiada’, pela sua carga simbólica carregada de preconceitos, 

e por sua incapacidade de descrever toda a extensão do instituto, que não se limita 

à mera delatio.”120 De fato, a delação premiada está prevista no inciso I, do artigo 4º, 

da Lei 12.850/13, e do inciso II, se em conjunto com o anterior; é, portanto, uma 

colaboração premiada em sentido estrito. Advindo do latim delatione, o termo 

                                                           
119 ARAS, Vladimir. A técnica de colaboração premiada. Blog do Vlad. 2015. Disponível em: 
https://vladimiraras.blog/2015/01/07/a-tecnica-de-colaboracao-premiada/. Acessado em: 21/04/2019. 
120 Idem. 
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delação expressa uma acusação. Pode expressar uma revelação, porém ainda será 

no sentido de acusar. Mais especificamente, é confissão, assim como é 

revelação/acusação, praticada por delator que participou do crime, e imputa a 

prática da conduta delituosa, também, a outros agentes121. 

A colaboração premiada, por outro lado, tem sentido mais amplo – remete aos 

demais incisos do art. 4º, da Lei nº 12.850/13. Por conseguinte, o que Aras chama 

de colaboração para libertação está previsto no inciso V; a colaboração para 

localização e recuperação de ativos está prevista no inciso IV; e a colaboração 

preventiva está prevista nos incisos II e III. Para alcançar os resultados descritos 

nesses dispositivos, não é necessário delatar coautor ou partícipe. O preenchimento 

isolado de cada inciso é suficiente, ainda que reflita na cominação de demais ou de 

menos benefícios. 

Como a delação é mais simples que a colaboração, era prevista no 

ordenamento jurídico brasileiro sem todo o regramento processual prescrito do artigo 

4º ao artigo 7º da Lei das Organizações Criminosas. Por isso, o termo já fora 

compreendido apenas como a ação de ‘chamamento de corréu’ em interrogatório 

policial e judicial122, por exemplo. Nesta senda, a natureza jurídica do instituto era 

mais restrita ao direito material. Assim, para exemplificar a introdução da cooperação 

processual no ordenamento jurídico brasileiro, que culminou na natureza processual 

da colaboração premiada, tanto do negócio jurídico quanto dos seus efeitos, será 

relatada a evolução do referido instituto a partir da sua versão baseada no conceito 

de delação, sobretudo do ato de delatar. 

 

4.3 INTRODUÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

É comum que toda tentativa de descrever a introdução da colaboração 

premiada na legislação brasileira faça referência às Ordenações Filipinas. Por esse 

ângulo, é fácil observar que o Livro V das Ordenações Filipinas, no Título CXVI, 

positivou a possibilidade do perdão para os casos de delação de conspiração ou 

conjuração e de revelações que resultassem na prisão de terceiros envolvidos em 

                                                           
121 PENTEADO, Jaques de Camargo. Delação Premiada. Revista dos Tribunais. vol. 848/2006. p. 711-736. 
Jun/2006. 
122 Idem. 
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crimes que restassem provados123. Essa era a previsão do texto normativo, 

colacionado a seguir: 

 
Qualquer pessôa, que der á prisão cada hum dos culpados, e participantes 
em fazer moeda falsa, ou em cercear, ou per qualquer artificio mingoar, ou 
corromper a verdadeira, ouem falsar nosso sinal, ou sello, ou da Rainha, ou 
do Principe meu filho, ou em falsar sinal de algum Védor de nossa fazenda, 
ou Dezembargador, ou de outro nosso Official Mór, ou de outros Officiaes 
de nossa Caza, em cousas, que toquem a seus Officios, ou em matar, ou 
ferir com bésta, ou espingarda, matar com peçonha ou em a dar, ainda que 
morte della se não siga, em matar atraiçoadamente, quebrantar prisões e 
Cadêas de fóra per força, fazer furto, de qualquer sorte e maneira que seja, 
pôr fogo acinte para queimar fazenda, ou pessôa, forçar mulher, fazer 
feitiços, testemunhar falso, em soltar presos por sua vontade, sendo 
Carcereiro, em entrar em Mosteiro de Freiras com proposito desonesto, em 
fazer falsidade em seu Officio, sendoTabellião, ou Scrivão; tanto que assi 
der á prisão os ditos malfeitores, ou cada hum delles, e lhes provar ou forem 
provados cada hum dos ditos delictos, se esse, que o assi deu á prisão, em 
que he culpado aquelle, que he preso, havemos por bem que, sendo igual 
na culpa, seja perdoado livremente, postoque não tenha perdão da parte.  
E se não fôr participante no mesmo maleficio, queremos que haja perdão 
para si (tendo perdão das partes) de qualquer maleficio, que tenha, 
postoque grave seja, e isto não sendo maior aquelle, em que he culpado o 
que assi deu á prisão.  
E se não tiver perdão das partes, havemos por bem de lhe perdoar 
livremente o degredo, que tiver para África, até quatro annos, ou qualquer 
culpa, ou maleficio, que tiver comettido, porque mereça degredo até os ditos 
quatro annos. 
Porém, isto se entenderá, que o que dér á prisão o malfeitor, não haja 
perdão de mais pena, nem degredo, que de outro tanto, quanto o malfeitor 
merecer. 
E além do sobredito perdão, que assi outorgamos, nos praz, que sendo o 
malfeitor, que assi foi dado á prisão, salteador de caminhos, que aquelle, 
que o descobrir, e dér á prisão, e lho provar, haja de Nós trinta cruzados de 

mercê.124 

 

Da passagem acima, depreende-se que além da diminuição ou do 

afastamento da pena em face da delação prestada, havia também uma espécie de 

incentivo à delação, uma vez que previsto pagamento de quantia em dinheiro, no 

montante de ‘trinta cruzados de mercê’ ao colaborador que ‘desse outro à prisão’125. 

No entanto, visto que o presente trabalho trata do viés processual do instituto, 

sob a perspectiva constitucional da persecução penal, a introdução da colaboração 

premiada no ordenamento jurídico penal brasileiro tem como marco inicial a 

                                                           
123 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada no Brasil e na Itália uma análise comparativa. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. vol. 88/2011. p. 225-269. 
124 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: Evolução Histórica. 2ª ed. São Paulo. RT. 2001. p. 181-
182. 
125 FINKLER, Amanda Maria. Delação premiada: comentários acerca da constitucionalidade da negociação de 
sentença judicial para o desmantelamento de organizações criminosas. Trabalho de conclusão de curso. Porto 
Alegre/RS, 2018. p. 24. 
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promulgação da Lei nº 8.072/90, assim como outras leis penais esparsas, até 

resultar na promulgação da vigente Lei 12.850/13. 

 

 

4.3.1 LEI Nº 8.072/90 (A LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) 

 

A introdução da colaboração premiada no ordenamento jurídico pátrio deriva 

dos artigos 7º e 8º da Lei nº 8.072/90. O artigo 7º acrescentou o § 4º, ao artigo 159 

do Código Penal, que passou a viger com o seguinte texto normativo: “Se o crime é 

cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-lo à autoridade, 

facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terço”. 

Em vista disso, estabeleceu uma causa de redução de pena em favor do 

coautor ou partícipe de extorsão mediante sequestro, praticada em quadrilha ou 

bando que, fornecesse à autoridade dados que facilitassem a libertação do ofendido. 

Ainda, o quantum de redução, posto no intervalo de um a dois terços, pressupõe 

discricionariedade para o juiz determinar a redução conforme a relevância da 

contribuição prestada pelo colaborador. 

Diz-se que o texto normativo incorreu em erro ao determinar “se o crime é 

cometido por quadrilha ou bando”, porque excluiu o benefício nos casos de extorsão 

mediante sequestro praticado em concurso agentes que não compõem quadrilha ou 

bando126. Incidiu em falha também ao não estender o benefício para partícipe que, 

via de regra, concorre em menor grau para a execução do delito quando comparado 

à atuação de coautor127. 

Logo, a interpretação do dispositivo ficou a cargo da doutrina e da 

jurisprudência para estender o benefício para agentes não contemplados na norma 

jurídica. Ainda, no artigo 7º, o benefício está restrito apenas ao crime de extorsão 

mediante sequestro. Sendo assim, aparentemente o artigo 8º, parágrafo único, 

parece ter corrigido alguns dos erros presentes no artigo 7º128. In verbis: 

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

                                                           
126 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais – Marcelo Batlouni 
Mendroni. 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 105. 
127 Idem. 
128 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada no Brasil e na Itália uma análise comparativa. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. vol. 88/2011. p. 225-269. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art288
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art288


47 
 

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. 

 
Nesse dispositivo, aparece a previsão de redução de pena para a figura do 

partícipe. Entretanto, o texto não tem completude em relação a preencher as 

lacunas deixadas pelo artigo 7º, visto que usa a expressão “possibilitando seu 

desmantelamento”. É claro que, nesse caso, o desmantelamento deve ser 

interpretado no sentido de interromper a prática, ou conduta criminosa ora 

investigada, e não o bando em si, tendo em vista que nada impede que os 

integrantes do bando se reúnam no futuro com o fim de retomarem as suas práticas 

criminosas129. 

Como visto, a Lei dos Crimes Hediondos introduziu a colaboração premiada, 

na forma de delação, no ordenamento jurídico brasileiro. Em que pese a inserção do 

instituto jurídico tenha ocorrido sem regramento de ordem processual, não quer dizer 

que o juiz não está vinculado à aplicação da redução de pena – caso preenchidos os 

termos das normas jurídicas. Todavia, como a delação também é uma confissão, 

não há segurança jurídica satisfatória para o colaborador, quando, mesmo 

auxiliando as autoridades, os resultados, definidos na lei, não são alcançados. Além 

disso, não positiva regramento de natureza processual. 

 

4.3.2 LEI 9.034/95 (PRIMEIRA LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS) 

 

O preâmbulo desta lei anuncia que “dispõe sobre a utilização dos meios 

operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações 

criminosas”. Com o termo “meios operacionais”, claramente está querendo dizer 

“meios de obtenção de provas”. Ainda nessa lógica, o artigo 1º, com redação dada 

pela Lei nº 10.217/01, delineia que “Esta Lei define e regula meios de prova e 

procedimentos investigatórios que versem sobre ilícitos decorrentes de ações 

praticadas por quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de 

qualquer tipo”. 

                                                           
129 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais – Marcelo Batlouni 
Mendroni. 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 105. 
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A promulgação desta lei sofreu duras críticas130 em face da técnica 

empregada. O legislador mencionou tratar dos meios operacionais para prevenção e 

repressão de ações praticadas por organizações criminosas mesmo sabendo que o 

crime de participação em organização criminosa não estava tipificado em nosso 

ordenamento jurídico brasileiro – incorreu em clara inobservância do princípio da 

taxatividade. 

A referência ao prêmio está presente no artigo 6º, o qual traz os seguintes 

termos: “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”. Mantém o parâmetro 

discricionário do juiz, ao culminar a redução da pena na terceira fase da dosimetria 

da pena, pelo quantum de um a dois terços de redução. 

Todavia, inova em relação à Lei dos Crimes Hediondos ao inserir a expressão 

“espontânea”, cuja interpretação será melhor detalhada em tópico próprio para isto. 

Ainda, a delação prestada não precisa ser direcionada a outros membros da 

organização, para tanto, basta que leve ao esclarecimento de infrações penais e sua 

autoria131. Além disso, em que pese também não traga novidades, no que tange a 

elementos processuais, introduz a ideia do ‘momento processual da colaboração’. 

“Quanto antes melhor, ou seja, tanto melhor quanto mais dados e informações forem 

repassados ainda durante a fase investigatória. Contrariamente, quanto mais 

próximas da fase final do processo, da sentença, menos útil se revelará.”132 

Dito isso, a combinação do artigo 12 com o artigo 13 determina que as 

disposições em contrário foram revogadas na data da publicação da Lei. Salienta-se 

que a Lei dos Crimes Hediondos não faz alusão ao termo organização criminosa, 

por isso não há que se falar em revogação por parte da Lei 9.034/95. Por outro lado, 

em se admitindo que variações de criminalidade menos organizadas estejam 

                                                           
130 Nucci comentou nos seguintes termos “Organização criminosa: neste cenário deveria concentrar-se o real 
enfoque desta Lei, inclusive deixando bem claro, em norma penal explicativa, o que vem a ser organização 
criminosa. Não há definição e, além disso, incluíram-se a quadrilha ou bando e também qualquer tipo de 
associação criminosa. Esta Lei representa outra construção casuística, sem respeito ao princípio da 
taxatividade.” NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas. 7ª. ed. rev. Atual e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 92. 
131 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada no Brasil e na Itália uma análise comparativa. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. vol. 88/2011. p. 225-269. 
132 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais – Marcelo Batlouni 
Mendroni. 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 104. 
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englobadas pelas organizações criminosas, poderia se falar em revogação da Lei 

8.072/90133. 

 

4.3.3 LEI Nº 9.080/95 

 

Este dispositivo limita-se a ampliar a possibilidade de concessão do benefício 

de redução de pena, por meio do acréscimo de um parágrafo ao artigo 25 da Lei nº 

7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro nacional, também conhecida como Lei 

dos Crimes de Colarinho Branco) e outro parágrafo ao artigo 16 da Lei nº 8.137/90 

(crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo)134. 

Depreende-se das penas atribuídas aos delitos das duas leis modificadas 

pela Lei nº 9.080/95, que o legislador optou por premiar delitos de menor potencial 

ofensivo. Além disso, no texto normativo, traz a expressão confissão espontânea 

relacionada a toda a trama delituosa, excluindo, assim, a possibilidade de confissão 

parcial. Sublinha-se, ainda, que a utilização do termo ‘toda a trama delituosa’ amplia 

a discricionariedade do juiz em relação à aplicação do benefício. Importante 

mencionar que o diploma legal mantém a relação de crimes cometidos em quadrilha, 

porém também se estende para crimes cometidos apenas em concurso de pessoas 

(coautoria). 

Exposto isso, assim como nas leis anteriores, a segurança jurídica para o 

colaborador não resta contemplada, visto que não há regramento de natureza 

jurídica processual que respeite o princípio da não autoincriminação em face da 

consequente confissão espontânea, presente no ato de colaborar. 

 

 

 

 

                                                           
133 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais – Marcelo Batlouni 
Mendroni. 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 105. 
134 Art. 1º, da Lei 9.080/95: Ao art. 25 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, é acrescentado o seguinte 
parágrafo: “Art. 25 (...) § 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor 
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. 2º Ao art. 16 da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, é acrescentado o seguinte parágrafo único: "Art. 
16 (...) Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor 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." 
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4.3.4 LEI Nº 9.613/98 (LEI DA LAVAGEM DE DINHEIRO) 

 

A colaboração premiada no contexto da Lei nº 9.613/98 observa duas 

situações. Em síntese, há a disposição dada pela redação original da lei, assim 

como o descrito na redação modificada pela Lei nº 12.683/12, que traz no seu 

preâmbulo a justificativa a seguir: “Altera a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, 

para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.” 

Os dispositivos relevantes para o presente trabalho são o artigo 1º, caput, assim 

como o seu § 5º. De 1998 a 2012, o caput do artigo 1º excluía da Lei, a lavagem de 

dinheiro oriunda de contravenção penal; não era explícita quanto ao juiz poder 

conceder os benefícios a qualquer tempo, assim como não mencionava ‘à 

identificação dos autores, coautores e partícipes’. Preenchidas as lacunas deixadas 

pela redação original, Mendroni pormenoriza o dispositivo, em termos mais 

didáticos, por meio do quadro a seguir: 

 
Condições: 

 autor, coautor, partícipe; 

 que colaborar espontaneamente com as autoridades; 

 prestando esclarecimentos – que conduzam: 
- à apuração das infrações penais; 
- à sua autoria, coautoria ou participação; ou 
- à localização dos bens direitos e valores objeto do crime. 
Benefícios: 

 a qualquer tempo, redução de 1/3 a 2/3 da pena e (mais) regime 
aberto; 

 o juiz pode deixar de aplicar a pena (equivale à aplicação perdão 
judicial); ou 

 substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos.135 

 
No que concerne ao quantum de redução de pena, não há novidade. Além de 

estar prevista nos outros diplomas legais, a mesma redução está prescrita no artigo 

16, do Código Penal, ao tratar do instituto do arrependimento posterior. Nessa 

mesma lógica do que ocorreria em caso de arrependimento posterior, Luiz Flávio 

Gomes entende que não há uma delação premiada, propriamente dita, mas sim uma 

confissão premiada. 

Os beneplácitos de não aplicação da pena e da substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos, para réus não primários, são inéditos na 

legislação brasileira. No entanto, veremos que foram melhor tratados na Lei de 
                                                           
135 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais – Marcelo Batlouni 
Mendroni. 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 99-100. 
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proteção a vítimas e testemunhas – que data de 1999, anterior, portanto, à redação 

da Lei em comento. Além disso, o § 5º, ao disciplinar “colaborar espontaneamente 

com as autoridades”, não distingue qual a autoridade. Como não delimita, é possível 

presumir que a colaboração poderá ocorrer perante o delegado, o ministério público 

e até mesmo perante o juiz. 

No tópico da legislação vigente, e, sobretudo do ‘momento de aplicação da 

colaboração’ – será melhor desenvolvido o contexto em relação à cooperação com 

as autoridades. Outra inovação trazida pelo § 5º é a colaboração não só dos 

coautores e partícipes, mas também do autor. Dito isso, paira a dúvida da 

colaboração parcial e da possibilidade de mais de um agente colaborador para o 

mesmo caso – a Lei não tratou desses temas, trataremos em tópico a seguir. 

 

4.3.5 LEI Nº 9.807/99 (LEI DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS) 

 

Por oportuno, colaciona-se o preâmbulo da Lei em comento: 

 
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. 

 
Somente passado quase uma década da introdução da delação premiada, 

pela Lei nº 8.072/99, em nosso ordenamento jurídico e após a promulgação de 

diversos diplomas legais prevendo hipóteses ajustáveis ao instituto da delação 

premiada, é que foi promulgada a Lei de Proteção a Vítimas e a Testemunhas136. A 

legislação em tela não se restringe ao indicado no preâmbulo. Pelo contrário, é o 

diploma legal responsável pela extensão da colaboração premiada para um número 

maior de delitos. 

Da mesma forma, é o diploma legal que, pela primeira vez, apresenta a não 

aplicação da pena por meio do termo ‘perdão judicial’ para acusado primário que, 

por meio de colaboração, tenha alcançado os resultados previstos nos incisos do 

artigo 13. Ainda, no parágrafo único do artigo 13, estabeleceu que “a concessão do 

perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, 

                                                           
136 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada no Brasil e na Itália uma análise comparativa. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. vol. 88/2011. p. 225-269. 
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circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso”. Ainda, em caso 

de condenação, permanece a previsão de redução da pena de um a dois terços. 

Aparentemente, os resultados listados nos incisos I, II, III do artigo 13 do 

diploma legal em comento, são um compilado de condições já apresentados em 

outras leis. O caput do artigo 13, por outro lado, trouxe uma inovação, ao utilizar a 

expressão ‘a requerimento das partes’. Nessa lógica, pelo menos, uma petição 

simples direcionada ao juiz, que também pode conceder os prêmios de ofício. Em 

outras palavras, uma petição simples poderia relatar uma negociação entre o 

acusado (defesa) e o ministério público. No âmbito do texto normativo, nasce, assim, 

um regramento de natureza jurídico processual, ainda que deixando o procedimento 

a cargo das partes. Além disso, também configura direito subjetivo do réu a 

colaborar, uma vez que o requerimento pode ser proposto pela defesa. Dito isso, 

destaca-se que não houve a previsão de revogação de outras leis. Entretanto, 

consabido que em benefício do réu, será permitida a retroatividade. 

 

4.3.6 LEI Nº 10.149/00 (LEI DO ACORDO DE LENIÊNCIA) 

 

O legislador, mediante alteração da Lei 8.884/94, que dispõe sobre a 

prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, introduziu, com a 

promulgação da Lei 10.149/00, por seus artigos. 35-B e 35-C, a possibilidade de 

celebração de “acordo de leniência”, entre a União e as pessoas físicas e jurídicas, 

autores de infração à ordem econômica.137 Vejamos: 

 
Art. 35-B. A União, por intermédio da SDE, poderá celebrar acordo de 
leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a 
redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, nos termos 
deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração 
à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as 
investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte: 
I – a identificação dos demais coautores da infração; 
II – a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração 
noticiada ou sob investigação. 
Art. 35-C. Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei 8.137, 
de 27 de dezembro de 1990, a celebração de acordo de leniência, nos 
termos desta Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e 
impede o oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Cumprido o acordo de 
leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos 
crimes a que se refere o caput deste artigo. 

 

                                                           
137 BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada no Brasil e na Itália uma análise comparativa. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. vol. 88/2011. p. 225-269. 
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Nos termos do excerto acima, a legislação além de prever benefícios e tratar 

da esfera administrativa, previu a suspensão do prazo prescricional, com 

impedimento de oferecimento de denúncia, e extinção da punibilidade, como prêmio 

para colaboração que resulta na identificação dos demais coautores e fornece 

informações e documentos que comprovem o ilícito administrativo. 

 

4.6 LEI Nº 11.343/06 (LEI DE DROGAS) 

 

A Lei de drogas não trouxe novidade para o instituto da colaboração 

premiada. Estabeleceu como prêmio a redução de um a dois terços da pena em 

caso de colaboração voluntária, com a investigação policial e o processo criminal, 

que resulte na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na 

recuperação total ou parcial do produto do crime. Segue, portanto, a mesma lógica 

de prêmios inseridos em outras leis. 

Na verdade, a partir de uma política criminalizadora das drogas, aumentou a 

repressão ao delito quando comparado às Leis nº 6.368/76 e nº 10.409/02, 

revogadas pelo artigo 75 da Lei 11.343/06, o que também refletiu no instituto da 

delação premiada. Nesta política criminal – executada, massivamente, por meio de 

promulgação de novas leis – é difícil de compreender a vontade do legislador, uma 

vez que não há clareza quanto a qual Lei aplicar. Consabido que, quando todo o 

conteúdo é igual, lei posterior revoga lei anterior.  

Entretanto, essa relação não é óbvia quando os dispositivos repetem parte do 

conteúdo de Lei anterior e não há a revogação expressa de artigos específicos que 

tratam apenas de institutos jurídicos e não de todo o teor do diploma legal. Nesta 

senda, a partir da interpretação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 

1988, é permitida não só a retroatividade, mas também a ultratividade da Lei nº 

9.807/99 para obtenção de maiores benefícios para o agente colaborador, porquanto 

não revogados expressamente pela Lei de Drogas.  

 

5 LEI Nº 12.850/13 (LEI VIGENTE DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS) 

 

A colaboração premiada pode ser vista tanto a partir da perspectiva do direito 

material, quanto do direito processual. A natureza material é de ordem causal, 

corresponde aos efeitos provocados pelos benefícios concedidos ao colaborador, 
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enquanto que a natureza processual é de ordem procedimental, só se concretiza por 

meio da redução a termo da negociação entre as partes, e, também, prevê 

benefícios processuais. Dito isso, a breve análise histórica da legislação possibilita 

visualizar que a Lei nº 12.850/13 foi a responsável pela inserção da natureza 

processual, que resultou em maior segurança jurídica para o colaborador138, além de 

prever mais benefícios. 

Nesse sentido, é importante destacar que a Lei 12.850/13 revogou apenas a 

Lei nº 9.034, de modo que não obsta a concessão de beneplácitos previstos na Lei 

nº 9.807/99, como também não se opõe ao modo de ocorrência de cooperação 

presente em outras leis. Porém, em benefício do colaborador, é possível que sejam 

observados seus preceitos processuais para negociação de acordo de colaboração 

relacionado a delitos previstos em outras leis139. 

Por essa razão, neste tópico, será destacada mais a utilização do termo 

efetiva e voluntária, assim como o aspecto processual do acordo, do que o aspecto 

material. Para tanto, o enfoque será dado para as cooperações produzidas antes do 

recebimento da denúncia, apenas pontuando distinções ocorridas em outros 

momentos processuais. 

 

5.1 REQUISITOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

Sob a égide da Lei 12.850/13, conforme os ensinamentos de Vicente Greco 

Filho, a colaboração premiada pressupõe os seguintes requisitos: 

 
1) que se trate de investigação ou processo envolvendo o crime de 
organização criminosa ou crime praticado no âmbito de organização 
criminosa; 
2) a colaboração efetiva e voluntária com a investigação e com o processo 
criminal; 
3) que dessa colaboração resulte um ou mais dos seguintes efeitos: 
a) a identificação dos demais coautores e partícipes da organização 
criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 

                                                           
138 DELORENZI, Felipe da Costa. A determinação da pena na colaboração premiada: análise da fixação dos 
benefícios conforme a Lei nº 12.850/13 e o Supremo Tribunal Federal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
vol. 155/2019. p. 293-337. Maio/2019. 
139 Nesse sentido, afirma Gilson Dipp: “Em todas as hipóteses legais antes enumeradas de criminalidade 
organizada, por tal razão, deverá ser observada a oportunidade e alcance da colaboração e seus efeitos 
relativamente a cada qual dos delitos nelas previstos, mas, no que respeita ao procedimento de colaboração 
premiada deverá ser observado o rito próprio da lei nova, respectivamente os arts. 4º a 8º da Lei nº 
12.850/2013 com incidência imediata no que respeita aos aspectos processuais e nos de caráter material para 
os delitos praticados sob sua vigência.” DIPP, Gilson.  A delação ou colaboração premiada: uma análise do 
instituto pela interpretação da lei. Instituto Brasiliense de Direito Público. IDP, Brasília 2015. p. 17. 
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b) a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; 
c) a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 
organização criminosa; 
d) a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa; 
e) a localização de eventual vítima com a sua integridade física 

preservada.140 

 
Destacam-se, então, as questões da tipicidade, da voluntariedade, da 

efetividade e da aplicação do acordo. O ponto (1) trata do requisito de validade do 

acordo em face da tipicidade do crime imputado e o ponto (2) pode ser divido nos 

dois itens seguintes: colaboração voluntária e colaboração efetiva. 

  

5.2 TIPICIDADE 

 

Prescreve que só será válido o acordo inserido no contexto de investigação 

ou processo criminal relacionado a crime organizado. No entanto, como esse novo 

regramento da colaboração premiada, proporciona maior segurança jurídica para o 

colaborador, como também para os delatados, pode ser aplicado, no que tange ao 

seu regramento procedimental, também em acordos envolvendo crimes fora do 

âmbito das organizações criminosas. 

 

5.3 VOLUNTARIEDADE 

 

A voluntariedade é requisito de validade. É indicativa de que “a colaboração, 

embora não precise ser espontânea (ou seja, pode decorrer de orientação do 

advogado ou de proposta do MP), não pode ser fruto de coação, seja física ou 

psíquica, ou de promessa de vantagens ilegais não previstas no acordo”.141 Em 

nome da voluntariedade, o legislador teve outros cuidados no decorrer do texto 

normativo. Estabeleceu, nos § 6º e § 15 do artigo 4º, que nas negociações 

realizadas entre as partes, sem a presença do juiz, o investigado estará 

acompanhado e assistido pelo seu defensor. Sublinha-se que a regra é a mesma 

para apenado. 

                                                           
140 FILHO, Vicente Greco – Comentários à Lei de organização criminosa: Lei nº 12.850/13. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 39-40. 
141 MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). 
Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 8. 
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“Ademais, a voluntariedade é assegurada pelo controle judicial, ao realizar a 

análise sobre a homologação e eventual acordo”.142 Para tanto, na atividade de 

verificar a regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo, por força, o 

magistrado poderá, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu 

defensor. Para isso, inclusive, o magistrado pode se valer do auxilio dos registros 

dos atos de colaboração, para direcionar os esclarecimentos em torno de cláusulas. 

Constata-se que o dispositivo do § 7º do artigo 4º citado não incluiu a participação 

do Ministério Público nesse momento. 

Nessa situação, majoritariamente, a doutrina se posiciona nos termos do 

diploma legal. Sustentam que não se descarta a possibilidade do acordo ser fruto de 

promessa cuja aplicação não dependa do órgão ministerial. Ainda, aduzem que a 

presença de membro do parquet poderia constranger o colaborador, que em caso de 

coação não admitiria os reais motivos que o fizeram firmar o contrato de 

colaboração143. Andrey Mendonça, por outro lado, argumenta que “o colaborador já 

estará acompanhado de advogado, cuja função é justamente fiscalizar os interesses 

de seu cliente. Ademais, nada impede que o juiz questione e verifique, na presença 

do MP, a voluntariedade do acordo”.144 

Ainda, interpreta-se que o termo ‘a requerimento das partes’, presente no 

artigo 4º, caput, significa que “as partes em conjunto apresentam o pedido de 

vantagens processuais e penais derivadas do acordo, o que implica reconhecer que 

a homologação dele terá de ser requerida igualmente pelas partes para a 

homologação pelo Juiz competente.”145 

 

5.4 EFETIVIDADE 

 

O termo ‘efetiva’, aqui, está empregado no sentido de eficaz – para que sejam 

aplicados os beneplácitos é necessário que a colaboração resulte em um ou mais 

dos subitens do item (3) – resultados presentes nos incisos do artigo 4º da Lei nº 

                                                           
142 MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). 
Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 8. 
143 CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado: comentários à nova lei sobre o crime 
organizado Lei nº 12.850/13. 2ª ed. Editora Juspodivm. Salvador/BA. 2014. p. 70. 
144 MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). 
Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 23. 
145 DIPP, Gilson.  A delação ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação da lei. 
Instituto Brasiliense de Direito Público. IDP, Brasília 2015. p. 35. 
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12.850/13. Nessa lógica, o § 11 prescreve que “A sentença apreciará os termos do 

acordo homogalado e sua eficácia”. Então, a efetividade é um requisito de aplicação 

do acordo de colaboração e não de sua validade, como no caso da voluntariedade. 

Sabe-se que o acordo pode ser válido (homologado), porém não produzir os 

resultados esperados. Ainda, atua como uma orientação, de valoração de viabilidade 

de proposição da cooperação, para a defesa e para a acusação, pois determina que 

não serão aplicados benefícios para colaborações ineficazes. Essa indicação fica 

clara no texto do § 16 o qual positiva que “Nenhuma sentença condenatória será 

proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”. 

 

6 PROCEDIMENTO 

 

A maior inovação trazida pela Lei nº 12.850/13 foi estabelecer o procedimento 

de negociação do acordo de colaboração premiada. Em que pese nenhum 

dispositivo diga explicitamente que esse acordo pode ser firmado em qualquer fase 

da persecução penal, trata-se de uma constatação implícita no texto. O caput do 

artigo 4º especifica benefícios que podem ser aplicados em face de colaboração 

efetiva e voluntária com a investigação e com o processo criminal, ao passo que os 

§ 3º e § 4º, do mesmo artigo, estabelecem, respectivamente, que o prazo para 

oferecimento da denúncia pode ser suspenso até que sejam cumpridas as medidas 

de colaboração, bem como que o Ministério Público pode deixar de oferecer a 

denúncia; pressupõe, portanto, o acordo de delação premiada na fase pré-

processual. Ainda, o § 5º, prevê benefício para colaboração premiada posterior à 

sentença – em sede recursal ou durante a execução da pena. 

Novamente, no estudo do procedimento, o enfoque será dado para as 

colaborações propostas e executadas antes do recebimento da denúncia, apenas 

pontuando distinções ocorridas em outros momentos processuais. 

 

6.1 NEGOCIAÇÃO 

 

Como já mencionado a colaboração premiada é um negócio jurídico 

processual personalíssimo pendente de homologação e de êxito. Portanto, é 

necessário que as partes tenham capacidade e legitimidade para a propositura do 
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acordo, o qual será elaborado na perspectiva de quatro fases (pré-contrato, atos 

negociais propriamente ditos, formalização e homologação).  

 

6.1.1 CAPACIDADE E LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA 

 

Por interpretação do artigo 4º, § 6º, o delegado, o Ministério Público, e o 

investigado, assistido de seu defensor, são os agentes que têm capacidade e 

legitimidade para a propositura da colaboração premiada, cuja negociação será 

realizada sem a presença do juiz. 

Uma vez que o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, muito se 

disse que a lei é inconstitucional no tocante à legitimidade do delegado propor a 

colaboração premiada. Mesmo que dessa proposta haja manifestação do Ministério 

Público, a lei não poderia conceder essa faculdade para o delegado de polícia, 

porque este “não pode dispor de atividade que não lhe pertence, ou seja, a busca da 

imposição penal em juízo, vinculando o entendimento do órgão responsável pela 

acusação.”146 Disso decorre que acordo sem a manifestação do Ministério Público, 

não pode ser homologado. Contudo, nada impede que o Ministério Público, depois 

de se manifestar, ratifique o acordo mediante verificação da voluntariedade do 

agente. “Porém, caso o Delegado realize acordo e o membro do MP manifeste-se 

em contrário, somente caberá ao juiz, caso concorde com o Delegado, aplicar o art. 

28147 do CPP. Não poderá homologá-lo nesse caso.”148 

Esse pano de fundo de discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal por 

meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5508 proposta pela Procuradora-Geral 

da República. A Procuradoria-Geral da República arguiu afronta ao sistema 

acusatório, para tanto, suscitou violação dos artigos 5º, inciso LIV (devido processo 

legal), 37 (moralidade administrativa), 129, inciso I (titularidade do Ministério Público 

para a ação penal e princípio acusatório) e § 2º, na primeira parte (exclusividade do 

exercício das atribuições do Ministério Público), e 144º e 4º (múnus constitucional da 

                                                           
146 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei nº 12850/13. ed. 
Atlas. São Paulo, 2014. p. 59-60. 
147 Código de Processo Penal, Art. 28: “ Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, 
requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de 
considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao 
procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou 
insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.” 
148 MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). 
Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 14. 
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função policial), todos da Constituição Federal149. Arguiram, também, violação aos 

princípios da segurança jurídica, da moralidade e da confiança. Tal entendimento 

apoia-se na hipótese de que caso o juiz se recusar a homologar a proposta de 

acordo, o delegado não teria legitimidade constitucional para recorrer do certame, o 

que deixaria o colaborador desprotegido. As autoridades policiais, em contrapartida, 

defendiam a legitimidade do Delegado de Polícia como parte competente a firmar 

acordos de colaboração premiada, nos termos da Lei nº 12.850/13. A Advocacia-

Geral da União endossou o argumento das autoridades policiais, no sentido de que 

deveria haver igualdade entre todas as instituições e que não caberia centralizar 

somente no Ministério Público a persecução criminal150. A Corte, por maioria, 

acompanhou o voto do relator, Ministro Marco Aurélio Mello, que decidiu pela 

improcedência da ação, mediante o argumento de que: 

 
“O Delegado de polícia é o agente público que mantém contato direto com 
os fatos, sendo responsável pela apuração da materialidade, da autoria e 
das circunstâncias delituosas. O Ministro ainda ponderou sobre a 
necessidade de que seja assegurado o equilíbrio entre os órgãos públicos, 
sendo prejudicial ao bom funcionamento do Estado a concentração de 
poder em somente um órgão. Desse modo, decidiu que a colaboração 
premiada vincula a autoridade competente conforme o momento de sua 
realização, ou seja, durante as investigações criminais será de competência 
das autoridades policiais, com supervisão de um membro do Ministério 
Público; porém, depois de instaurada a ação penal, essa passa a ser de 

competência exclusiva da acusação.”151 

 
O comum, no entanto, é que a partir da manifestação do Ministério Público, 

ocorra a atuação conjunta dos órgãos responsáveis pela investigação criminal, dada 

a complexidade dos crimes relacionados à cooperação processual premiada. Tendo 

isso em vista, será dado enfoque na relação entre o Ministério Público e o agente 

                                                           
149 Nesse sentido, Frederico Valdez Pereira defende que: “A Lei 12.850/13 não deixa dúvida de que, após o 
início da ação penal, cabe ao Ministério Público a legitimação para oferecimento da proposta de acordo. Por 
outro lado, tratando-se de acordo de colaboração encaminhado na fase pré-processual, os §§2º e 6º do art. 4º 
parecem indicar que tal legitimidade seria também do delegado de polícia, que poderia, na redação da norma, 
negociar a formalização do acordo com o investigado e até mesmo representar pela concessão de perdão 
judicial ao colaborador. Acaso se pretenda a manutenção dos referidos dispositivos, é necessário interpretá-los 
conjuntamente com o caput do art. 4º, que é expresso em atribuir às partes, logo ao Ministério Público e 
acusado, a capacidade de postular a concretização da colaboração premiada. Sem essa interpretação, ter-se-ia 
que assentir com parte da doutrina no sentido que tais normas são inconstitucionais, uma vez que a 
titularidade exclusiva da ação penal é do MP, conforme art. 129, I, da CF, de modo que apenas ele, em acerto 
com o investigado e seu defensor, poderia dispor total ou parcialmente da persecução penal”. PEREIRA, 
Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2016. p. 131. 
150 WEDY, Miguel Tedesco. O futuro do direito penal negocial e o Estado Democrático de Direito. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. vol. 156/2019. p. 279-306.  Jun/2019. 
151 Idem. 
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colaborador, assistido de seu defensor – mesmo nos acordos de colaboração antes 

do recebimento da denúncia. 

Ainda, por interpretação do § 4º, do artigo 4º, o líder da organização criminosa 

está excluído da legitimidade de propositura da colaboração. A Lei acertou nesse 

ponto, porque não é razoável que o líder da organização criminosa pudesse se fazer 

de beneplácitos penais por delatar os demais integrantes da organização criminosa, 

que concorrem em menor grau para a criminalidade organizada empregada em 

determinado grupo. Ao contrário, a Lei visa a ele como maneira de tentar 

desmantelar a organização criminosa por completo ou, ao menos, desarticulá-la152. 

Essa inferência parece óbvia, entretanto, disso deriva a necessidade de cautela do 

Ministério Público ao firmar o contrato de colaboração premiada. É imprescindível 

que o membro do órgão ministerial aja com cautela nas tratativas iniciais, para não 

ser ludibriado por um dos líderes da organização criminosa. 

 

6.1.2 FASE PRÉ-CONTRATUAL 

 

Como o contrato é um instrumento formal que visa a trocas – informações e 

provas em contraprestação de benefícios penais – é indispensável que haja 

tratativas iniciais para o estabelecimento da confiança entre as partes. É nesse 

primeiro contato que o órgão ministerial saberá no que o colaborador pode 

contribuir. Por outro lado, é nesse momento que o colaborador será informado dos 

possíveis benefícios que poderá alcançar. 

De certa forma, o colaborador e o seu defensor sabem que o Estado adotou 

essa política criminal da colaboração premiada, por entender que de outra maneira 

não conseguiria solucionar os delitos envolvendo organizações criminosas. O órgão 

ministerial, por outro lado, tem uma grande ferramenta na mão para oferecer ao 

colaborador. Inclusive, proteção para terceiros, quando houver necessidade. Nesse 

toma lá dá cá, além da ausência de confiança entre as partes, não está determinado 

quem deve iniciar o contato. 

É sabido que a colaboração deve ser voluntária, o que não impede que o 

Ministério Público a proponha. Nesse sentido, Andrey Mendonça sugere que pode 

                                                           
152 MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). 
Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 13. 
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ser firmado um pré-acordo153 que deve ser respeitado, pois vincula as partes. A 

preocupação da legislação com esse impasse fica clara no § 2º, do artigo 4º, que 

faculta ao Ministério Público a possibilidade de, a qualquer momento, considerando 

a relevância prestada por colaboração, requerer ou representar ao juiz pela 

concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha 

sido previsto na proposta inicial. Nessa mesma lógica da confiança, a Lei determinou 

no § 10, do artigo 4º, que “as partes podem retratar-se da proposta, caso em que as 

provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas 

exclusivamente em seu desfavor”, o que é uma salvaguarda para o possível 

colaborador. 

Desse contato inicial, as hipóteses de futuras são duas: o transcurso 

processual até a formalização e posterior remessa ao juízo de homologação ou a 

frustração da possibilidade de cooperação processual por meio da retratação da 

proposta.  

 

6.1.3 RETRATAÇÃO DA PROPOSTA 

 

O texto do § 10, do artigo 4º, não trata da revisão do acordo de colaboração 

premiada, somente da retratação das partes em relação da proposta de acordo. O 

enunciado é claro quanto à possibilidade das partes desistirem de firmarem o 

acordo, que decorre da própria manifestação de vontade de uma delas ou até 

mesmo das duas em conjunto. Nessa esteira, a retratação da proposta importa na 

inexistência do acordo, uma vez que ainda não foi formalizado, bem como não 

restou homologado pelo juiz. No entanto, como se vê, essa proposta é fruto das 

tratativas iniciais e dos atos negociais propriamente ditos. Nesse momento, é 

possível que já tenha transcorrido parte relevante do inquérito, bem como do 

processo criminal, “onde podem ter sido produzidas provas (cautelares, antecipadas 

ou irrepetíveis – art. 155, in fine, do CPP ou colhidos elementos de convicção da 

                                                           
153 Andrey Mendonça sustenta que “pode ser firmado um pré-acordo, indicando que as provas produzidas 
antes da concretização do acordo não poderão ser usadas, o que deve ser respeitado. Assim, para que o 
réu/investigado colaborador não fique em situação desconfortável, enquanto o órgão não for formalizado, o 
membro do MP não deve utilizar, em hipótese alguma, os elementos e provas apresentados nestas reuniões 
preliminares pelo colaborador em seu desfavor.” Idem. p. 15. 
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investigação (v.g., depoimentos, acareações, reuniões e declarações entre o MP, a 

polícia e o ex-colaborador etc.)”154. 

Desse excerto acima, algumas duvidas podem surgir. O que significa dizer 

que ‘as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser 

utilizadas exclusivamente em seu desfavor’? A interpretação de que poderão ser 

usados em seu favor está correta? Ainda, poderão ser usados em desfavor de 

terceiros? 

Andrey Mendonça responde a esses questionamentos da seguinte forma: 

 
“(...) embora a lei não tenha sido clara, significa que aquelas provas 
apresentadas pelo colaborador não poderão ser utilizadas pela acusação 
em face dele, para prejudicá-lo, sob pena de ilicitude, em decorrência da 
violação ao princípio do nemo tenetur se detegere (...). Porém, nada impede 
que o investigado utilize aquelas provas apresentadas para se defender em 
juízo das acusações formuladas contra ele, razão pela qual o legislador 
utiliza a expressão “exclusivamente em seu favor”. Ou seja, não haverá 
ilicitude ou proibição de utilização da prova por parte do colaborador. 
Porém, poderia o MP utilizar as provas apresentadas em desfavor de outros 
agentes, que foram incriminados durante as tratativas? Não nos parece que 
seja possível. Se não houve um acordo efetivo, homologado pelo juiz, é 
como se aquelas provas não tivessem nunca chegado ao conhecimento do 
MP. Essa situação é diferente, porém, quando há um acordo homologado e 
esse é rescindido pelo acusado, em razão do descumprimento do acordo 
homologado. Nessa hipótese (rescisão), não há nenhum óbice a que as 
provas sejam utilizadas em desfavor do acusado ou de terceiros 
incriminados.” 

 
Em suma, o colaborador só está protegido daquilo que foi objetivo de tratativa 

para confecção da colaboração. As provas anteriores, que poderiam ensejar, ou que 

ensejaram denúncia contra o ex-colaborador, subsistem. Além disso, mesmo que se 

admita o entendimento de que as declarações e provas produzidas não poderão ser 

utilizadas em desfavor de terceiros, nada impede que o Ministério Público ou a 

polícia judiciária produzam novas provas, posto que sabedoras de contexto delitivo 

que talvez não soubessem antes das tratativas iniciais frustradas. 

 

6.1.4 ATOS DE NEGOCIAÇÃO PROPRIAMENTE DITOS 

 

Não havendo retratação da proposta, ‘as reuniões’ entre as partes são 

direcionadas para a confecção do contrato. Nessa esteira, o § 13º do artigo 4º indica 

que “Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios 

                                                           
154 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. WUNDER, Paulo. A revisão do acordo de colaboração premiada e o 
aproveitamento da prova já produzida. Revista dos Tribunais. vol. 987/2018. p. 289-316. Jan/2018. 



63 
 

ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive 

audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações.” Essa previsão 

decorre da necessidade do acordo preencher satisfatoriamente as disposições do 

artigo 6º. A partir desses registros, sempre que o juiz ficar em dúvida, em relação a 

algum dispositivo do contrato de colaboração, pode consultar os materiais das 

reuniões. Como, no juízo, de homologação, o magistrado atentará para os requisitos 

legais do acordo, dentre eles a voluntariedade, apenas a forma escrita pode ser 

insuficiente. Além disso, posteriormente, o imputado terá acesso a eles, de modo 

que possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

Nessa lógica, o texto do contrato de colaboração deve ser claro por duas 

razões: vincula as partes a ele, se efetivo vincula até mesmo o imputado; e a 

colaboração, depois de homologada, necessita ser corroborada por outras provas. 

Nesse sentido, Gilson Dipp dispõe que “As condições propostas devem ser claras e 

objetivas de modo a evitar incompreensões ou dúvidas que, existindo, repercutirão 

no juízo de homologação uma vez que vinculam todos os membros do MP que 

venham a atuar no caso.”155  

 

6.1.5 FORMALIZAÇÃO DO ACORDO 

 

Por força do artigo 6º a formalização do “termo de acordo da colaboração 

premiada deverá ser feito por escrito”. Ainda, nos termos do disposto nos incisos I, 

II, III, IV e VI, deverá conter, respectivamente: o relato da colaboração e seus 

possíveis resultados; as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado 

de polícia, a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; as 

assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do 

colaborador e de seu defensor; e a especificação das medidas de proteção ao 

colaborador e à sua família, quando necessário. 

A formalização da cooperação reduzida a termo confere algumas vantagens 

que não eram previstas em cooperações processuais premiadas estabelecidas por 

outras Leis: (i) traz segurança para os envolvidos; (ii) proporciona maior clareza dos 

limites do acordo; (iii) assegura a voluntariedade; (iv) dá maior transparência e 

                                                           
155 DIPP, Gilson.  A delação ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação da lei. 
Instituto Brasiliense de Direito Público. IDP, Brasília 2015. p. 30. 



64 
 

permite o controle pelos imputados, pelo magistrado, pelos órgãos superiores, e pela 

própria população. Em suma, traz maior eficiência para a persecução penal. 

Ato contínuo, o § 7º, do artigo 4º, determina que o respectivo termo, 

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

remetido ao juiz para homologação”. 

 

6.2 SIGILO 

 

Formalizado o acordo, nos termos do artigo 6º, “O pedido de homologação do 

acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não 

possam identificar o colaborador e o seu objeto”, por inteligência do artigo 7º – 

observada a hipótese de prevenção156. Concluída a distribuição ou consumada a 

prevenção, por previsão do § 1º do artigo 7º, “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”157. 

Nesse transcurso, a primeira parte do § 2º do artigo 7, estabelece que “o 

acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, 

como forma de garantir o êxito das investigações”. Os autos, em questão, dizem 

respeito ao pedido de homologação do acordo, ao passo que o caderno 

investigatório tem sigilo disciplinado no artigo 23. 

A segunda parte do § 2º do artigo 7º, em consonância com a Súmula 

Vinculante 14 do STF, faculta o acesso aos autos para a defesa, ao assegurar que 

“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”.158 

Nessa lógica, o indeferimento do acesso do recorrente à integralidade dos termos de 

                                                           
156 Masson e Marçal explicam que: “na hipótese de mais de um juízo igualmente competente já haver firmando 
sua competência pelo deferimento de alguma medida cautelar. Nesse caso, tendo-se tornado prevento (art. 
78, II, “c”, c/c o art. 83, ambos do CPP) para o julgamento da própria causa, não haverá necessidade de 
distribuição do pedido de homologação”. MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., 
atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo/SP; MÉTODO, 2017. p. 212. 
157 Nas ocasiões em que não houver regular expediente forense (recessos, por exemplo), a fim de evitar 
qualquer prejuízo para a persecução penal, competirá ao juiz plantonista a apreciação do pedido de 
homologação. Idem. p. 213. 
158 Idem. p. 213. 
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colaboração premiada de terceiro, não constitui nulidade, desde que possibilitado o 

acesso àquilo que seria pertinente ao exercício do direito de defesa.159 

A segunda parte do § 2º do artigo 7º carece de clareza, não está determinado 

quem é o representado mencionado no texto, é o colaborador ou os 

investigados/imputados? Masson e Marçal respondem que o aludido representado 

não é o colaborador. Não teria porque o colaborador e o defensor, entre a 

distribuição/reconhecimento da prevenção, buscarem acessar ao termo de 

colaboração – são conhecedores de seu conteúdo. Assim, explicam: 

 
(...) o representado é outro investigado (que não o colaborador) integrante 
da organização criminosa. É ao defensor dele que o § 2º quer garantir 
acesso aos elementos de prova que concernem ao exercício do direito de 
defesa, ressalvados os referentes às diligências em andamento (como uma 
interceptação telefônica que esteja ocorrendo) e, por isso mesmo, não 

documentadas no inquérito.160 

 
Disso decorre que os acordos, os quais imputam crimes a mais de uma 

pessoa, devem respeitar uma separação de conteúdo – para que um investigado 

não tenha acesso à informação de todas as informações referentes a outros 

membros da organização criminosa, assim como à estratégia do órgão acusatório. 

Diz-se que a disposição da segunda metade do § 2º do artigo 7º assegura o 

contraditório e a ampla defesa para os imputados. No entanto, é inviável acreditar 

que ele e o seu eventual defensor saibam do acordo. A cooperação existe 

exatamente para que a acusação tenha um ‘caso forte’ contra os imputados. Nesse 

caso específico para que o imputado tenha um defensor ele teria que ser citado por 

crime de participação em organização criminosa. A única inferência lógica de que o 

delatado sabe da existência de um acordo de colaboração que imputa crimes a ele, 

é cogitar o vazamento, a quebra de sigilo. Nessa hipótese, a aplicação da segunda 

parte do § 2º do artigo 7º encontraria subtrato plausível. 

Entretanto, vale lembrar que o contraditório é exercido quanto ao 

procedimento investigatório, ressalvada diligências em andamento e o acordo de 

                                                           
159 RHC 67. 493/PR, Rel. Min. Feliz Fischer, 5.ª Turma do STJ, DJe 02.05.2016. Nesse sentido: “Tratando-se de 
colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, 
diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração 
separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, 
não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei 
lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito” (Inq 3983, Rel. Min 
Teori Zavasck, Tribunal Pleno do STF, DJe-095 de 12.05.2012). Idem. p. 213. 
160 MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo/SP; MÉTODO, 2017. p. 214. 
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colaboração propriamente dito; este, por força do § 3º do artigo 7º, permanece 

sigiloso até o recebimento da denúncia, observado os direitos do colaborador – 

dispostos no artigo 5º. Tendo isso em vista, um segmento da doutrina entende que a 

segunda parte do § 2º do artigo 7º é inconstitucional por violação ao devido processo 

legal, direito ao contraditório e à ampla defesa, em face da necessidade de prévia 

autorização judicial. 

Entretanto, a autorização judicial é prevista por causa da situação já 

mencionada de muitos imputados161. Ademais, levantado o sigilo do acordo, por 

recebimento de denúncia162 em relação ao imputado, este poderá exercer o 

contraditório e a ampla defesa, inclusive chamando o colaborador para depor e 

sobretudo ser contraditado. 

 

6.3 JUÍZO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

Observados os termos expostos nas três fases anteriores, o termo é remetido 

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

voluntariedade. A remessa é realizada mediante distribuição sigilosa de pedido de 

homologação de acordo, contendo apenas informações que não possam identificar o 

colaborador e o seu objeto. Efetuada a distribuição, as informações pormenorizadas 

da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz, que decidirá no prazo de 

quarenta e oito horas. 

                                                           
161 Nesse sentido, Andrey Mendonça exemplifica: “Por exemplo, no caso de doleiro que prestasse serviços para 
várias organizações criminosas. Em situações deste jaez, deve-se ter bastante cautela, pois se for feito apenas 
um acordo para todas as investigações, haverá o risco de que diligências e investigações em curso sejam 
desveladas quando do recebimento da denúncia. Portanto, o ideal, nestes casos, é que haja um termo de 
colaboração para cada investigação. Ou seja, “a prudência reclama que se colham termos separados, 
individualizando as empreitadas, a fim de não prejudicar o resguardo do sigilo das investigações vindouras”65. 
Assim, para a organização criminosa “A”, um termo de colaboração; para a organização criminosa “B”, outro 
termo, e assim por diante. Com isso, à medida que forem recebidas denúncias em relação a cada organização 
criminosa, o termo respectivo será apresentado aos imputados, sem prejuízo de que investigações e, 
sobretudo, diligências em curso sejam prejudicadas.” MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada 
e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 26. 
162 Masson e Marçal contam a hipótese na qual o sigilo poderia ser levantado antes do recebimento da 
denúncia. In verbis: ao homologar (Pet. 5952/STF) o pacto premial entabulado entre o MPF e o senador 
Delcídio do Amaral, o Min. Teori Zavascki entendeu possível levantamento do sigilo antes desse momento, a 
pretexto de que a Constituição proíbe a restrição à publicidade dos atos processuais, salvo quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX), e estabelece, com as mesmas ressalvas, que a 
publicidade dos julgamentos do Poder Judiciário é pressuposto inafastável de sua validade (art. 93, XI). 
MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo/SP; MÉTODO, 2017. p. 217. 
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O juiz pode decidir, a respeito da homologação da proposta de acordo, em 

três sentidos: i) homologar, ii) não homologar, se não atender aos requesitos legais, 

e adequar ao caso concreto. Ambas as decisões serão abordadas em tópicos 

próprios, sendo que neste ainda serão ressaltadas a regularidade e a legalidade. 

Frisa-se que a voluntariedade foi abordada em tópico próprio. 

Dito isso, Vicente Greco Filho assevera que: 

 
A decisão de homologação é uma interlocutória simples que não pro- duz 
efeito de coisa julgada nem assegura a concessão de benefício. Ela tem por 
finalidade somente a de qualificar o investigado como colaborador, 

ensejando as medidas relativas a essa situação, como as do art. 5º.163 

 

Nesse sentido, a decisão de homologação não pode adentrar em conteúdo de 

mérito, de eficácia da colaboração. Ainda nesse sentido, o Manual de Colaboração 

Premiada de 2014, confeccionado pelo ENCCLA, dispôs que a atividade 

homologatória do juiz: 

 
“(...) resume-se à verificação do preenchimento dos pressupostos materiais 
(cláusulas válidas, legais e que respeitem os princípios gerais de Direito, a 
moral, a ordem pública e os bons costumes) e formais (relato da 
colaboração e seus possíveis resultados, legitimidade daqueles que 
participaram do acordo, vontade livre e informada, declaração de aceitação 
do colaborador e de seu defensor, as assinaturas, a presença de defensor e 

a especificação das medidas de proteção, quando for o caso.”164 

 
Todavia, o inciso II, do artigo 6º, determina que o termo de acordo de 

colaboração deverá conter “as condições da proposta do Ministério Público”. Dentre 

as condições, evidentemente, estarão presentes a previsão dos beneplácitos. “A lei 

não cogita de relato critico ou juízo de valor da colaboração, mas parece intuitivo 

que desse relato decorrerá a valorização objetiva da colaboração.”165 Contudo, é 

sabido que a cominação da pena, bem como de outros consectários legais, é de 

incumbência do juiz. Tendo isso em vista, não pode o Ministério Público promoter, 

em acordo, aquilo que não pode cumprir em sentença. Entretanto, para perquirir a 

validade do acordo o juiz deverá atentar para a validade dessas condições. Por isso, 

o Manual de Colaboração Premiada do ENCCLA também orienta que “não deve o 

                                                           
163 FILHO, Vicente Greco – Comentários à Lei de organização criminosa: Lei nº 12.850/13. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 41. 
164 Manual Colaboração premiada. ENCCLA, Brasília, Rio de Janeiro 2014. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/eventos-2/eventos-internacionais/conteudo-
banners-1/enccla/restrito/manual-colaboracao-premiada-jan14.pdf/view. Acessado em 28/05/19. 
165 DIPP, Gilson.  A delação ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação da lei. 
Instituto Brasiliense de Direito Público. IDP, Brasília 2015. p. 25. 
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magistrado homologar propostas que tragam preestabelecido o quanto de redução 

de redução de pena”166. Estende-se a interpretação para a assertiva de que ‘não 

deve o Ministério Público preestabelecer a aplicação dos benefícios’; pode, tão 

somente, expor as vantagens que podem sobrevir de colaboração efetiva, sem com 

isso fazer relação entre prestação e contraprestação. 

Essa lógica é objeto de críticas, uma vez que o colaborador não tem 

segurança de quais benefícios serão aplicados em face de sua contribuição. O 

contraponto a essas críticas entende que, mesmo homologado o acordo, todo o 

processo ainda está submetido às regras constitucionais do devido processo legal. 

Nesse sentido, não poderia o juiz homologar benefícios relacionados à sua 

incumbência em cominar a pena, sob o risco de incorrer em duplo julgamento 

antecipado de mérito. Ainda, porque nada impede que o colaborador venha a ser 

absolvido ou seja condenado à sanção menos gravosa que os parâmetros 

estabelecidos em acordo. Soma-se a esse argumento também, o fato de que o juiz 

está vinculado ao § 1º, do artigo 4º, o qual determina que “em qualquer caso, a 

concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a 

natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a 

eficácia da colaboração.” Além disso, a não aplicação dos benefícios, em sentença 

por parte do juiz, pode ser objeto de recurso às instâncias superiores. 

 

6.3.1 RECUSA À PROPOSTA DE HOMOLOGAÇÃO 

 

Deriva do § 8º do artigo 4º a determinação de que “o juiz poderá recusar 

homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao 

caso concreto”. A recusa pode ser total ou parcial. Na primeira situação, o acordo é 

declarado inválido e não surtirá seus efeitos; na segunda, a validade é mantida, 

porém com a exclusão de cláusulas inconstitucionais por exemplo167. 

O diploma legal não regula essas hipóteses apresentadas no que tange à 

discordância das partes em relação à decisão de recusa ou de adequadação da 

proposta de acordo de colaboração premiada. A doutrina não é uníssona quanto ao 

                                                           
166 Manual Colaboração premiada. ENCCLA, Brasília, Rio de Janeiro 2014. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/eventos-2/eventos-internacionais/conteudo 
banners-1/enccla/restrito/manual-colaboracao-premiada-jan14.pdf/view. Acessado em 28/05/19. 
167 MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo/SP; MÉTODO, 2017. p. 189-190. 
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tema, porém, pelo menos duas correntes, entendem que é admissível a via recursal. 

Nesse sentido, Eugênio Pacelli defende que: 

 
“(...) em tais situações deveria o Ministério Público apresentar recurso em 
sentido estrito contra referida decisão (de não homologação do acordo). 
Embora não se trata de decisão que rejeite (não receba) a denúncia ou 
queixa, não restam dúvidas que haverá rejeição de iniciativa postulatória do 
órgão da acusação, a merecer a aplicação da norma contida no art. 581, I, 

CPP, por analogia.”168 

 
Por outro lado, Ana Luiza Almeida, Gustavo dos Reis Gazzola e Flávio 

Pereira, entendem que, “como o ato tem natureza de decisão com força de 

definitiva, desafia recurso de apelação, conforme dispõe o art. 593, inciso II, do 

Código de Processo Penal.”169 Esse mesmo entendimento encontra apoio na 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul170. Masson e 

Marçal, admitindo a via recursal, porém divergindo das saídas apresentadas, 

compreendem que “o silêncio legislativo e o dissenso doutrinário estão a indicar 

fortemente a aplicação do princípio da fungibilidade (art. 579 do CPP), tão aclamado 

pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.”171 

Quanto ao juízo de adequação, destacam-se outros quatro entendimentos. O 

primeiro sustenta que o juiz não pode adequar o conteúdo do acordo ao caso 

concreto, sob pena de afronta ao sistema acusatório e violação ao próprio § 6º do 

artigo 4º.  O segundo defende que nos casos que o Ministério Público e o acusado, 

assistido por seu defensor, ratifiquem a adequação, caberia ao juiz exercer essa 

faculdade – caso as partes não ratifiquem a decisão do juiz, o acordo não deve ser 

homologado. A terceira linha entende que não havendo mudança circunstancial dos 

termos, desnecessária nova manifestação das partes, sendo assim, homologado o 

acordo com os cortes do magistrado. O quarto posicionamento arguiu que, desde 

                                                           
168 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. ed. 18. São Paulo: Atlas, 2014. p. 868. 
169 FERRO, Ana Luiza Almeida; GAZZOLA, Gustavo dos Reis; PEREIRA, Flávio Cardoso. Criminalidade organizada: 
comentários à Lei nº 12.850/13, agosto de 2013. Curitiba, Juruá, 2014. p. 138.  
170 NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Habeas 
corpus impetrado contra decisão que não homologou, forma fundamentada, acordo de colaboração premiada. 
A decisão que rejeita ou não homologa acordo de colaboração premiada, possui conteúdo decisório que 
produz modificação na esfera jurídica material e processual daqueles que o celebram, podendo, inclusive, 
gerar-lhes prejuízos. Assim, por analogia ao art. 593 do CPP, adequado o recurso de apelação contra a decisão 
de rejeição proferida pelo Juiz singular(...). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Habeas Corpus Nº 
70081422628, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado 
em 30/05/2019). 
171 MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo/SP; MÉTODO, 2017. p. 190. 
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que o juiz é vedado ao juiz a supressão de benefícios válidos previstos no acordo, 

de outra forma, o acréscimo não está proibido.172 

 

6.4 ACORDO HOMOLOGADO 

 

Homologada a proposta de acordo de colaboração, de imediato serão 

aplicadas as medidas de direitos do colaborador presentes em todos os incisos do 

artigo 5º e no inciso V do artigo 6º, positivadas no contrato de cooperação.  Ato 

contínuo, é dado início à fase de sua execução do conteúdo de prova e investigativo 

constante no negócio contratual. Também é chamada de fase de corroboração da 

homologação, tendo em vista a determinação expressa do § 16, do artigo 4º, que 

dispõe “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações de agente colaborador”, que será abordado em tópico próprio. É o 

momento de o colaborador prestar a sua efetiva colaboração, por meio da entrega 

das provas que possui, do detalhamento das declarações realizadas e 

compromissos firmados, durante os atos de negociação. Conforme já mencionado, a 

colaboração premiada é um meio de obtenção de provas, admitindo vários meios 

comprobatórios no auxílio da investigação criminal. Inclusive, do acordo, podem 

decorrer outros meios de obtenção de provas, inseridos nos incisos do artigo 3º. “O 

legislador limita apenas os resultados (art. 4 º), mas não os meios para alcançá-los, 

que poderão ser os mais variados, desde que lícitos.”173 

Por inteligência do inciso I, artigo 6º, o relato da colaboração deve constar no 

termo. Ainda, o § 9º, determina que “depois de homologado o acordo, o colaborador 

poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do 

Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações”. A 

colaboração, portanto, não se encerra com a homologação do acordo. Dentre outras 

diligências, meios de obtenção de provas e meios de prova, o colhimento de 

depoimento do colaborador é decorrente dos compromissos firmados em acordo, 

porém o legislador teve o cuidado de prever esse dispositivo para facultar ao 

Ministério Público o chamamento do colaborador. Além disso, no § 12, do artigo 4º, 

determinou a ocorrência seguinte: “ainda que beneficiado por perdão judicial ou não 

                                                           
172 Idem. p. 190-191. 
173 MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). 
Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 26. 
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denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou 

por iniciativa da autoridade judicial”. Essa previsão é uma implicação óbvia. Nos 

processos que o colaborador incrimina outros, é necessário que seja exercido o 

contraditório por parte desses imputados, falaremos mais sobre isso em tópico 

próprio. Ainda, é possível que do resultado das investigações, sobreveiam novos 

fatos e o Ministério Público solicite o depoimento do colaborador. Naquilo que não 

estiver pactuado, não há o compromisso de contribuir com o órgão acusatório, 

porém, no § 2º do artigo 4º, a Lei previu um incentivo para que o colaborador se 

comporte de modo cooperativo, pois estabeleceu que considerando a relevância da 

colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer momento, poderá requerer ou 

representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que 

esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. 

A colaboração é um procedimento processual incidental, porém submetido 

aos princípios do devido processo legal. Nesse sentido, o colaborador será ouvido 

como testemunha, nos casos em que não tiver concorrido para a conduta delituosa, 

bem como, na qualidade de coautor, partícipe, ou informante, nos casos em que 

tiver concorrido para a ação criminosa174.  

 

6.4.1 RENÚNCIA AO DIREITO AO SILÊNCIO 

 

Na esteira da cooperação por depoimento, emana do § 14, do artigo 4º, que 

“o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e 

                                                           
174 “AÇÃO PENAL. TERCEIRA QUESTÃO DE ORDEM. CO-RÉUS COLABORADORES. DENÚNCIA NO PRIMEIRO GRAU 
DE JURISDIÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO FORMAL CONTRA 
OS RÉUS NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO 
ORIGINÁRIO. INCONVENIÊNCIA DA REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. 
MANUTENÇÃO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. ARROLAMENTO DOS CO-RÉUS COMO TESTEMUNHAS. 
IMPOSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DOS DEPOIMENTOS NA CONDIÇÃO DE INFORMANTES. VIABILIDADE. 
RESPEITO AOS DITAMES LEGAIS E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. QUESTÃO DE ORDEMRESOLVIDA PARA 
AFASTAR A QUALIDADE DE TESTEMUNHAS E MANTER A OITIVA DOS CORÉUS NA CONDIÇÃO DE INFORMANTES. 
(...) 6. O fato de não terem sido denunciados nestes autos não retira dos envolvidos a condição de co-réus. Daí 
a impossibilidade de conferir-lhes a condição de testemunhas no feito. 7. De todo modo, por não terem sido 
ouvidos na fase do interrogatório judicial, e considerando a colaboração prestada nos termos da delação 
premiada que celebraram com o Ministério Público, é perfeitamente legítima sua oitiva na fase da oitiva de 
testemunhas, porém na condição de informantes. Precedente. 8. Respeito ao princípio do contraditório e 
necessidade de viabilizar o cumprimento, pelos acusados, dos termos do acordo de colaboração, para o qual se 
exige a efetividade da colaboração, como prevê em os artigos 13 e 14 da Lei n° 9.807/99. 9. Questão de ordem 
resolvida para julgar ausente violação à decisão do plenário que indeferiu o desmembramento do feito e, 
afastando sua condição de testemunhas, manter a possibilidade de oitiva dos co-réus colaboradores nestes 
autos, na condição de informantes”. (AP-QO3 470, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 
23/10/2008, publicado em 30/04/2009, Tribunal Pleno). 
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estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.” Nessa perspectiva, decorre 

a possibilidade de o réu incorrer nos crimes de falso testemunho, denunciação 

caluniosa e colaboração caluniosa, tipificado no artigo 19 do diploma legal em tela. 

Parte da doutrina divergente dessa disposição por entender trata-se de renúncia a 

direito fundamental, o que configura a inconstitucionalidade do dispositivo, outra 

parte compreende que, nos casos de colaboração premiada, essa garantia é 

renunciável. 

Infere-se do primeiro entendimento, que a Lei 12.850/13 não poderia prever a 

obrigação de renúncia ao direito ao silêncio, por compelir o réu a produzir provas 

contra si mesmo. Ninguém está obrigado a se autoincriminar. O silêncio, contraposta 

à ideia de compromisso legal de falar a verdade, não pode ser direcionado para a 

responsabilização na esfera penal.175 

Em corrente diversa, Frederico Valdez Pereira sublinha a disponibilidade do 

direito ao silêncio. Para eles, o direito ao silêncio, para réu colaborador, sujeito 

processual, é passível de renúncia, desde que de forma livre e consciente176. Nessa 

mesma linha, Andrey Mendonça corrobora que a disponibilidade do direito ao 

silêncio é válida e constitucional, “pois feita de maneira voluntária e assistida e 

dentro do poder dispositivo da parte. Ao voluntariamente contribuir com a acusação 

– consentimento devidamente informado de todas as suas consequências e com a 

orientação de advogado”.177 Na prática, é exatamente isso que acontece. Como a 

colaboração decorre da autonomia da vontade do colaborador, há uma renúncia, 

informada por ele, ao direito ao silêncio. Considerando também que o colaborador, 

sempre, é assistido por seu defensor, presume-se que ele esteja a par da 

importância do compromisso de dizer a verdade. 

Entretanto, Luciano Alberto Ferreira e Marcos Pereira da Silva defendem que: 

 
(...)não basta o formal cumprimento da constitucionalidade dos dispositivos 
legais, necessário se faz a realização substancial da ordem constitucional. 
No caso, a inexistência do “dever fundamental” de contrapor-se à pretensão 
punitiva estatal destacada por esses doutrinadores não poderia se converter 
na mitigação do direito ao silêncio. Nessa direção, a realização efetiva do 

                                                           
175 FEFFEIRA, Luciano Alberto; SILVA, Marcos Pereira da. Garantias liberais e eficácia repressiva: controvérsias 
da colaboração premiada na persecução penal de crimes econômicos no Brasil. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. vol. 137/2017. p. 197-222. Nov/2017. 
176 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada. Legitimidade e Procedimento. Aspectos controvertidos do 
Instituto da Colaboração Premiada de Coautor de Delitos como Instrumento de Enfrentamento do Crime 
Organizado. 2ª ed. Revista Atualizada de Acordo com a Lei nº 12.850/13. Curitiba, Juruá Editora, 2014. p. 58-59. 
177 MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). 
Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 27. 
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Estado de Direito não poderia se coadunar com a celebração de acordos 
bilaterais legitimados apenas pela emergência investigativa, sob pena de, 
no processo histórico, esvaziar-se o conteúdo axiológico de direitos e 

garantias individuais processuais.178 

 
O precedente do Supremo Tribunal Federal mais veiculado, nessa lógica, 

advém de decisão de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que disciplina:  

 
(...) o conjunto das cláusulas do acordo guarda harmonia com a 
Constituição e as leis, com exceção da expressão ‘renúncia’ à garantia 
contra a autoincriminação e ao direito ao silêncio (...), devendo essa 
renúncia “ser interpretada com a adição restritiva ‘ao exercício’ da garantia e 

do direito respectivos no âmbito do acordo e para seus fins.179 
 
Por isso, é imprescindível a clareza do acordo, de modo que os depoimentos, 

posteriores às tratativas do acordo, estarão vinculados ao seu conteúdo, 

constituindo prova, inclusive, para o colaborador, de que ele não praticou o referido 

delito de colaboração caluniosa. Tendo isso em vista, se o membro do órgão 

ministerial perguntar sobre fato não especificado no acordo, o colaborador pode 

dizer que não tem conhecimento dos fatos, mas também pode permanecer em 

silêncio. Além disso, não é incomum que o colaborador não saiba de toda a 

extensão dos fatos perguntados, nesse sentido, também, poderá permanecer em 

silêncio, posto que a ineficácia da colaboração, em relação aos compromissos 

firmados, só é prejudicial a ele mesmo, no ato de cominação dos benefícios. 

 

6.4.2 SOBRESTAMENTO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DA 

DENÚNCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL 

 

Emana do § 3º do artigo 4º 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.” 

 
Como a presente Lei é voltada para os crimes praticados no âmbito das 

organizações criminosas – que detêm certo grau de estruturação e ramificações, 

difíceis de serem investigadas, mesmo com a contribuição de um colaborador – esse 

                                                           
178 FEFFEIRA, Luciano Alberto; SILVA, Marcos Pereira da. Garantias liberais e eficácia repressiva: controvérsias 
da colaboração premiada na persecução penal de crimes econômicos no Brasil. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. vol. 137/2017. p. 197-222. Nov/2017. 
179 Pet. 5952. Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.03.2016, DJe-050, divulg. 16.03.2016, public. 17.03.2016. 
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dispositivo configura medida de apoio voltada para a consecução dos fins da 

colaboração e sobretudo da persecução penal.180 “Concede-se assim um período 

maior e mais coerente para a produção probatória e especialmente para averiguar 

da eficácia da colaboração prestada.”181 

Interpretando o dispositivo, é importante fazer uma observação, que, de 

pronto, não parece ser óbvia. Ao tratar do tema, o § 3º do artigo 4º utiliza a 

expressão ‘relativos ao colaborador’. “Isso significa que se trata da possibilidade de 

suspensão dos prazos de todo o processo em que ocorra a colaboração e não 

somente contra ele.”182 Parece apropriado para o alcance da verdade na persecução 

penal, pois a obtenção de provas para a resolução dos processos pode depender 

substancialmente da cooperação. No entanto, é claro que esse dispositivo 

procedimental, introduzido pela Lei nº 12.850/13, é prejudicial para os imputados, 

uma vez que amplia o prazo da investigação e produção probatória para a acusação 

– por essa razão, submete-se à cláusula constitucional da irretroatividade183. 

Além disso, a Lei não foi clara quanto à aplicação do dispositivo, resultando 

na dúvida de se essa suspensão ocorre automaticamente ou mediante 

requerimento. Como a suspensão do processo pressupõe a suspensão do prazo 

prescricional, Vicente Greco Filho responde que “em se tratando de prazo de 

natureza processual, dependerá de decisão judicial da qual poderão ter 

conhecimento eventuais outros investigados ou acusados”, em face do direito de 

defesa – assegurado os direitos do colaborador, previstos no artigo 5º da Lei em 

comento184. 

A Lei se omitiu quanto às possibilidades de o magistrado discordar do pedido 

de suspensão, do prazo requerido pelo Ministério Público, ou da prorrogação. 

Masson e Marçal entendem que, nessas hipóteses, o mais adequado é que o 

magistrado aplique o artigo 28 do Código de Processo Penal185. Ainda, na hipótese 

                                                           
180 MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo/SP; MÉTODO, 2017. p. 164-165. 
181 MENDRONI, Marcelo Blatouni. Comentários à Lei de Combate ao Crime Organizado: Lei nº 12.850/13. Livro 
Eletrônico.  
182 FILHO, Vicente Greco – Comentários à Lei de organização criminosa: Lei nº 12.850/13. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 42. 
183 Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XL: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” 
184 FILHO, Vicente Greco – Comentários à Lei de organização criminosa: Lei nº 12.850/13. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 42. 
185 Contextualizam: “(...) deverá ser acionado o Procurador-Geral de Justiça, chefe institucional do Ministério 
Público, ao qual competirá tomar uma das seguintes decisões: (a) a designação de outro membro do parquet 
para imediato oferecimento da denúncia; (b) aderir ao entendimento do Promotor de Justiça e insistir na 
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de o juiz indeferir o pedido de suspensão sem aplicar o artigo 28 do Código de 

Processo Penal, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto sustentam que é 

adequado “se pensar no recurso em sentido estrito, viável por analogia do disposto 

no art. 581, inc. XVI do CPP”186 ou, nas palavras de Masson e Marçal, “interposição 

de correição parcial, que já foi admitido pelo STJ para hipótese de indeferimento da 

suspensão do processo nos casos de réu citado por edital, nos termos do art. 366 do 

CPP”187. Além disso, defendem a aplicação do princípio da fungibilidade com 

substrato na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

 
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido 
de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade quando há 
interposição de recurso diverso do devido, considerando-se a ausência de 

má-fé e, obviamente, a tempestividade”188. 

 
A possibilidade de sobrestamento do prazo para oferecimento de denúncia e 

suspensão do processo para investigado/réu preso está implícita no texto normativo 

da Lei em tela, porém não restam claras as implicações disso tampouco como deve 

agir o magistrado frente a essa situação189. Nesse caso, Gabriel Habib compreende 

que: 

 
(...) parece que a melhor solução seria o juiz colocá-lo em liberdade para 
que o prazo ou o processo fosse suspenso; na hipótese de estarem 
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que 
impeçam a soltura do investigado ou réu, essa suspensão do prazo não 

pode ser aplicada190. 

 
Nesse sentido, o próprio artigo 22 da Lei nº 12.850/13 disciplinou que o prazo 

da instrução criminal “não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu 

estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, 

devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório 

atribuível ao réu”. Em suma, o magistrado pode indeferir o pleito, o que implicará na 

                                                                                                                                                                                     
suspensão do prazo (ou prorrogação), hipótese em que o termo a quo da suspensão será contado a partir de 
sua promoção.” MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo/SP; MÉTODO, 2017. p. 166. 
186 CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado: comentários à nova lei sobre o crime 
organizado – Lei nº 12.850/2013. 2ª ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 58. 
187 MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo/SP; MÉTODO, 2017. 
188 AgRg nos EDCL no Agravo em REsp 375.390/BA, 5.ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz, unânime, DJe 26.02.2014. 
MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo/SP; MÉTODO, 2017. p. 167. 
189 MASSON, Cleber, MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo/SP; MÉTODO, 2017. p. 167. 
190 HABIB, Gabriel. Leis penais especiais. 6ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. t. II, p. 49. 
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aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal e o relaxamento da prisão, ou 

pode deferir a suspensão, “ante a impossibilidade de a custódia estender-se pelo 

inquérito, o juiz igualmente a relaxa ou, a pedido do Ministério Público, impõe outras 

cautelares em substituição à medida constritiva de liberdade” 191. 

 

6.5 ACORDO DE IMUNIDADE 

 

O § 4º do artigo 4º dispõe que o Ministério Público poderá deixar de oferecer 

denúncia192, com a condição de o colaborador não ser o líder da organização 

criminosa, bem como que seja o primeiro a prestar efetiva colaboração. Nos termos 

do referido dispositivo, ambas as condições devem ser preenchidas. Ângelo Facciolli 

entende que, satisfeitas as exigências, “o acusado passa a ter direito subjetivo a 

manter-se imune à denúncia do MP”. Esse posicionamento está relacionado 

diretamente com o emprego dos termos ‘líder’ e ‘primeiro’. Vicente Greco Filho 

sustenta que: 

 
Embora a Lei refira o termo “líder” (no singular), temos por lógico que o 
instituto possa ser aplicado a “líderes”. Isso porque, em Organizações 
Criminosas clássicas (de modelos mafiosos, p. ex.), há células ou grupos ou 
clãs hierarquicamente divididos. Em alguns casos, os integrantes de menor 
escala nem sequer conhecem ou sabem a identidade do maior dos líderes 
(nas máfias chamado de “Boss”). Da mesma forma seria difícil aferir se 
aquele a quem ele considera o “maior chefe” realmente o é, ou se há 
alguém ainda acima dele. Nada impediria, portanto, quer nos parecer, que o 
benefício da imunidade possa ser aplicado ao integrante que entregar à 
justiça “o seu líder”, assim reconhecido como tal pelo Ministério Público a 

partir das provas produzidas.193 

 
Nesta senda, a perquirição de quem são os líderes da organização criminosa 

cabe ao Ministério Público, a partir das provas produzidas, as quais conduziram as 

investigações até o possível agente colaborador. O órgão ministerial formará a sua 

                                                           
191 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 144. 
192 Nesse sentido, Andrey Mendonça sustenta que o artigo 26, item 3 da Convenção de Palermo, bem como o 
artigo 37, item 3, da Convenção de Mérida já previam esse benefício, Vejamos: “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. Cada Estado parte considerará a 
possibilidade de prever, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, a 
concessão de imunidade judicial a toda pessoa que preste cooperação substancial na investigação ou no 
indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção.” MENDONÇA, Andrey Bordes de. A 
Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 
20. 
193 FILHO, Vicente Greco – Comentários à Lei de organização criminosa: Lei nº 12.850/13. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 55. 
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convicção em torno de quem é o líder da organização,  ou de núcleo dela, e pode 

propor a imunidade para o acusado. Ademais é importante que ele seja o primeiro a 

prestar efetiva colaboração. Sendo esse benefício o de maior grau despenalizador 

previsto na Lei em comento, é indispensável que a colaboração tenha papel 

substancial na persecução penal. Não se espera que o diploma legal forneça um 

circuito de impunidade, por isso a previsão do beneplácito somente para o primeiro a 

colaborar. Contudo, cabe ao Ministério Público determinar quem é o primeiro, uma 

vez que aqui não se está falando do primeiro a obter proposta de colaboração e sim 

o primeiro a prestar efetiva colaboração. Nessa lógica, antes mesmo da 

formalização do acordo para remessa para homologação, o órgão ministerial deve 

compreender que a colaboração já atingiu a sua finalidade e resulta efetiva. De certa 

forma, o Ministério Público precisa entender que há a necessidade de requer 

diligências ao juízo, para corroboração da prova.  

Andrey Mendonça suscita a dúvida a respeito da natureza do acordo de 

imunidade, bem como da sua eficácia e, em contra ponto ao perdão judicial, 

sustenta que o acordo de imunidade configura causa de extinção da punibilidade. 

Aduz que o perdão judicial é de atribuição exclusiva do juiz e, nos crimes 

relacionados a organizações criminosas, o oferecimento da denúncia é prerrogativa 

do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, nos termos do art. 129, 

inc. I, da Constituição Federal. Nesse sentido, ao contrário do que prevê o Manual 

de Colaboração Premiada do Ministério Público Federal, este benefício é passível de 

promessa194, conforme reitera o autor “Como corolário, é impossível se impor ao MP, 

como instituição, que ofereça a ação penal, pois nem mesmo o STF pode impor ao 

PGR que oferte denúncia.”195 

 “Caso o juiz discorde do acordo de imunidade poderá aplicar o art. 28 do 

CPP, por analogia, pois se trata de hipótese de não oferecimento da denúncia.”196 

Todavia, não discordando, é imprescindível que o Ministério Público esteja convicto 

da eficácia da cooperação, uma vez que a homologação do acordo de colaboração, 

nesse caso, gera coisa julgada. 

                                                           
194 Neste sentido decidiu o Plenário do STF: “Ademais, o pedido de que este Tribunal determine que o 
Procurador-Geral da República denuncie o Presidente é juridicamente impossível” AP-QO5 470, Relator(a): 
Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 08/04/2010, publicado em 03/09/2010, Tribunal Pleno. 
195 MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). 
Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 21. 
196 Idem. p. 21. 
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6.6 VALOR PROBATÓRIO DA COLABORAÇÃO 

 

Masson e Marçal lembram que: 

 
Assim como na regra do Código de Processo Penal (art. 155) “ o juiz 
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na investigação” (ressalvadas as 
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas), apregoa o § 16º do art. 4º 
da Lei no Crime Organizado que “nenhuma sentença condenatória será 
proferida com fundamento apenas nas declarações de agente 

colaborador.197 

 
Neste contexto, veda-se que a sentença condenatória seja baseada somente 

nas declarações do colaborador. Todavia, está claro que elas, assim como foram 

imprescindíveis para o desencadeamento de outros meios de obtenção de provas, 

embasam a sentença condenatória dos imputados pela colaboração198. Logo, não 

fora estabelecido o que é suficiente para fundamentar decreto condenatório, por 

outro lado, sagrou-se o regime legal de prova negativa. A inexistência de outros 

elementos probatórios ensejam absolvição por ausência de provas (artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal). 

Contudo, seria permitida sentença condenatória fundamentada em delações 

direcionadas para um mesmo imputado, sem outras provas a corroborá-las? Para 

Masson e para Marçal, o dispositivo legislativo não vedou essa fundamentação. 

Sustentam que o texto do § 16º, do artigo 4º da Lei nº 12.850/13, está empregado no 

singular, de modo que a chamada corroboração recíproca cruzada não encontra 

óbice na legislação. Em contraponto, apresentam o entendimento de Gustavo 

Badaró, o qual, em suma, leciona que as declarações oriundas de colaboração 

premiada recebem um descrédito valorativo por sua natureza, sendo imprescindível 

que a corroboração por prova de credibilidade objetiva199. 

                                                           
197 MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo/SP; 
MÉTODO, 2017. p. 201. 
198 Masson e Marçal, lecionam quem a colaboração premiada tem valor probatório relativo, do mesmo modo 
que o artigo 197 do Código de Processo Penal. In verbis: “O valor da confissão se aferirá pelos critérios 
adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais 
provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”. MASSON, Cleber, 
MARÇAL Vinícius. Crime organizado – 3ª ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo/SP; 
MÉTODO, 2017. p. 201. 
199 Idem. p. 202-203. 
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Nesse sentido, inclusive, arguiu o Ministro Celso de Melo frisando que “o 

Estado não poderá utilizar-se da denominada “corroboração recíproca ou cruzada”, 

ou seja, não poderá impor condenação ao réu pelo fato de contra este existir, 

unicamente, depoimento de agente colaborador que tenha sido confirmado, tão 

somente, por outros delatores”200. 

 

6.7 SENTENÇA 

 

A discussão em torno da sentença201, dos processos nos quais se utiliza o 

instituto da colaboração premiada, gira em torno da vinculação (ou não) do juiz aos 

termos do acordo de cooperação. Na atividade de homologação, o juiz apenas 

deverá verificar a regularidade, legalidade e voluntariedade da proposta de acordo (§ 

7º do artigo 4º), ficando a apreciação dos termos do acordo homologado e sua 

eficácia restrita à sentença202 (§ 11 do artigo 4º). 

Contrapondo o disposto na Lei e no Manual do próprio Ministério Público 

Federal, Eduardo Silva sustenta que: 

 
No caso de acordo versando sobre a concessão de perdão judicial, que 
somente pode ser concedido quando da sentença, uma vez homologado, o 
juiz ficará vinculado a tal solução, salvo se houver revogação do acordo ou 
retratação das partes (§ 10 do art. 4º da lei). Tal vinculação não representa 
cerceamento à imparcialidade da atividade judicante, mas tão somente a 
previsão de uma causa legal de extinção da punibilidade sui generis, pois 
vinculada à homologação do acordo, devendo constar da denúncia para que 

possa ser considerada quando da sentença.203 

 
Previsão contrária ao excerto acima, estaria eivada de insegurança jurídica, 

visto que o Ministério Público não pode garantir ao colaborador que o juiz vai aplicar 

as previsões de benefícios listadas no acordo.204 Andrey Mendonça aduz que “a 

                                                           
200 Trecho do voto proferido na Pet. 5700/DF pelo Min. Celso de Melo (transcrições do Informativo-STF nº 800). 
201 Essa atuação final, por sua vez, pode ocorrer em apenas três oportunidades, determinadas pelo momento 
em que ocorreu a colaboração: (a) se até a sentença de mérito, ocorrerá na sentença; (b) se acontecer entre a 
sentença e o julgamento pelo órgão recursal, seja qual for ele, ocorrerá no julgamento pelo Tribunal e constará 
do acórdão; (c) se a colaboração acontecer depois do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, pelo 
juízo da execução penal. Manual Colaboração premiada. ENCCLA, Brasília, Rio de Janeiro 2014. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/eventos-2/eventos-internacionais/conteudo-
banners-1/enccla/restrito/manual-colaboracao-premiada-jan14.pdf/view. Acessado em 28/05/19. 
202 Nenhum juízo de valor fará neste momento sobre a extensão e eficácia da colaboração. Manual 
Colaboração premiada. ENCCLA, Brasília, Rio de Janeiro 2014. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/sci/dados-da-atuacao/eventos-2/eventos-internacionais/conteudo-banners-
1/enccla/restrito/manual-colaboracao-premiada-jan14.pdf/view. Acessado em 28/05/19. 
203 SILVA, Eduardo Araújo da. p. 63. 
204 Idem. 
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sentença deve ser feita à luz da eficácia da colaboração para a persecução 

penal”205. Assim, o magistrado deve aplicar os benefícios, previstos no acordo, na 

proporção da eficácia da colaboração206. Nesse sentido, o magistrado só pode 

desconsiderar o acordo se sobrevier sentença mais benéfica que a proposta de 

acordo207. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A Lei vigente do Crime Organizado, diferente da anterior, inovou em delimitar 

os critérios de definição de crime organizado, que derivaram na tipificação da 

conduta de participação em organização criminosa. Ademais, introduziu a natureza 

jurídica processual do instituto da colaboração premiada no ordenamento jurídico 

brasileiro, que gerou maior segurança jurídica para o colaborador em comparação 

às cooperações judiciais baseadas na delação.  

A criminalidade organizada fundada num arranjo hierárquico-piramidal, 

apoiado na ideia de disciplina, na lei de silêncio, no código de ética, nas previsões 

de punições para dissidentes, assim como no poderio econômico e de influência, 

aliados à globalização e ao avanço tecnológico, atingiu uma atuação complexa e de 

difícil desconstituição por parte dos órgãos estatais. 

A experiência dos órgãos titulares da investigação criminal mostrou que 

somente a contribuição de partícipe dos grupos produziria resultados significativos, 

                                                           
205 MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). 
Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 30 
206 Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal. Vejamos:  “A partir do momento em que o Direito 
admite a figura da delação premiada (art. 14 da Lei 9.807/99) como causa de diminuição de pena e como forma 
de buscar a eficácia do processo criminal, reconhece que o delator assume uma postura sobremodo incomum: 
afastar-se do próprio instinto de conservação ou autoacobertamento, tanto individual quanto familiar, sujeito 
que fica a retaliações de toda ordem. Daí porque, ao negar ao delator o exame do grau da relevância de sua 
colaboração ou mesmo criar outros injustificados embaraços para lhe sonegar a sanção premial da causa de 
diminuição da pena, o Estado-juiz assume perante ele conduta desleal. Em contrapasso, portanto, do conteúdo 
do princípio que, no caput do art. 37 da Carta Magna, toma o explícito nome de moralidade. Ordem 
parcialmente concedida para o fim de determinar que o Juízo processante aplique esse ou aquele percentual 
de redução, mas de forma fundamentada” (STF, HC 99736, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, 
julgado em 27/04/2010). 
207 Andrey Mendonça aduz que o magistrado: “Poderá, ainda, apreciar o mérito e absolver o acusado ou 
extinguir a punibilidade, sequer analisando o acordo. Por fim, continuará a ser o responsável por fazer a 
qualificação jurídica do fato, ao apreciar as circunstâncias apontadas pelas partes para a determinação da pena 
em concreto3.” MENDONÇA, Andrey Bordes de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 
12.850/13). Revista Custos Legis. vol. 4, 2013. p. 31 
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os quais, no Brasil, compuseram os incisos do artigo 4º da Lei nº 12.850/13. Em 

contrapartida, o Estado teve que oferecer beneplácitos penais para o colaborador. 

Assim, a legislação positivou um regramento procedimental que confere mais 

confiabilidade a essa ferramenta investigativa. Sendo previsto, inclusive, o 

sobrestamento do prazo de oferecimento da denúncia ou de suspensão do processo 

para que as declarações do colaborador sejam corroboradas nas diligências 

investigativas. 

Concordando ou não com apontamentos éticos, favoráveis e desfavoráveis, 

de incluir o integrante de uma organização criminosa na persecução penal e, 

sobretudo na investigação criminal do grupo, é imprescindível projetar a eficácia dos 

possíveis resultados alcançáveis com determinada colaboração processual. Na 

tentativa de criar a melhor acusação, o uso imprudente do dispositivo jurídico pode 

implicar na transferência da condução das investigações, para a presidência dos 

investigados, na figura do colaborador, o qual, propositalmente, a serviço da 

organização criminosa, cria teorias e factoides para desviar o foco das 

investigações, direciona o olhar para um delito em detrimento de outros, assim como 

entrega determinados membros, para salvar outros, de maior relevância para a 

estrutura da organização, bem como direciona as ações para a preservação do 

poderio econômico e de influência. 

Nessa lógica, em nome de uma colaboração mais eficaz e previsível, é 

importante que o Ministério Público atue com cautela na hora de negociar com o 

possível agente colaborador, porém é imprescindível que os magistrados, tenham a 

sensibilidade, próxima da cultura norte-americana, de respeitar o acordado pelas 

partes, interferindo somente nos casos de beneplácitos não previstos no diploma 

legal, de modo a dar segurança jurídica para o colaborador em face da sua 

expectativa de receber benefícios penais. 

Não por menos que isso, o artigo 4º, § 4º, incisos I e II, da Lei do Crime 

Organizado prescreveu o maior benefício da colaboração processual, o não 

oferecimento da denúncia, para colaborador que não for o líder da organização 

criminosa, assim como para o que primeiro prestar efetiva colaboração. Sublinha-se 

que, observado o disciplinado no artigo 28 do Código de Processo Penal, o juiz não 

pode interferir nessa faculdade do órgão ministerial. 

Nos termos expostos, imperioso lembrar que a organização do crime, no 

sentido de instituição da criminalidade, sempre evoluiu no mesmo compasso do 
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progresso da investigação criminal. Sendo assim, frente às incompletudes e 

omissões do texto normativo, a hermenêutica jurídica, por meio da interpretação 

extensiva, há de levar em conta as pretensões do legislador, na criação do instituto, 

de modo que ele não exerça uma disfunção dentro da persecução penal dos crimes 

de participação em organização criminosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

REFERÊNCIAS 
 

ANSELMO, Márcio. PONTES, Jorge. Crime.gov: quando a corrupção e governo se 
misturam. 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva. 2019. 
 
ARAS, Vladimir. A técnica de colaboração premiada. Blog do Vlad. 2015. Disponível 
em: https://vladimiraras.blog/2015/01/07/a-tecnica-de-colaboracao-premiada/. 
Acessado em: 21/04/2019. 
 
BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e 
jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
 
BECK, Francis – Perspectiva de controle ao crime organizado e crítica à 
flexibilização das garantias. São Paulo, IBCCRIM, 2004. 
 
CALLEGARI, André Luís. Problemas pontuais da lei de lavagem de dinheiro. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. vol. 31/2000. p. 183-200. Jul-Set. 
 
CASTRO, Rodrigo Costa Yehia. O crime organizado no Brasil e na Itália: uma 
análise sociojurídica. Tese de pós-graduação. Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Faculdade de Direito. 2019. p. 57. Disponível em: 
https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/9973/2/rodrigocostayehiacastro.pdf. 
Acessado em 27/05/2019. 
 
CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado: comentários 
à nova lei sobre o crime organizado Lei nº 12.850/13. 2ª ed. Editora Juspodivm. 
Salvador/BA. 2014. 
 
DELORENZI, Felipe da Costa. A determinação da pena na colaboração premiada: 
análise da fixação dos benefícios conforme a Lei nº 12.850/13 e o Supremo Tribunal 
Federal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 155/2019. p. 293-337. 
Maio/2019. 
 
DIPP, Gilson.  A delação ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela 
interpretação da lei. Instituto Brasiliense de Direito Público. IDP, Brasília 2015. 
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