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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a legitimidade do delegado de polícia em 

conduzir e entabular acordos de colaboração premiada conferida pela Lei nº 12.850/2013, Lei 

de Organizações Criminosas, em seu art. 4º, §§ 2º e 6º. Dessa forma, traçaremos 

primeiramente um apanhado sobre os aspectos gerais do instituto, como sua origem no 

ordenamento jurídico brasileiro, perpassando pela sua natureza jurídica, definida pelo 

legislador como meio de obtenção de prova. Em seguida, faremos um exame do sistema 

processual penal adotado no Brasil, explorando o teor dos dispositivos legais mencionados à 

luz do modelo acusatório e das funções institucionais delimitadas pela Constituição Federal 

de 1988 e confiadas distintamente à polícia judiciária e ao Ministério Público. Por fim, 

ponderaremos a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou a Ação Direta de 

Constitucionalidade nº 5.508, de modo a demonstrar a conformidade de dispositivos da lei 

12.850/2013 em apreço com os preceitos constitucionais vigentes e com o sistema acusatório.  

 

Palavras-chave: Lei nº 12.850/2013. Colaboração premiada. Sistema acusatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to analyze the legitimacy of the police delegate in conducting and 

entering into agreements of awarded collaboration conferred by Law nº 12.850/2013, Law of 

Criminal Organizations, in its art. 4º, §§ 2º and 6º. In this way, we will first draw a brief on 

the general aspects of the institute, as its origin in the brazilian legal system, passing through 

its legal nature, defined by the legislator as a means of obtaining evidence. Next, we will 

examine the criminal procedural system adopted in Brazil, exploring the content of the legal 

provisions mentioned in light of the accusatory model and the institutional functions delimited 

by the Constitution of the Federative Republic of Brazil and entrusted distinctly to the judicial 

police and the Public Prosecution Service. Finally, we will consider the decision of the 

Federal Supreme Court that judged the Direct Action of Constitutionality nº 5.508, in order to 

demonstrate it’s conformities with the provisions of the law 12.850/2013 in question, with the 

accusatory system. 

 

 

Keywords: Law nº 12.8502013. Award-winning collaboration. Accusatory system. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A problemática da proliferação do crime organizado é assunto de máxima 

relevância nos gabinetes de governo, tanto no cenário internacional quanto nacional. Seja nos 

casos clássicos das máfias italianas ou das atuais facções criminosas operantes no Brasil, 

essas redes de delinquência altamente especializadas e com ramificações infiltradas até 

mesmo no funcionalismo público estatal demandam das autoridades um esforço legal 

aparelhado e de envergadura equivalente ao tipo de criminalidade que busca combater, 

denominada macrocriminalidade, cuja repressão tem se mostrado um dos maiores desafios 

contemporâneos do Estado. 

 Nesse rumo, o Brasil, alinhando-se à tendência mundial de inibir a ação desses 

tipos de entidades criminosas, editou a Lei 12.850/2013, definida como lei de organizações 

criminosas, a qual trouxe ao ordenamento jurídico pátrio diversas inovações no tema, de 

ordem penal e processual penal. Dentre elas, sem dúvida um dos institutos mais importantes 

no combate ao crime organizado e que age exatamente viabilizando a persecução penal em 

detrimento de uma organização criminosa através de apenas um, ou alguns, de seus 

integrantes: a colaboração premiada. 

Embora trate-se de mecanismo que divide opiniões sob os aspectos ético e moral, 

indubitavelmente a colaboração premiada mostra-se como um autêntico mal que serve ao 

bem, uma vez que o objeto jurídico que tutela é, a bem da verdade, o próprio Estado 

Democrático de Direito, escancaradamente ameaçado e desestabilizado pelo crime 

organizado, mesmo que descarcerizando o delator em desvantagem do esfacelamento de todo 

um esquema criminoso.  

Do mesmo modo que o próprio instituto em si, também alguns aspectos ligados à 

sua implementação levantaram celeumas dos pontos de vista doutrinário e, mais 

especificamente, constitucional. É o caso dos parágrafos 2º e 6º, do art. 4º, da referida lei, os 

quais preveem expressamente a possibilidade de o acordo de colaboração premiada ser 

conduzido e celebrado pelo delegado de polícia, muito embora os mencionados dispositivos 

legais não tenham negligenciado, nestes casos, a necessidade de manifestação do Ministério 

Público. 

Nesta senda, o presente trabalho terá por alvo analisar, sob a ótica do sistema 
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acusatório e, consequentemente, constitucional, esta legitimidade atribuída à autoridade 

policial, aqui entendida como uma legitimidade relativa, de forma a demonstrar que tal 

faculdade estendida aos chefes de polícia judiciária não usurpa função privativa do Ministério 

Público, mas, ao depender de sua participação para se perfazer, explicita sua conformidade 

com os preceitos constitucionais de divisão de funções institucionais e, mais ainda, expressam 

toda a teleologia da Lei 12.850/2013, qual seja, de combater efetivamente o crime organizado. 

Para tanto, esta pesquisa será abordada em três capítulos, para que o tema possa 

ser melhor compreendido em sua total extensão.   

O primeiro capítulo estará direcionado a discorrer sobre os aspectos gerais da 

colaboração premiada no ordenamento jurídico brasileiro, englobando sua gênese no direito 

pátrio e, principalmente, sua natureza jurídica, concebida como meio de obtenção de prova. 

Na segunda parte do trabalho, trataremos da questão do sistema processual penal 

brasileiro acolhido pela Constituição Federal, de modo que a análise da legitimidade dos 

delegados de polícia para entabular acordos de colaboração premiada seja feita à luz do 

modelo processual penal adotado no Brasil e das atribuições delineadas pelo legislador 

constituinte de 1988 à polícia judiciária e ao Ministério Público. 

No seguinte e derradeiro capítulo, mergulharemos no ponto epicentral deste 

trabalho: a legitimidade relativa dos delegados de polícia para a celebração de acordos de 

colaboração premiada. Essa perspectiva será exposta a partir do exame fidedigno dos §§ 2º e 

6º, do art. 4º, da Lei 12.850/2013, brindada, por fim, pelo recente julgamento da ADI 5.508 

pelo Supremo Tribunal Federal, o qual enterrou por hora a discussão, do ponto de vista 

judicial, acerca da conformidade dos citados dispositivos com a Constituição Federal ao 

decidir pela sua constitucionalidade. 

A metodologia empregada na elaboração do trabalho abarcará a pesquisa 

bibliográfica, através de livros doutrinários, trabalhos e artigos científicos publicados de 

autores renomados sobre o tema, bem como a pesquisa documental, fundada em textos legais, 

ou atos normativos, e em decisões judiciais correlatas ao assunto. 
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2 ASPECTOS GERAIS DA LEI 12.850/2013 NO ORDENAMETO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

No Brasil, o primeiro texto normativo a tratar da temática crime organizado foi a 

Lei 9.034/1995, posteriormente alterada pela Lei nº 10.2017/2001, a qual traçou disposições 

sobre os meios para a prevenção e repressão das ações praticadas por organizações 

criminosas. Todavia, a referida lei não definiu o conceito do que seria uma organização 

criminosa. Dessa forma, a Lei 9.034/1995, ao se referir à organização criminosa, não instituiu 

novo tipo penal1. 

Àquele tempo, a legislação brasileira já previa punições para delitos de formação 

de quadrilha ou bando (art. 288 do CP) e associação criminosa para fins de genocídio (art. 2º 

da Lei 2.889/1956) e, mais tarde, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 35 da Lei 

11.343/2006) silenciando, contudo, quanto à definição e à tipificação de organização 

criminosa.  

A bem da verdade, a Lei 9.034/1995 dispunha sobre os meios de prova e 

procedimentos investigatórios postos à disposição das autoridades para a elucidação de crimes 

praticados por organizações criminosas. Como anunciado no próprio art. 1º da lei2: “ações 

praticadas por quadrilha ou bando ou organizações criminosas”. 

O texto normativo em apreço aparentemente igualava os conceitos de quadrilha, 

bando, associação e organizações criminosas. Diante, portanto, da ausência de conceituação 

ou normal penal tipificadora de organização criminosa, vários juristas passaram a defender a 

perda de eficácia dos dispositivos legais da referida lei que tinham fundamento nesse 

conceito, tais quais as diversas medidas investigatórias enunciadas no art. 2º (interceptação 

ambiental, infiltração de agentes, ação controlada) e outros institutos, a saber, delação 

premiada (art. 6º) e proibição de liberdade provisória (art.7º). 

Segundo defendido pelos adeptos dessa teoria, todos os institutos 

retromencionados só seriam dotados de eficácia em investigações voltadas a quadrilhas, 

                                                 
1“A Lei 9.034/1995, ao se referir à organização criminosa, não instituiu novo tipo penal” (HC 90.768, Min. Ellen 

Gracie, DJ 15.08.2008). 
2 “Art. 1o 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.” 
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bandos ou associações criminosas. Não se tratava, no entanto, de caso de perda de vigência, 

que só se perfaz com a revogação do texto legal. Nesse sentido, Luís Flávio Gomes (2002) 

Cuida-se, portanto, de um conceito vago, totalmente aberto, absolutamente poroso. 

Considerando-se que (diferentemente do que ocorria antes) o legislador não ofereceu 

nem sequer a descrição típica mínima do fenômeno, só nos resta concluir que, nesse 

ponto, a lei (9.034/95) passou a ser letra morta. Organização criminosa, portanto, 

hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, é uma alma (uma enunciação abstrata) em 

busca de um corpo (de um conteúdo normativo, que atenda o princípio da 

legalidade). (GOMES, 2002).  

 

O cenário, no entanto, ganhou novos rumos a partir da ratificação pelo Brasil da 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, mais conhecida 

como Convenção de Palermo, incorporada ao ordenamento jurídico interno brasileiro através 

do Decreto Presidencial 5.015/2004, que fomentou acalorada discussão doutrinária ao trazer 

em seu art. 2º o conceito de grupo criminoso organizado, em razão da redação original do art. 

1º, VII, da Lei 9.613/1998 prever como crime a ocultação ou dissimulação da natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 

provenientes, direta ou indiretamente de crime: (...) VII – praticado por organização 

criminosa. 

Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: 

"Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente 

há algum tempo e atuando consertadamente 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 

(...). (Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004)  

 

Insurgia-se, então a dúvida sobre a possibilidade de o conceito estampado pela 

Convenção de Palermo ser aplicado para fins de tipificação do delito de lavagem de capitais. 

Sobre isso, Cléber Masson e Vinícius Marçal (2009): 

O mesmo questionamento poderia ser feito quanto à aplicação de outros preceptivos, 

que fazem referência às organizações criminosas. Ad exemplum: a) §4º do art.1º da 

Lei 9.613/1998 (A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos 

nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização 

criminosa. B) §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Nos delitos definidos no caput e no 

§1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a 

conversão em pensas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de 

bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 

criminosa); c) §2º do art. 52 da Lei 7.210/1984 (Estará igualmente sujeito ao regime 

ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual 

recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em 

organizações criminosas, quadrilha ou bando) etc. (MASSON; MARÇAL, 2009, p. 

20).  
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 Diante desse cenário, formaram-se duas correntes doutrinárias acerca do tema: a 

primeira era terminantemente contra a utilização da Convenção de Palermo para caracterizar o 

crime tratado no art. 1º, inciso VII, da Lei 9.613/98, sob os sólidos argumentos de violação 

aos princípios da legalidade e da estrita tipicidade, de forma que não poderia haver crime sem 

uma lei penal incriminadora explícita da conduta de integrar organização criminosa; a 

desobediência ao princípio da taxatividade (lex certa), dada a amplidão e generalidade da 

definição trazida na aludida Convenção; por ser um conceito oriundo do Direito Internacional 

Público, só poderiam os termos inaugurados pela Convenção de Palermo ser empregados nas 

relações típicas de direito internacional, jamais nos assuntos de Direito Penal interno. Esta 

corrente encontra como defensor Luís Flávio Gomes (2008): 

(...) os tratados e convenções configuram fontes diretas (imediatas) do Direito 

internacional penal (relações do indivíduo com o ius puniendi internacional, que 

pertence a organismos internacionais - TPI, v.g.), mas jamais podem servir de base 

normativa para o Direito penal interno (que cuida das relações do indivíduo com 

o ius puniendi do Estado brasileiro), porque o parlamento brasileiro, neste caso, só 

tem o poder de referendar (não o de criar a norma). A dimensão democrática do 

princípio da legalidade em matéria penal incriminatória exige que o parlamento 

brasileiro discuta e crie a norma. Isso não é a mesma coisa que referendar. 

Referendar não é criar ex novo.   

 

Em posição contrária, a segunda corrente entendia perfeitamente cabível empregar 

o conceito de organização criminosa para tipificar o antigo inciso VII do art. 1º da Lei 

9.613/1988, uma vez que este dispositivo se tratava de norma penal em braço, que tornava-se 

completo com o conceito de crime organizado trazido pela Convenção de Palermo. 

Ressalte-se aqui, que esta corrente defendia o emprego do conceito, não de um 

tipo penal. O crime então tratado era tão somente o de lavagem de capitais, não de integrar 

organização criminosa, a exemplo do que ocorre com a Lei de Drogas, a qual necessita de 

portaria do Ministério da Saúde para que sejam especificadas quais substâncias podem ser 

consideradas toxicológicas ou psicotrópicas e, assim, seja caracterizado o delito de 

narcotráfico. A esse respeito, Vladimir Aras (2013) 

“De fato, com a entrada em vigor da Convenção de Palermo em território brasileiro 

(Decreto 5.015/2004), passamos a ter um conceito legal de organização criminosa, 

(...) já que o tratado em questão integrou-se à ordem jurídica com força de lei 

definidora (mas não como lei tipificadora, entenda-se bem). [...] Por outro lado, o 

STF não levou em conta o fato de que o antigo inciso VII do art. 1º da Lei 

9.613/1998 era simplesmente uma norma penal em branco, que se completava 

(apenas se completava), com o conceito (eu escrevi “conceito”) de crime 

organizado, inscrito na UNTOC, uma convenção das Nações Unidas. O crime era o 

de lavagem de dinheiro. Este era o tipo penal. Quem o praticava (isto é, o seu 

agente) era uma organização criminosa. Tal fenômeno, presente em muitos textos 

penais do Brasil, é muito facilmente verificável no art. 33 da Lei 11.343/2006, que 

não determina quais são as substâncias consideradas drogas, para fins de 
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narcotráfico. Quem o faz não é uma lei ou uma convenção (da ONU, como no caso 

da lavagem, na redação revogada), mas um mero ato infralegal, a Portaria SVS/MS 

344/1998. (ARAS, 2013).  

 

No caso da lei de branqueamento de capitais, urge memorar que a Lei 

12.683/2012 alterou significativamente o mencionado texto legal, incluindo seu art. 1º. Desta 

forma, atualmente não existe mais um rol de crimes antecedentes para que se materialize o 

crime de lavagem de dinheiro, abarcando, agora, o proveito advindo de qualquer infração 

penal. 

Nos âmbitos das cortes superiores do Judiciário brasileiro, o STJ, ao 

julgar o HC 77.771 (DJe 22.09.2008) deu procedência à segunda corrente. Senão, veja-se: 

 

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO VII DO ART. 1.º DA 

LEI N.º 9.613/98. APLICABILIDADE. ORGANIZAÇAO CRIMINOSA. 

CONVENÇAO DE PALERMO APROVADA PELO DECRETO LEGISLATIVO 

N.º 231, DE 29 DE MAIO DE 2003 E PROMULGADA PELO DECRETO 

N.º 5.015, DE 12 DE MARÇO DE 2004. AÇAO PENAL. TRANCAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A 

PERSECUÇAO PENAL. Capitulação da conduta no inciso VII do art. 1.º da Lei 

n.º 9.613/98, que não requer nenhum crime antecedente específico para efeito 

da configuração do crime de lavagem de dinheiro, bastando que seja praticado 

por organização criminosa, sendo esta disciplinada no art. 1.º da Lei 

n.º 9.034/95, com a redação dada pela Lei n.º 10.217/2001, c.c. o Decreto 

Legislativo n.º 231, de 29 de maio de 2003, que ratificou a Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, promulgada pelo Decreto 

n.º 5.015, de 12 de março de 2004.(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). 

 

O STF, no entanto, não compartilhando do mesmo entendimento, fixou que a 

conduta do referido dispositivo da lei de lavagem de capitais seria atípica, haja vista a 

ausência no ordenamento jurídico pátrio (repise-se, à época) de conceito legal de 

organização criminosa: 

TIPO PENAL.NORMATIZAÇÃO. A EXISTÊNCIA DE TIPO PENAL 

PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL E MATERIAL. 

[..] não existe esse tipo penal no Direito brasileiro. Por enquanto, o que existe é 

definição, sob o ângulo internacional, mesmo assim vinculada ao crime 

transnacional, que pressupõe prática que extravase os muros do território 

brasileiro. Mas essa definição, por si só, não atende à garantia constitucional do 

inciso XXXIX do artigo 5º, no que, para se conceber a existência de um 

procedimento à margem do Direito Penal e glosado penalmente, indispensável que 

se tenha a definição por lei do tipo e da pena. (HC 96.007/SP, Relator Min. Marco 

Aurélio, Data de Julgamento: 12/06/2012, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 08/02/2013). 

 

Diante de tais discussões, foi promulgada a Lei 12.694/2012, a qual dispunha 

sobre a ação penal e o julgamento colegiado em primeira instância de delitos praticados por 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11320054/inciso-vii-do-artigo-1-da-lei-n-9613-de-03-de-março-de-1998
http://www.jusbrasil.com/topicos/11320276/artigo-1-da-lei-n-9613-de-03-de-março-de-1998
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98
http://www.jusbrasil.com/legislacao/97877/decreto-5015-04
http://www.jusbrasil.com/topicos/11320054/inciso-vii-do-artigo-1-da-lei-n-9613-de-03-de-março-de-1998
http://www.jusbrasil.com/topicos/11320276/artigo-1-da-lei-n-9613-de-03-de-março-de-1998
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98
http://www.jusbrasil.com/topicos/11768196/artigo-1-da-lei-n-9034-de-03-de-maio-de-1995
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1035678/lei-do-crime-organizado-lei-9034-95
http://www.jusbrasil.com/legislacao/97877/decreto-5015-04
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organizações criminosas. No entanto, da mesma forma como a Convenção de Palermo, o 

referido diploma legal definiu o conceito de organização criminosa, mas, a despeito disso, 

não a tipificou. 

Dessa forma, em 2013 entrou em vigor a lei 12.850/2013, que, revogando a lei 

9.034/1995, definiu organização criminosa, dispôs sobre a investigação, persecução penal e 

meios de obtenção de prova nestes casos e, principalmente, tipificou as condutas de 

promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 

organização criminosa (art.2º)3 e outras afins. 

Nesta senda, muito embora tivesse se instaurado à época um aparente imbróglio 

legislativo quanto à definição legal que deveria prevalecer no âmbito jurídico interno, se a 

da Lei 12.694/2012 ou a da Lei 12.850/2013, parece perfeitamente claro que esta última que 

deve prevalecer sobre aquela, haja vista ser cronologicamente posterior. Neste sentido, 

Cléber Masson e Vinicius Marçal (2015): 

Assim também entendemos, porquanto a lei posterior revoga a anterior quando 

expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 

inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (art. 2º, §1º, da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Além disso, proclama a primeira 

parte do inciso IV do art. 7º da lei Complementar 95/1998 que, em regra, o mesmo 

assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei. De mais a mais, admitir-

se a existência de dois conceitos de organização criminosa evidenciaria grave 

ameaça à segurança jurídica. (MASSON; MARÇAL, 2015, p. 23).     

 

Percebe-se, todavia, que a Lei 12.850/2013 se sobressalta sobre o texto legal 

12.694/2012 exclusivamente no que toca à definição legal de organização criminosa, ponto 

de interseção e de divergência entre ambas. Nos demais temas tratados pela Lei 

12.694/2012, esta se mantém sob plena vigência. 

 

2.1 Origem histórica e evolução do instituto da colaboração premiada no Brasil 

 

Estrutura organizada, típica divisão de tarefas entre seus membros, alto nível de 

profissionalismo de seus integrantes: estas são as características específicas do crime 

                                                 
3 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. 
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organizado, muitas vezes também amalgamados aos chamados crimes do colarinho branco 

(whitte collar crime)4, tais como os delitos contra o sistema financeiro nacional (Lei 

7.492/1986), contra a ordem econômica (Lei 8.176/1991) e de lavagens de capitais (Lei 

9.613/1998). 

Tratando-se, pois, de criminalidade marcada pela alta complexidade, 

diferentemente da criminalidade conhecida e enfrentada pelo Estado, a reprimenda a 

organizações delituosas não se coaduna aos métodos de investigação tradicionais, tais quais 

busca e apreensão, oitivas de testemunhas e requisições de provas documentais.  

Nesse contexto, a Lei 12.850/2013, conhecida como lei de organizações 

criminosas, com vistas ao desmantelamento efetivo dessa estrutura e à identificação de seus 

membros, traçou um conjunto de técnicas especiais de investigação postos à disposição das 

autoridades para o combate eficaz da atuação da criminalidade organizada.  

Assim, em seu art. 3º a Lei 12.850/2013 prescreve os meios de prova e de 

obtenção de prova que podem ser utilizados pelas autoridades em qualquer fase da 

persecução criminal. Aqui, persecução penal deve ser entendida em seu sentido amplo, 

abrangendo tanto a investigação criminal quanto o processo penal: 

 

Art. 3º  Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de 

outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 

I - colaboração premiada; 

II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 

III - ação controlada; 

IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais 

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

comerciais; 

V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da 

legislação específica; 

VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação 

específica; 

VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11; 

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e 

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

instrução criminal. 

 

Pressuposto lógico é que tais meios de prova sejam empregados em consonância 

com as regras constitucionais traçadas em matéria de prova, haja vista o Estado Democrático 

                                                 
4 Termo alusivo àqueles que gozam de uma posição social ou econômica prestigiada. Foi criado em 

contraposição aos chamados crimes de colarinho azul, os quais remetem à cor dos macacões utilizados por 

operários norte-amercicanos da década 1940.  
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de Direito, no qual se preconizam as garantias fundamentais asseguradas ao investigado e ao 

denunciado. 

Nesse sentido, Américo Bedê Jr. e Gustavo Senna (2009) apud Cléber Masson e 

Vinicius Marçal (2015): 

Num Estado Constitucional e Democrático de Direito, em que sua Carta Magna 

homenageia o sistema processual acusatório e um conjunto de garantias 

fundamentais ao investigado/processado, é comezinha a percepção segundo a qual as 

intromissões do Estado na esfera privada dos cidadãos, especialmente na seara 

criminal, só podem existir dentro dos estritos lindes normativos. A busca pela 

eficiência não pode jamais atropelar inconstitucionalmente direitos e garantias 

fundamentais. [...] O que deve ser buscado pelos atores da persecução penal, isso 

sim, é o justo equilíbrio entre o garantismo negativo e garantismo positivo, na 

mesma medida.  (BEDÊ; SENNA, 2009, apud MASSON; MARÇAL, 2009, p. 89).  

 

Debruça-se o objeto de estudo deste trabalho sobre o inciso I do art. 3º da Lei 

12.850/2013, qual seja a colaboração premiada. Equivocado pensar que tal instituto, incluído 

no contexto do direito penal premial5, é inaugurado no ordenamento jurídico brasileiro com a 

Lei de Organizações Criminosas. 

O gérmen de tal instrumento no cenário legal do nosso país, que hoje representa 

cada vez mais uma tendência mundial, eficaz e internacionalmente reconhecida, e, 

principalmente, um meio eficaz de política criminal, encontra-se no artigo 65, inciso III, 

alínea d, do Código penal, o qual estabelece a confissão espontânea do réu como circunstância 

atenuante da pena. 

A voo de pássaro, é possível traçar um apanhado de leis esparsas na legislação 

brasileira com dispositivos que agraciam o coautor de delitos que denunciar seus parceiros, a 

exemplo da Lei de Crimes Hediondos, que deu nova redação ao delito de extorsão mediante 

sequestro, capitulado no art. 159 do Código Penal Brasileiro6; da Lei nº 8.137/19907, que trata 

sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo; a Lei nº 

                                                 
5Nas palavras de Mafalda Matos (2013): “O direito premial é um instituto jurídico criado pelo legislador onde se 

recompensa, onde se concede um prémio a quem denunciar, a quem delatar. Desta forma, o direito premial dá a 

possibilidade ao agente criminoso de ao colaborar de modo decisivo na actividade probatória receber um 

tratamento penal menos severo, nomeadamente com uma atenuação especial ou mesmo dispensa de pena. O 

prémio à delação consiste assim num incentivo criado pelo legislador para uma colaboração do agente com a 

justiça”. 
6Art. 7º Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo: Art. 159. (...) § 4º Se o crime é 

cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do 

seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços. 
7 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. (Parágrafo incluído pela Lei no 9.080, de 19.7.1995).  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art159§4
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9.613/19988, que trata dos crimes de Lavagem de dinheiro; Lei no 9.807, de 13 de julho de 

1999, que criou o programa Federal de Assistência e Proteção a Vítima e a Testemunha9; a Lei 

nº 11.343/200610, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, dentre outras. 

Como se vê, durante anos, o direito pátrio, a exemplo dos modelos de justiça 

negocial italiana, inaugurado com a Operação Mãos Limpas, e norte-americana, buscou 

implementar meios pactuais de investigação com o fim de maximizar a capacidade 

persecutória do Estado. 

Essa evolução legislativa atinge o ápice de sua lapidação no nosso meio na 

promulgação da Lei 12.850/2013, com o traçado de regras para a celebração do acordo, outras 

visando à proteção do colaborador, e o aumento das benesses legais facultadas a este, a 

despeito dos mais diversos argumentos contrários e visões críticas. 

No entanto, não se pode olvidar que o instrumento vem na mesma linha de outros 

institutos já conhecidos há muito pelo operador do direito brasileiro, tais como a confissão, o 

arrependimento eficaz, o arrependimento posterior, e a reparação do dano. Deixando-se de 

lado qualquer discussão acerca da moralidade da colaboração premiada, não se pode deixar de 

reconhecer que, no âmbito do combate ao crime organizado, enxergado sob o aspecto da 

macrocriminalidade, os benefícios advindos de sua aplicabilidade superam, em muito, os 

prováveis inconvenientes apontados por alguns. 

 

2.2 Natureza jurídica da colaboração premiada: meio de obtenção de prova. 

 

Tarefa das mais árduas consiste em definir a natureza jurídica de determinado 

instituto. No viés da colaboração premiada, sua essência materializada num “termo” ou 

                                                 
8 Art. 1º (...) § 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços" – e é reduzida, logicamente, por quem julga, 

não o Estado acusador – "e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-

la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar 

espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, 

à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 

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

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

investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: 

 
10 Art. 41.  O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo 

criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do 

produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 
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“acordo” dependente de homologação judicial assume a forma de meio de obtenção de prova, 

ou, para outros, meio especial de obtenção de prova e, ainda, como fonte de prova, 

Em sua acepção geral, conforme pontua Ada Grinover, Scarance Fernandes e 

Gomes Filho (2006, p. 135), prova “é o instrumento por meio do qual se forma a convicção 

do juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência de certos fatos”. 

Gomes Filho propõe uma precisão terminológica distinta para fontes de prova, 

meios de prova e meios de obtenção de prova. Segundo suas lições, fonte de prova é toda 

pessoa ou objeto que fornece elemento informativo hábil a comprovar ou a refutar 

determinado, antes hipotético. Típicos exemplos de fontes probatórias são o documento e a 

testemunha. 

Por sua vez, por meio de prova entende-se o instrumento, leia-se de fato o meio, 

através do qual uma prova é inserida ou produzida no bojo do processo judicial. Por isso, é 

característica intrínseca dos meios de prova a judicialidade, ou seja, o contraditório. Nesse 

sentido, contrapondo-se ao conceito de fonte prova, o depoimento testemunhal é o meio de 

prova advindo da testemunha, assim como a prova documental produzida mediante 

apresentação do documento. 

A última classificação, denominada meios de obtenção de prova, distingue-se dos 

meios de prova pela sua extraprocessualidade, sendo propostos a delimitar as fontes de prova 

e a colacionar meios de prova, tais quais a busca e a apreensão, o exame pericial realizado e a 

interceptação telefônica.  

Nesta senda, citando as lições de Gomes Filho, o professor Sérgio Rebouças 

(2017): 

Gomes Filho realça a importância da distinção, sobretudo entre meios de prova e 

meios de obtenção de prova, para fins de identificar o efeito jurídico da 

inobservância das regras legais regentes da produção. Assim, nessa perspectiva, a 

contrariedade a uma regra legal disciplinadora da efetivação de meio de obtenção de 

prova, fora do processo, afeta direitos substanciais do imputado, gerando ilicitude e, 

portanto, inadmissibilidade da prova resultante (art. 157, caput, CPP). Por outro 

lado, a ofensa a um modelo legal próprio da produção ou da inserção de meio de 

prova no processo, por repercutir apenas na esfera processual (prova ilegítima), gera 

nulidade, impondo-se a renovação do ato viciado e dos que dele forem dependentes 

ou consequentes (art. 573, §1º, CPP). (REBOUÇAS, 2017, p. 568).  

 

Por outro lado, há quem defenda ser o instituto da colaboração premiada, 

diferentemente dos demais meios de obtenção de provas comuns e das outras técnicas 
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especiais de investigação, na verdade um meio de identificação de fontes de prova, e não meio 

de obtenção direta de prova. 

Contrapondo-se a outros meios de obtenção de prova, denominados por Sérgio 

Rebouças (2017) de meios genuínos de obtenção de prova11, a exemplo da interceptação 

telefônica ou ambiental, nos quais a atividade probatória é levada diretamente ao alcance do 

objeto jurídico desejado, a colaboração premiada seria um meio indireto de se chegar à prova. 

No caso do instituto em tela, o colaborador não produz a prova a partir de suas 

declarações. O que há é o fornecimento de informações que podem levar o investigador ou o 

titular da ação penal à obtenção das provas, há partir do descortinamento de suas fontes. 

Portanto, as declarações prestadas pelo colaborador, são despidas de suficiência probatória. 

Nesse sentido, o artigo 4º, § 16 da Lei 12.850/2013: 

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: 

(...) 

§ 16.  Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações de agente colaborador. 

 

Dessa forma, para uma parcela de doutrinadores a colaboração não pode encerrar 

meio de prova, nem tanto deve ser compreendido como meio direto de obtenção de prova, 

mas como um instrumento investigativo de delimitação de meios de prova, sendo o seu 

aspecto probatório apenas reflexo e mediato. 

Desvendando os objetivos múltiplos e abrangentes da colaboração premiada, bem 

como os resultados paralelos a ela associáveis, Sérgio Rebouças (2017): 

Não por acaso, a propósito, a colaboração vincula-se a outras finalidades, além da 

probatória: prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 

criminosa (art. 4º, inciso III, Lei nº 12.850 2013); recuperação total ou parcial do 

produto do crime (art. 4º, inciso IV, Lei nº 12.850 2013); localização dos bens, 

direitos e valores objeto do crime de lavagem de capitais (art. 1º, par 5º, Lei nº 9613 

1998); localização da vítima com sua integridade física preservada (art.4º, inciso V, 

Lei 12.850 2013). (REBOUÇAS, 2017, p. 743).  

 

Portanto, é cada vez mais necessária a sofisticação dos meios de investigação no 

âmbito do combate às organizações criminosas, sendo de conhecimento geral que essa é a 

                                                 
11 “Trata-se, portanto, de meio apenas indireto de obtenção de provas. Identifica-se, nessa perspectiva, algo 

diverso de uma interceptação telefônica ou ambiental, ou de uma busca e apreensão, ou mesmo de uma ação 

controlada, por exemplo, que genuinamente representam meios diretos de obtenção de provas”. (REBOUÇAS, 

2017, p. 742). 
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tendência internacional. A situação premente desperta atenção até mesmo das organizações 

internacionais, a exemplo da edição pela Organização das Nações Unidas das Normas e 

Princípios sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal, onde se empregou a terminologia 

“contramedidas adequadas”12, citadas por Cibele Benevides Guedes da Fonseca (2017):     

Nós devemos assegurar que para qualquer aumento na capacidade e na habilidade 

dos perpetradores do crime também haja aumentos similares na capacidade e na 

habilidade das autoridades de aplicação da lei e da justiça criminal. Juntando nossos 

conhecimentos e desenvolvendo contramedidas adequadas, o sucesso na prevenção 

ao crime e na redução do número de vítimas pode ser maximizado.  (FONSECA, 

2017, p. 53).  

 

Num cenário em que os clássicos meios de investigação e de obtenção de prova 

não se mostram suficientes no combate às organizações criminosas, tais como apreensão de 

documentos, realização de perícias técnicas, oitiva de pessoas, uma vez que a característica 

preponderante daquelas instituições delitivas é o refinamento das técnicas de planejamento 

secreto de suas ações através do uso de ferramentas tecnológicas cada vez mais avançadas, 

despontam entre as autoridades as medidas especiais de investigação, a exemplo da captação 

ambiental dos sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, da ação controlada, da infiltração 

policial, da cooperação entre as instituições e a colaboração premiada, muitas criadas com o 

advento da Lei 12.850/2013. 

Esta última, no que diz respeito ao combate à macrocriminalidade é considerada 

das mais eficazes entre as técnicas especiais, uma vez que desempenha o duplo papel de 

catalisar a confissão do réu colaborador, enquanto age preventivamente evitando futuras ações 

da organização, através de desbaratamento operado por meio da obtenção de uma colaboração 

prévia. 

                                                 
12ONU – Organização das Nações Unidas. Normas e Princípios sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal. 

Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison 

reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison%20reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison%20reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf
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2.3 Diferença entre prova e elementos informativos e o momento oportuno de 

formalização do acordo de colaboração premiada 

 

Para entender a fundo a discussão acerca da possibilidade de o delegado de polícia 

celebrar acordos de colaboração premiada, é necessário compreender a distinção, no processo 

penal brasileiro, entre prova e elementos de informação, e, dessa forma, atinar em que 

momento da persecução penal é cabível a utilização dos meios de obtenção de prova, em 

especial, da colaboração premiada. 

O inquérito policial é o instrumento de natureza procedimental e administrativa 

hábil a coletar os instrumentos de informação para o titular da ação penal, que, nos casos dos 

crimes de ação penal pública, é desempenhado pelo Ministério Público. 

O Código de Processo Penal, sem seu art. 155, caput, do CPP, com redação dada 

pela Lei 11.690/2008, dispõe claramente a limitação no emprego dos chamados elementos de 

informação em razão de fundamentação de suposta condenação. Senão, vejamos: 

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. 

 

O dispositivo é claro ao prescrever que o juiz, ou seja, no âmbito,judicial, deve 

alcançar seu convencimento a partir da ponderação das provas produzidas justamente no meio 

judicial, pressupondo-se aí que já haja ação penal em curso, ao passo em que consagra o 

sistema do livre convencimento motivado quanto ao exame da prova. 

Dentre os tantos princípios que regem a produção de provas no processo penal, 

aqueles que estão mais ligados à definição de prova são os princípios do contraditório e da 

ampla defesa. Daí a letra do art. 155 do CPP dispor de modo que: “o juiz formará sua 

convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial”.  

Dessa forma, pode-se afirmar que, a princípio, o Judiciário mantém sua decisão 

vinculada aos elementos empíricos gerados durante a instrução criminal, como produto da 

atuação de ambas as partes, acusador e réu, no pleno exercício da atividade probatória que 

lhes é assegurada legalmente no processo penal. Significa dizer, noutras palavras, que 

elementos informativos produzidos de maneira unilateral devem ser excluídos da apreciação 

do julgador, não devendo interferir na convicção do magistrado salvaguardando-se, por óbvio, 
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as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Estas, como sabido, não podem esperar o 

tempo ou a publicização do curso da ação penal para serem colhidas, abandonadas quaisquer 

discussões quanto à precisão da terminologia prova nestes casos. 

É exatamente essa diferença de tratamento normativo consagrada no Código de 

Processo Penal que conduz o operador do direito a vislumbrar a distinção entre prova e 

elemento informativo. 

Prova, empregada com o rigor técnico que o termo encerra, é por definição o 

objeto informativo caracterizado, em regra, pela produção sob o manto do contraditório e 

marcado pela judicialidade. Em regra, a menos que a condição do meio e a casualidade das 

circunstâncias sejam de tal forma imperiosas que deem fundamento à elevação a esse patamar 

os elementos unilaterais e pré-processuais, incluídos aqui todo conjunto de evidências 

coletadas na esfera policial. 

Pronunciando-se sobre o tema, o STF decidiu: 

Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento 

de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a 

instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena 

de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se 

funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. 

Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do 

contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados 

no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que 

tivessem sido obtidos mediante coação. RE 287658 / MG, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, Primeira Turma, 16/09/2003.  

 

Do ponto de vistas finalístico, ambas as espécies se distanciam em sua essência 

quanto à destinação, uma vez que os elementos de informação destinam-se precipuamente à 

formação da opinio delicti, de modo a fornecer um lastro probatório suficiente à persecução 

penal, enquanto, por outra banda, a prova devota-se ao convencimento judicial. Pela 

literalidade lógica, a decisão do magistrado deve ser escoimada de convencimento e 

fundamentação com base em elementos investigativos. Nada impede, no entanto, que o 

acusador, no pleno exercício da ação penal, tente transmutar os elementos informativos 

colhidos na fase pré-processual. 

Ratificando o exposto, Luís Flávio Gomes (2012) leciona 

 
Estes elementos de informação prestam-se à decretação de medidas cautelares e 

para a formação da opinio delicti. A prova, por sua vez, é aquela produzida na fase 

judicial, na qual vigora o sistema acusatório em que devem ser respeitados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por esta razão, tem 

amplo valor probatório. 
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Cumpre salientar, porém, que o disposto no referido artigo torna defeso somente 

as decisões judiciais tomadas com base exclusivamente nos elementos de informação colhidos 

durante a investigação deixadas de lado a argumentação no sentido de que o art. 155 do CPP 

erige ofensa ao princípio do contraditório, quando ressalva a decisão judicial tomada ainda 

que só parcialmente e de maneira acessória com base em elementos informativos. 

Todavia, em sede de colaboração premiada, entendida como já versado acima 

enquanto meio de obtenção de prova, sua natureza jurídica reforça a compreensão de ser 

possível sua utilização ainda na fase pré-processual, ou seja, no curso do inquérito policial, 

por seu caráter extraprocessual e por sua finalidade consistida em identificar e coletar as 

fontes e meios de prova que, mais tarde, já em sede judicial, se transformarão em prova ao 

passar pelo crivo do contraditório de acusação e defesa. 

Se assim não o fosse, as palavras do colaborador não careceriam de exame de 

veracidade, constituindo lastro probatório suficiente para embasar a condenação penal dos 

delatados. Portanto, essa polarização elementos de informação versus prova não prospera 

como argumento contrário à possibilidade atribuída ao delegado de polícia de conduzir e 

celebrar acordos de colaboração premiada pela Lei 12.850/2013.  

 

2.4 O papel atribuído pela Lei 12.850/2013 ao delegado de polícia concernente à 

celebração do acordo de colaboração premiada 

 

A Lei do Crime Organizado (LCO), em seu artigo 4º, §2º alvitra que, em sede de 

fase pré-processual, tanto o delegado de polícia, com manifestação do Ministério Público, 

como o membro do MP podem celebrar o acordo de colaboração premiada, a qualquer tempo, 

com delator e seu defensor, in verbis: 

Art. 4º (...) 

 
§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a 

qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a 

manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela 

concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido 

previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei no 

3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (...) 

 
6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a 
formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o 
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investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o 

caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. 

 

Em que pese a expressa previsão de tal atribuição ao delegado de polícia, a 

exatidão legal não impediu que surgissem discussões doutrinárias acerca da 

constitucionalidade da faculdade introduzida pela LCO. 

O ponto nodal da questão origina-se dos prêmios legais passíveis de aplicação ao 

colaborador, a saber: a) perdão judicial; b) redução da pena privativa de liberdade em até dois 

terços c) redução da pena até a metade, se a colaboração for posterior à sentença; d) 

progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos, se a colaboração for 

posterior à sentença; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; f) 

não oferecimento de denúncia, se o colaborador não for o líder da organização criminosa e for 

o primeiro a prestar efetiva colaboração13.  

Isso porque diante da presença de cláusulas no acordo de colaboração que 

implicam diretamente na pena do colaborador, uma vez que possibilita à autoridade policial 

fechar acordos prevendo benesses tais como ao perdão judicial, ou até mesmo o não 

oferecimento da denúncia, surge a indagação se tal fato não configuraria usurpação da função 

constitucionalmente conferida ao Ministério Público de titular da ação penal, dado que o 

delegado de polícia não atua no processo judicial, ao contrário, sua atuação, como se verá 

oportunamente, limita-se à fase que antecede a ação penal, inaugurada com a peça vestibular 

– denúncia – oferecida pelo Parquet. 

Para Luís Flávio Gomes (2015), o momento de celebração do acordo faz toda a 

diferença, podendo definir a configuração do que chamou, seguindo a clássica nomenclatura 

de Von Litzs, novas pontes de ouro e de prata do sistema jurídico brasileiro: 

O legislador brasileiro, ao reconhecer a falência do Estado na área da persecução 

criminal, deliberou criar novas pontes de ouro ou de prata em favor do 

colaborador da Justiça. Importante sublinhar que o momento da colaboração faz 

toda diferença: se ela ocorrer antes do trânsito em julgado final da sentença (ou do 

acórdão), quatro prêmios são possíveis: perdão judicial, não oferecimento da 

denúncia, redução da pena e regime prisional mais favorável.   

 

A atribuição para celebrar tais acordos conferida pela Lei 12.850/2013 suscita 

firmes divergências. Nesse sentido, representando a corrente contrária à referida disposição da 

lei de crime organizado, Eugênio Pacelli (2014): 

                                                 
13 Art. 4º, caput, e §4º, I e II, e §5º da Lei 12.850/2013. 
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(...) Por todas essas considerações, não nos parece aceitável a possibilidade de 

propositura e de formalização de acordo de colaboração pelo delegado de polícia, 

não se podendo aceitar então, que o juiz decida por homologação um ajuste com tais 

características. Ou bem admite-se a inconstitucionalidade de tais normas, ou, se for 

possível aceitar a validade da atuação policial na colaboração premiada, que esteja 

ela condicionada à manifestação favorável do Ministério público, caso em que o 

acordo, naturalmente, teria como parte legítima o Parquet e não o delegado de 

polícia. (PACELLI, 2014, p. 854-855).  

 

Em sentido contrário, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (2014): 

(...) por isso mesmo que o legislador emprega os verbos representar para a 

autoridade policial e requerer para o Ministério Público (...). Como ensina Tourinho 

Filho, ‘requerimento é pedido, solicitação. Representação, aí, tem sentido unívoco: 

exposição escrita de motivo’. (...) o fato de não se conceber qualquer capacidade 

postulatória ao delegado de polícia, não nos parece que afaste a possibilidade dessa 

autoridade representar no sentido de que seja concedido o perdão judicial. (...) se o 

favor legal pode mesmo ser concedido ex officio, não vemos razão, com a devida 

vênia, para impedi-lo apenas porque sugerido mediante representação policial. 

(CUNHA; PINTO, 2014, p. 54 e 56).  

 

Readentrando o contexto de definição da natureza jurídica da colaboração 

premiada, muitos autores entendem-na como sendo de essência puramente processual. Isso 

porque, sendo o instituto considerado como meio de obtenção de prova, ou ainda meio de 

prova para outros14, e sendo prova tudo aquilo que é produzido em meio judicial, sujeito ao 

crivo do contraditório, e que serve ao livre convencimento motivado do magistrado, o 

instituto só poderia ser utilizado no curso de um processo judicial, barrando sua 

implementação na fase de investigação preliminar. 

Ocorre que a Lei nº 12.850/2013 cuidou de dispor três momentos para a 

realização da colaboração premiada. Em seu art. 4º, §2º, a disciplinou em meio à fase pré-

processual, constituída nitidamente pela investigação policial. No caput do citado art. 4º, 

previu já em fase judicial, quando faz menção à expressão “a requerimento das partes”, 

fazendo-se pressupor existência de ação penal em curso. E, por último, cuidou de inclui-la 

também, no §5º, art. 4º, em fase de execução penal, o chamado acordo de colaboração na fase 

pós-processual. 

Evidente, portanto, ser descabida a definição do instituto da colaboração premiada 

como instituto apenas e unicamente processual. Uma vez que o legislador brasileiro 

disciplinou três momentos distintos para sua celebração, não parece assistir razão àqueles que 

                                                 
14Nesse sentido, colha-se o entendimento de César Roberto Bitencourt e Paulo César Busato (2014) transcrito 

ainda neste tópico. 
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defendem ferrenhamente sua natureza puramente processual. Entre seus prosélitos, César 

Roberto Bitencourt e Paulo César Busato (2014): 

O §2º do art. 4º da lei nº 12.85º/2013 contempla já, de entrada, uma 

inconstitucionalidade flagrante, na medida em que, sendo a colaboração premiada 

um meio de prova – diga-se, prova processual -, converte o delegado de polícia em 

sujeito processual! (...) Ora, permite-se, com o dispositivo, que o delegado 

represente pela concessão da benesse ao membro da organização criminosa, ainda 

que contra a vontade do titular da ação penal que, neste caso, será simplesmente 

‘ouvido’; e, ainda, que ele próprio realize diretamente a negociação com o defensor 

e o investigado, figurando o Ministério Público como mero acessório. Acontece que 

a colaboração premiada é matéria processual, pois consiste em meio de prova. 

(BITENCOURT; BUSATO, 2014, p. 112-113). 

 

Compartilhando do mesmo entendimento, Eduardo Araújo da Silva (2015):  

Portanto, na fase de investigação, trata-se de instituto puramente processual; nas 

demais fases, a colaboração premiada é um instituto de natureza mista, pois o acordo 

é regido por normas processuais; porém, as consequências são de natureza material 

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

2015, p. 56).  

 

 

 Tratar-se-ia, antes, de instituto de natureza mista, podendo ser concebida tanto 

como meio de obtenção de prova, como técnica especial de investigação, sem prejuízo da 

consecução seu escopo. 
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3. O PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL CONSOLIDADO COM A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

O Código de Processo Penal (CPP) brasileiro, datado de 1941, tem suas raízes na 

legislação processual penal italiana de 1930, sofrendo fortes influências do regime fascista de 

Mussolini, de forma que o CPP pátrio possui características nitidamente inquisitórias ainda 

em sua origem e outras que persistem até os dias atuais, como exemplo clássico grande parte 

das disposições sobre inquérito policial, dentre outras contidas na legislação penal 

extravagante. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, de caráter marcadamente 

garantista, passou-se a defender que o sistema processual penal adotado no Brasil seria o 

acusatório, com diferenças claras e indubitáveis entre os órgãos de persecução penal e o de 

aplicação penal. Ou seja, restaram bem delineadas as funções do órgão acusador (aqui 

entendido também papel de investigação) e o órgão julgador. A partir de então, o Código de 

Processo Penal brasileiro veio se adequando paulatinamente aos preceitos da Carta Maior: 

A mudança foi radical. A nova ordem passou a exigir que o processo não fosse mais 

conduzido, prioritariamente, como mero veículo de aplicação da lei penal, mas, além 

e mais que isso, que se transformasse em um instrumento de garantia do indivíduo 

em face do Estado. (PACELLI, 2018, p. 8).  

 

Ocorre que a pedra de toque da discussão aqui tratada funda-se basicamente na 

constitucionalidade dos dispositivos dos §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei de Organizações 

Criminosas, que conferem ao delegado de polícia a legitimidade para celebrar, 

autonomamente e sem qualquer vinculação à manifestação do Ministério Público, acordos de 

colaboração premiada e, consequentemente, se tal faculdade não constituiria violação ao 

sistema acusatório adotado pela CF de 1988. 

Assim, é necessário entender o papel constitucional, dentro da ordem jurídica 

brasileira, atribuídos a cada um dos agentes atuantes no processo penal, notadamente as 

incumbências delegadas ao membro do Ministério Público, na sua atuação investigatória e 

persecutória, e à Polícia Judiciária e o papel desempenhado pela autoridade policial na fase 

pré-processual. 
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3.1 O sistema processual penal brasileiro e o pretenso modelo misto 

 

A fonte exata para definir o sistema penal brasileiro vigente é, sem dúvida, a 

Constituição Federal, porquanto todas as demais normas do ordenamento jurídico devem a ela 

conformidade. 

Assim, em consulta ao Texto Maior vê-se a clara preferência ao sistema 

processual acusatório, uma vez que, dentre outras características, a exemplo da submissão à 

jurisdição (nulla poena, nulla culpa, sine judicium), à presunção de inocência (art. 5º, LVII, 

CF) e a vigência do contraditório e da ampla defesa (art. 5, LV, CF), está a separação entre 

juízo e acusação (nullum judicium sine accusatione), sendo esta última o elemento 

fundamental de um modelo de processo penal de espécie acusatória. 

A clara separação entre juízo e acusação é ainda corolário da imparcialidade do 

juiz e das garantias a ela subordinadas, como a independência e naturalidade, bem como no 

caráter privativo da titularidade da ação penal pública desempenhada pelo Ministério Público. 

Essa privatividade do MP decorre expressamente do contido no art. 129, inciso I, da 

Constituição. 

Todavia, o modelo acusatório brasileiro não é considerado genuíno pela doutrina 

jurídica pátria, isso porque a nossa legislação penal remanesce conspurcada de vestígios do 

sistema acusatório, atribuído, sobretudo aos amplos poderes conferidos ao magistrado no 

processo, e a própria existência do inquérito policial na fase que antecede a instauração da 

ação penal em si. 

 Sobre tais poderes, Tourinho Filho (2012, p. 118) lista que ao juiz é facultado, 

entre outras coisas tal qual requisitar abertura de inquérito (art. 5º, II, do CPP); decretar de 

ofício prisão preventiva (art. 311 do CPP); conceder habeas corpus de ofício (art. 654, § 2o, 

do CPP); ser destinatário da representação (art. 39 do CPP) e etc.; ordenar, mesmo antes de 

iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes 

(art. 156, I, do CPP); determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 

realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante (art. 156, II, do CPP); 

ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes (art. 209 do CPP) e, inclusive, as 

referidas pelas testemunhas (§ 1o do art. 209 do CPP) etc. 
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Em razão dessas características, muitos defendem a existência de um sistema 

processual misto. Antes de tudo, esclareça-se que o dito “processo misto”, na verdade, é um 

modelo que reúne algumas características do processo acusatório e outras do processo 

inquisitório. Seria mais próprio falar, assim, de processo em parte acusatório e em parte 

inquisitório, ou ainda melhor, processo com fase inquisitória e com fase acusatória. Bem 

situada a questão, não se trata de uma mistura (REBOUÇAS, 2017, p. 60).  

Entretanto, a própria Constituição prevê também a existência do órgão de polícia 

judiciária, para quem foi direcionado a incumbência da investigação criminal, fase esta na 

qual os postulados característicos do acusatório não se aplicam. 

A definição dos sistemas processual brasileiro, embora divida opiniões15, é patente 

que a simples existência do inquérito policial não desnatura o caráter acusatório do processo 

penal brasileiro. Sobre isso, a elucidativa e óbvia lição de Eugênio Pacelli (2018): 

No que se refere à fase investigativa, convém lembrar que a definição de um sistema 

processual há de limitar-se ao exame do processo, isto é, da atuação do juiz no curso 

do processo. E porque, decididamente, inquérito policial não é processo, misto não 

será o sistema processual, ao menos sob tal fundamentação. (PACELLI, 2018, p. 

14).  

 

Antes, a previsão do inquérito policial corrobora a tese processual acusatória, uma 

vez que, servindo ao fim de montar uma investigação preliminar, evita que alguém seja 

denunciado, prima facie, sem um procedimento investigativo antecedente, o que, com mais 

razão, materializaria violação ao status dignitatis do denunciado. 

Dessa forma, o sistema processual penal toma a forma do tratamento legal 

dispensado ao processo penal em si, compreendido como a cadeia de atos desencadeados após 

o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ademais, as normas processuais 

penais devem ser aplicadas em consonância com o disposto na Constituição Federal, que 

estampa clara preferência ao sistema acusatório, em que pese a abordagem legal dada ao 

inquérito policial esteja, de fato, repleta de características próprias do modelo inquisitório. 

 

 

                                                 
15Num entendimento contrário, Guilherme de Souza Nucci (2015): Aqueles que sustentam a existência exclusiva 

do sistema acusatório, somente porque a Constituição apresenta princípios processuais penais pertinentes ao 

referido sistema, esbarram em patente equívoco. A adoção de princípios acusatórios não significa, em hipótese 

alguma, a eleição de um sistema de persecução penal exclusivamente calcado nesse molde. (NUCCI, 2015, 

p.71). 
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3.2 As atribuições constitucionais designadas à polícia judiciária e ao Ministério Público 

 

O ponto controverso sobre o qual se debruça o presente trabalho é exatamente a 

constitucionalidade da previsão de o delegado de polícia celebrar acordos de delação 

premiada, uma vez que vultosa parcela doutrinária entende claramente haver uma usurpação 

da função do Ministério Público pela Polícia Judiciária, atribuída constitucionalmente àquele 

órgão. 

Nesse sentido, a Constituição Federal previu em seu art. 129 as funções 

institucionais do Ministério Público: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

(...) 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar 

mencionada no artigo anterior; 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 

indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 

(...) 

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da 

carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do 

chefe da instituição.  

 

Do inciso I do excerto transcrito, depreende-se que o Ministério Público é o órgão 

por meio do qual o Estado exerce a sua atividade persecutória. Sendo o Estado o único titular 

do jus puniendi, tal direito é exercido por meio de órgãos por ele criados. A essa atividade do 

Estado, por meio da qual é exercido o seu direito de perseguir alguém que transgrediu a 

norma penal, é dado o nome de persecutio criminis. 

Ocorre, todavia, que a persecução penal, em regra, é composta por dois estágios 

distintos: o da investigação e o da ação penal. Daí porque o papel de persecutio criminis in 

judicio, ou seja, na fase processual em si, é atribuído somente ao Ministério Público, no casos 

dos crimes processáveis via ação penal pública, sendo o Parquet o dominus litis ou titular da 

ação penal pública. 

O outro elemento que compõe a persecução penal é a investigação, normalmente o 

seu primeiro instante, e tal tarefa é afeta ao órgão policial. Nesse viés, a CF, em seu art. 144, § 

4º, dispõe: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
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II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
[...] 
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares. 

 

Plasmada na fase pé-processual, a investigação preliminar é o gênero do qual são 

espécies o inquérito policial, as comissões parlamentares de inquérito, sindicâncias etc. 

Constitui o conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado, a 

partir de uma notícia-crime, com caráter prévio e de natureza preparatória com relação ao 

processo penal, e que pretende averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato 

aparentemente delituoso, com o fim de justificar o processo ou o não processo (LOPES 

JÚNIOR, 2017, p. 119-120). 

Dessa forma, sendo Ministério Público e a Polícia Judiciária os órgãos de 

persecução penal do Estado, certo é que ambos devem atuar conjuntamente na repressão à 

prática de crimes, uma vez que, mesmo sendo possível ao MP iniciar a ação penal (jus 

persequendi in judicio) dispensando a fase de investigação preliminar16, certo é que não se 

concebe, na sistemática processual brasileira, o oferecimento de denúncia sem um lastro 

probatório mínimo. 

A exigência de um suporte fático ao oferecimento da ação penal é compreensível a 

partir da ótica de que o processo criminal representa, sem dúvidas, situações das mais 

estigmatizantes ao indivíduo, sendo, portanto, inadmissível uma acusação desprovida dos 

mais básicos elementos de convicção.   

 Porém, nem toda investigação criminal preliminar se limita ao inquérito policial, 

sendo o próprio Ministério Público órgão competente para conduzir outras investigações 

preliminares diferentes do inquérito, a exemplo do procedimento investigativo criminal – PIC, 

afora outros casos em que essa peça pode ser até mesmo dispensada durante a persecução 

penal17.  

 

                                                 
16 Art. 39, §5º, do CPP: O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem 

oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 

quinze dias. 

 
17 Nesse sentido, Gustavo Henrique Badaró (2018): “(...) Há casos em que não se necessita de inquérito policial, 

pois não há necessidade de investigação da ocorrência do crime e de sua autoria (por exemplo, um crime contra a 

honra cometido pela imprensa, em uma matéria assinada)”. (BADARÓ, 2018, p. 125). 
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3.3 O inquérito policial e sua finalidade na sistemática processual penal brasileira 

 

A opção do legislador de 1941, ao elaborar o Código de Processo Penal, foi 

manter o inquérito sob a incumbência da polícia judiciária, sendo alijado o sistema de 

instrução preliminar judicial, haja vista as necessidades sociais da época, tal qual a dimensão 

territorial brasileira e majorada as dificuldades de locomoção. Dessa forma, como bem 

determina o art. 4ª do CPP o inquérito é realizado pelo polícia judiciária, muito embora o 

inquérito não seja necessariamente policial. 

Nesse sentido, dispõe o parágrafo único do art. 4º, determinando que a 

competência da polícia não exclui a de outras autoridades administrativas que tenham 

competência legal para investigar (LOPES JÚNIOR, 2017, p. 121). O inquérito policial, 

portanto, é espécie do gênero investigação preliminar, a qual encontra seu fundamento de 

existência, na visão de Aury Lopes Júnior (2017), na busca do fato oculto (elementos 

desconhecidos de autoria e/ou materialidade para oferecimento da acusação ou justificação do 

pedido de arquivamento); na sua função simbólica (a atividade investigatória estatal contribui 

para afastar o sentimento de impunidade na sociedade abalada pelo crime); e no seu papel de 

filtro processual, porque serve de óbice a acusações infundadas e despidas de lastro 

probatório. 

A natureza desse meio de investigação preliminar é, por óbvio, administrativa, 

porquanto bem demonstra sua fase de atuação pré-processual. Além disso, outras 

características o circundam, tais como aquelas próprias do sistema processual penal 

inquisitório: escrito e sigiloso, instrumental, despido de contraditório18 e dispensável.    

Esta última característica do inquérito policial, sua dispensabilidade, serve de 

argumento àqueles contrários a celebração de acordos de colaboração premiada pelos 

delegados de polícia, uma vez que o inquérito policial não teria um fim em si mesmo. Sua 

finalidade estaria condicionada a servir de base a ação penal, e, portanto, a atividade da 

autoridade policial não seria completamente autônoma e independente, pelo contrário, estaria 

atrelada ao exercício de uma futura ação pelo Ministério Público ou particular, a depender de 

sua natureza. 

                                                 
18 Sobre a ausência de contraditório no inquérito policial, Badaró entende que o mesmo não se aplica à ampla 

defesa. Isso porque há sim atos de defesa exercidos no próprio inquérito policial, como as declarações defensivas 

no interrogatório ou o próprio exercício do direito ao silêncio (BADARÓ, 2018, p. 128). 
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A dispensabilidade do inquérito policial é objeto de consenso, como bem se 

depreende de determinados dispositivos do Código de Processo Penal (arts. 12, 27, 39 §5º, 46, 

§1º). Não sendo o inquérito a peça obrigatória ao oferecimento da denúncia, é possível que 

assim o faça o MP, por exemplo, tão somente com base em informações remetidas àquele 

órgão, desde que constituam justa causa para tanto.  

Corroboram com isso também a existência de leis especiais que preveem o 

oferecimento de denúncia com fulcro em elementos diversos. É o caso da Lei nº 9.099/1995, 

que criou os Juizados Especiais Criminais, a qual permite que seja oferecida denúncia 

embasada somente em termo circunstanciado (art. 77, §1º). Ou ainda a Lei nº 4.4898/1965, 

que trata do abuso de autoridade, a qual, por sua vez, dispensa em seu art. 12 o inquérito 

policial em privilégio da representação da vítima, suficiente ao oferecimento de denúncia, 

guardadas as discussões acerca de sua recepção pela Constituição de 1988. 

De fato, ainda que possível a instauração de inquérito policial de ofício pelo 

delegado de polícia, em se tratando de crimes de ação penal pública e até representar 

diretamente ao juiz por medidas judiciais e restritivas de direitos fundamentais, todo o 

trabalho desenvolvido no curso dessa investigação encontra seu resultado prático, do ponto de 

vista jurídico, no fornecimento de elementos de justa causa para a ação penal a ser intentada 

pelo acusador. 

Sobre a finalidade do Inquérito Policial, ensina Tourinho Filho (2012): 

Qual a finalidade do inquérito policial? Pela leitura de vários dispositivos do CPP, 

notadamente o 4º e o 12, há de se concluir que o inquérito visa à apuração da 

existência de infração penal e à respectiva autoria, a fim de que o titular da ação 

penal disponha de elementos que o autorizem a promovê-la. (...) Apurar a autoria 

significa que a Autoridade Policial deve desenvolver a necessária atividade visando 

a descobrir, conhecer o verdadeiro autor do fato infringente da norma, porquanto, 

não se sabendo quem o teria cometido, não se poderá promover a ação penal. 

(TOURINHO, 2012, p. 230-231).  

Tourinho Filho (2012) apud Gustavo Henrique Badaró (2018, p. 126) aduz que a 

finalidade de tal investigação não é a descoberta plena da existência do crime e de sua autoria, 

mas apenas a probabilidade do crime e de sua autoria, havendo, pois, uma limitação 

qualitativa na finalidade da atividade policial. Com isso, o inquérito já terá atingido sua 

finalidade de colheita de fontes de provas e de elementos de informação aptos à 

caracterização de justa causa para a ação penal. 

Em resumo, a finalidade do inquérito policial é a apuração da existência da 

infração (materialidade) e a captação de indícios de sua autoria, uma vez que esta só pode ser 
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provada em juízo, e, assim, fornecer os elementos necessários à formação da opinio delicti do 

Ministério Público ou do querelante. E, sendo exitosa a investigação, dará o embasamento 

probatório necessário ao início da ação penal. Em palavras legais, o inquérito policial tem 

como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações 

penais (art. 2º da Lei 12.830/2013)19. 

 

3.4 A atividade do Ministério Público nas fases de investigação preliminar e de ação 

penal 

 

A compreensão do tema a que se propõe analisar o presente trabalho requer a 

percepção dos papéis desenhados constitucionalmente aos órgãos de persecução penal do 

Estado, quais sejam, polícia judiciária e Ministério Público. Já explorada a atuação daquele 

primeiro, este tópico volta-se a discorrer sobre as atuações do Parquet na prática das fases 

pré-processual e judicial. 

 

3.4.1 A atuação do Ministério Público na fase pré-processual 

 

No campo que antecede a instauração de um processo, os favoráveis a 

investigação direta pelo Ministério Público o fazem sob os argumentos de que a atividade de 

investigação preliminar para fins penais não é exclusiva da autoridade policial. Acrescenta-se 

também o argumento da chamada teoria dos poderes implícitos, segundo a qual se a 

Constituição conferiu ao Ministério Público o direito de promover a ação penal, deve dispor 

de todos os meios necessários para fazê-lo, mesmo que para tanto não haja expressa previsão 

constitucional, e isso incluiria o direito de investigar diretamente as fontes de prova 

(BADARÓ, 2018, p. 158). 

                                                 

19
Art. [...]§ 1o Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação 

criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração 

das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. 
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O assunto, embora não tenha alcançado paz conceitual, já foi objeto de decisão do 

STF, que já assinalou no sentido de sua possibilidade: 

HABEAS CORPUS” – CRIME DE TORTURA ATRIBUÍDO A POLICIAL CIVIL – 

POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO, FUNDADO EM 

INVESTIGAÇÃO POR ELE PRÓPRIO PROMOVIDA, FORMULAR DENÚNCIA 

CONTRA REFERIDO AGENTE POLICIAL – VALIDADE JURÍDICA DESSA 

ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AO 

POLICIAL TORTURADOR - LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER 

INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MONOPÓLIO 

CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA PELO 

“PARQUET” – TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS – CASO “McCULLOCH 

v. MARYLAND” (1819) – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA (RUI BARBOSA, 

JOHN MARSHALL, JOÃO BARBALHO, MARCELLO CAETANO, CASTRO 

NUNES, OSWALDO TRIGUEIRO, v.g.) – OUTORGA, AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO PODER DE 

CONTROLE EXTERNO SOBRE A ATIVIDADE POLICIAL – LIMITAÇÕES DE 

ORDEM JURÍDICA AO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO – “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO. (Habeas Corpus 89.937/DF, 2º 

Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2009).  

 

 

Sob a ótica legal, sustenta-se que a Constituição em seu art. 129, IX, estabelece 

entre o rol de funções institucionais do Ministério Público a de exercer outras funções que lhe 

forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade. Há ainda, no plano 

infraconstitucional, a Lei nº 8.625/1993, Lei Orgânica Municipal do Ministério Público, que, 

em seu art. 26 dispõe: “No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: I) instaurar 

inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...). Também a 

Lei Complementar nº 75/1993, art. 8º: “Para o exercício de suas atribuições, o Ministério 

Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência: (...) realizar inspeções e 

diligências investigatórias” (BADARÓ, 2018, p. 158). 

Todavia, não rechaçando a hipótese de realização de investigação direta pelo 

Ministério Público, tema objeto de grande polêmica20, sabe-se que o meio de investigação 

preliminar mais difundido é o inquérito policial. 

                                                 
20Sobre isso, Gustavo Badaró (2018, p. 158) em uma pontuação bastante elucidativa e que também aplica-se ao 

objeto de estudo deste trabalho, enfatiza que: “Não se pode deixar de destacar que as discussões têm sido 

travadas muito mais em termos institucionais do que do ponto de vista da investigação criminal em si. Trata-se 

de uma briga de ‘quem ganha’ e de ‘quem perde’ poder. Os órgãos de classe ligados aos Delegados de Polícia 

insurgem-se energicamente contra tal possibilidade. Da mesma forma, a Ordem dos Advogados do Brasil 

também tem se colocado contrariamente a tal possibilidade. Obviamente, o Ministério Público considera que a 

investigação se inclui entre as suas funções institucionais”. Também Aury Lopes Júnior, tratando sobre a 

possibilidade de o Ministério Público realizar diretamente a investigação preliminar, traz à tona a discussão 

acerca da figura do promotor investigador: “(...) é um modelo que também apresenta inconvenientes 

especialmente pelo desequilíbrio que gera, na medida em que o promotor investigador não vê mais do que o seu 

interesse, qual seja, o de buscar elementos que justifiquem a acusação” (LOPES JÚNIOR, 2017, p. 179). 
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Neste viés, voltando-se ao ponto de interseção entre Polícia Judiciária e Ministério 

Público, este último é legitimado para requerer a abertura do inquérito policial e acompanhar 

a atividade policial em seu curso e sobre isso não pairam dúvidas. Todavia, conforme as 

palavras de Aury Lopes Júnior (2017, p. 122): “a presença do Parquet no decorrer do 

inquérito policial é secundária, acessória e contingente, pois o órgão encarregado de dirigir o 

inquérito policial é a polícia judiciária”.  

 

3.4.1.2 O controle externo da atividade policial: polícia judiciária como órgão a serviço 

do Ministério Público? 

 

O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público decorre do art. 

129, inciso VII, da CF, e na forma do art. 9º da Lei Complementar nº 75/199321, não há uma 

norma que defina essa ação fiscalizatória. 

 Por outro lado, a Resolução nº 20, de 24 de maio de 2007, que dispõe sobre o 

controle externo da atividade policial, informa que estão sujeitos ao controle externo pelo 

Ministério Público “os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, 

bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, à 

qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e 

persecução criminal” (art. 1º), de forma que, quer em sua forma difusa ou concentrada, o 

controle externo da atividade policial constitui atribuição do Ministério Público, tendo como 

objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da 

atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias, 

voltada para a persecução penal e o interesse público (DUARTE, 2017, p. 19). 

Para Thiago André Pierobom de Ávila (2017, p. 24), o controle externo da 

atividade policial está associado a um novo paradigma de atuação do Ministério Público, que 

não se limita à atuação demandista, processual e repressiva, antes atua de forma resolutiva, 

extrajudicial, proativa, preventiva, promovendo diretamente entendimentos e gestões 

                                                 
21 Art. 9º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas 

judiciais e extrajudiciais podendo: I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais; II - ter acesso 

a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial; III - representar à autoridade competente pela adoção 

de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; IV - 

requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido 

no exercício da atividade policial; V - promover a ação penal por abuso de poder. 
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tendentes à resolução de problemas, atuando como um relevante “catalisador jurídico” para 

que o Estado ou as outras instituições da sociedade venham aderir ao projeto constitucional de 

justiça social.  Essa característica do Ministério Público fica explícita do indicado no art. 127, 

caput, da CF/1988, que estabelece ser função institucional do Ministério Público a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis 

(todos eles ligados a aspectos jusfundamentais), bem como consta no art. 129, inciso II, que 

indica ser atribuição do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 

as medidas necessárias a sua garantia”. 

 No sentido de uma norma definidora do controle externo da atividade policial, 

Aury Lopes Junior (2017) pontua que, por falta de uma norma - subordinação ou dependência 

funcional da polícia em relação ao MP – não se pode afirmar que o Ministério Público tenha a 

faculdade de assumir o mando do inquérito policial, mas pode sim participar ativamente 

requerendo diligências e acompanhando a atuação policial. O brilhante mestre arremata: 

Concluindo, entendemos que a legislação existente sobre o chamado controle 

externo da atividade policial é insatisfatória e minimalista, limitando-se a definir 

meros instrumentos de controle da legalidade. Permanece a lacuna e não se pode 

afirmar que, com a atual legislação, o MP possa assumir o controle do inquérito 

policial. (LOPES JÚNIOR, 2017, p. 123).  

 

Com isto, conclui-se que a condução do inquérito policial cabe ao delegado de 

polícia, e não ao MP, fato que não prejudica as prerrogativas constitucionais do Parquet, mas, 

pelo contrário, afirma a “autonomia interdependente” entre os órgãos de persecução penal do 

Estado. 

 

 

3.4.2 O Ministério Público como titular da ação penal pública 

 

A atuação do Ministério Público no processo penal, conforme suas funções 

conferidas constitucionalmente, não se restringe à titularidade da ação penal de natureza 

pública, estampada no art. 129, I, CF. Ao longo de toda a persecução penal (que inclui 

investigação criminal e ação penal), o Parquet pode assumir múltiplas funções, como o já 
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citado controle externo da atividade policial, a requisição de diligências investigativas no 

curso do inquérito policial, e a investigação por meio de procedimento próprio. 

Dentre tantas funções que o Ministério Público pode desempenhar, com certeza, 

esta instituição encontra seu âmago no exercício privativo da ação penal de iniciativa pública. 

Porém, além da titularidade da ação penal e, consequentemente, a execução do papel de parte 

acusadora, o MP reveste-se ainda da atuação como órgão de justiça ou fiscal da lei (custos 

legis), na ação penal de qualquer natureza, uma vez que o caráter público do escopo do 

processo penal torna imperiosa a atuação do Ministério Público como órgão de justiça, ainda 

que em casos de ações penais instauradas por iniciativa particular. 

De acordo com o que preconiza o art. 257 do Código de Processo Penal, “ao 

Ministério Público cabe: I – promover, privativamente a ação penal pública, na forma 

estabelecida neste Código; e II – fiscalizar a execução da lei”.   

Daí defender-se também, com mais razão, a feição acusatória do modelo de 

sistema processual penal adotado no Brasil, uma vez que, em sede de fase processual, o MP 

desempenha de maneira privativa o múnus público de encabeçar a acusação, revelando-se a 

assunção de um perfil institucional do Parquet distinto e independente do Poder Judiciário. 

Quanto à imparcialidade do Ministério Público no curso da ação penal, embora o 

assunto seja objeto de antigas discussões doutrinárias, certo é que, enquanto atuante como 

fiscal da lei no curso do processo, sua ação é escoimada de qualquer subjetividade, haja vista 

que, nesta posição, não assume nenhum interesse de qualquer dos polos da ação, ainda que o 

órgão ministerial possa vir a intervir de modo a acarretar consequências na alçada particular 

dos conflitantes. Mesmo em casos como estes, estaria o MP litigando conforme sua posição 

objetiva de defensor dos interesses provindos da lei. 

Por outra banda, a imparcialidade do Parquet enquanto no exercício da acusação, 

divide opiniões. Suscita-se a concepção de um MP acusador como “parte em sentido formal”, 

o qual é entendido sob uma “perspectiva puramente processual”, sem, no entanto desabonar a 

imparcialidade de sua atuação (REBOUÇAS, 2017, p. 803-804). É o que defende Eugênio 

Pacelli (2018): 

Rejeitamos, assim, e inteiramente, pretensões tendentes à parcialização da atuação 

ministerial. Nem a efetiva preocupação com uma verossimilhança (verdade 

processual) mais consistente justifica a perda de imparcialidade de um órgão público 

associado à persecução penal. De outro lado, a obrigatoriedade, como já visto, diz 

respeito à vinculação do órgão do Ministério Público ao seu convencimento (opinio 

delicti) acerca dos fatos investigados, ou seja, significa apenas ausência de 
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discricionariedade quanto à conveniência ou oportunidade da propositura da ação 

penal, se presentes o fato (materialidade) criminoso (sua qualificação jurídica) e a 

autoria. (PACELLI, 2018, p. 472).  

 

   Já para outros, cogitar de parte imparcial é algo inconcebível, não cabendo 

pensar em um conceito especial de parte “em sentido formal”, pois que essa figura já é um 

conceito formal e constitui uma posição subjetiva própria da relação processual. 

Concordamos, no entanto, com o entendimento de que o Ministério Público, 

mesmo quando acusando o réu em uma ação penal e esforçando-se para galgar sua 

condenação, ainda assim exerce o papel custos legis, e, portanto, “parte imparcial”. É o caso 

de uma instrução criminal, que, após produzidas todas as provas cabíveis em juízo, contra e a 

favor da condenação, resulta na fulminação dos elementos que sustentavam a pretensão 

acusatória do MP, e este órgão, desempenhando sua função de órgão da justiça, passa a 

requerer a absolvição do réu22, ainda que, no plano fático e em face de tal circunstâncias, a 

defesa do acusado, em geral, já desponte para isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Trata-se, inclusive, de hipótese permitida pelo art. 385 do CPP: “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá 

proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como 

reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. 
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4 A LEGITIMIDADE RELATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL PARA A 

CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA DE ACORDO COM A 

LEI 12.850/2013. 

 

O ponto curial do presente trabalho está plasmado na análise da conformidade dos 

dispositivos da Lei nº 12.850/2013 que conferem ao delegado de polícia a legitimidade para 

efetuar acordo de colaboração premiada e representar pelo perdão judicial do colaborador, 

quais sejam, os §§ 2º e 6º do art. 4º do referido texto legal, com os mandamentos 

constitucionais que acolheram o sistema acusatório como modelo no qual está amoldado o 

processo penal brasileiro. 

Os dispositivos legais mencionados legitimam dois entes para a formulação do 

pedido de colaboração em favor do colaborador e condução do acordo, quais sejam, a 

autoridade policial, com atuação logicamente restrita à fase de inquérito policial, e o membro 

do Ministério Público, cuja prerrogativa abrange tanto a fase investigativa, quanto judicial e 

pós-judicial, entendido este último como o momento que tem como marco inicial o trânsito 

em julgado da sentença. 

Nesse sentido, segundo os mandamentos legais do tema, é totalmente facultado à 

autoridade policial que, durante o curso do inquérito policial, perceber o interesse do 

investigado em tornar-se colaborador, representar formalmente ao juiz no sentido de ser 

concedido a benesse ao agente, nos termos do art. 6º da lei nº 12.850/2013. Tal representação 

será remetido à apreciação do Ministério Público, que poderá aquiescer com o pedido ou 

divergir deste. 

No entanto, essa manifestação exarada pelo membro do MP não é revestida de 

caráter vinculativo, o que adensa a discussão acerca da constitucionalidade dos §§ 2º e 6º do 

art. 4º da lei em apreço, debelando-se assim, uma suposta ofensa ao sistema acusatório, uma 

vez que o disposição legal prevê, para alguns, principalmente entre os membros do Parquet, 

verdadeira possibilidade de usurpação da função pública conferida constitucionalmente ao MP 

de titular exclusivo da ação penal pública, levando inclusive a Procuradoria Geral da 

República, então sob comando de Rodrigo Janot, a promover a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5508, na qual a PGR pugnava que fossem declarados 

inconstitucionais os referidos dispositivos legais que facultavam aos delegados de polícia a 

negociação e celebração de acordos colaborativos com investigados. 
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Tal ADI já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o que, 

todavia, não sanou toda a discussão em torno do tema. A decisão, de relatoria do Ministro 

Marco Aurélio será tratado em tópico específico neste trabalho, haja vista sua importância 

para o assunto. 

Por outro lado, defendendo a legitimidade dos delegados de polícia, bandeira 

levantada muitas vezes pelos próprios delegados23, há os que defendem a total conformidade 

dos §§2º e 6º do art. 4º da Lei 12.850/2013 com a Constituição Federal e, consequentemente, 

com o sistema acusatório, ressaltando até mesmo a inteligência e sagacidade da lei no que diz 

respeito ao efetivo combate ao crime organizado, uma vez que, sendo a Autoridade Policial o 

condutor e conhecedor em minúcias de toda a investigação criminal, decerto saberá 

reconhecer as ocasiões nas quais a incidência do acordo em prol do colaborador será benéfico 

ao procedimento investigatório. 

Ademais, sustentam que a própria Lei de Organizações Criminosas elencou a 

colaboração premiada como meio de obtenção de prova, e, assim entendida, ilegítimo seria 

furtar sua disposição a um dos entes de persecução penal do Estado, em proveito de apenas 

um. 

Dessa forma, imprescindível uma análise pormenorizada dos argumentos 

empregados por ambos os lados para que se chegue a uma conclusão escoimada de quaisquer 

vícios ligados a predileções corporativistas. Adentraremos então no debate acerca da 

(in)capacidade postulatória dos delegados de polícia para conduzir acordos de colaboração 

premiada bem como requerer a concessão do perdão judicial ao colaborador. 

 

4.1 Os §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei 12.850/2013 e as funções institucionais 

conferidas constitucionalmente ao Ministério Público 

Como já explanado amiúde no decorrer deste trabalho, a lei de crime organizado 

trouxe consigo a expressa possibilidade de o delegado de polícia encetar acordos de 

                                                 
23 Nesse sentido, o professor e Delegado de Polícia Federal Márcio Anselmo ensina: “Observa-se, portanto, que 

o instituto da colaboração premiada nada mais é do que um meio de obtenção de prova, assim como diversos 

outros existentes no sistema de investigação criminal. Por outro lado, para que o instituto tenha eficácia, 

indispensável que o mesmo se faça acompanhar de uma profunda investigação criminal, visando alcançar a 

reconstrução histórica dos fatos narrados pelo colaborador”. ANSELMO, Márcio Adriano. Colaboração 

premiada e polícia judiciária: a legitimidade do delegado de polícia. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2016-mar-29/academia-policia-colaboracao-premiada-policia-judiciaria-legitimidade-

delegado. Acesso em 08/11/2018. Revista Consultor Jurídico, 29/3/2016. 
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colaboração premiada. De igual modo, a mesma lei preconizou que, a exemplo da utilização 

de infiltração policial como meio especial de obtenção de prova, a concessão de perdão 

judicial pelo magistrado ao colaborador poderia ocorrer através de representação da 

Autoridade policial, além, é claro, de pedido (requerimento) do Ministério Público. 

Nessa esteira, aqueles que se mostram contrários a tais faculdades do delegado de 

polícia o fazem com esteio no sistema acusatório, alegando que a autoridade policial não 

encontra legitimidade constitucional para tanto, do mesmo modo como não a encontram para 

representar pelo deferimento de medidas cautelares. Não possuindo, portanto, capacidade 

postulatória, os dispositivos legais que preveem tal prerrogativa violam o art. 129, I, da 

Constituição, o qual confere ao Ministério Público, em caráter privativo, a titularidade da ação 

penal pública. Esse é o entendimento de Eduardo Araújo da Silva (2013), para quem: 

A lei é inconstitucional ao conferir tal poder ao delegado de polícia, via 

acordo com o colaborador, ainda que preveja a necessidade de parecer do 

Ministério Público e de homologação judicial, pois não pode dispor de 

atividade que não lhe pertence, ou seja, a atividade judicial de busca da 

imposição penal em processo-crime, vinculando o entendimento do órgão 

responsável pela acusação.   

Compartilhando da mesma linha de pensamento, mas em uma análise paralela 

com a representação por providências cautelares, SARAIVA (2010) leciona que “tanto na 

ação penal de conhecimento quanto na cautelar, é o Ministério Público que deve decidir pela 

necessidade e adequação da iniciativa probatória, não a polícia judiciária, e que, de igual 

modo, o polo ativo processual das medidas cautelares deve ser ocupado pelo Ministério 

Público, não pelo órgão policial, que, para o referido autor, não detém capacidade 

postulatória, por incompatibilidade com os princípios do devido processo legal e acusatório, 

em face do disposto no art. 129, I, da Constituição da República. 

Observando o texto legal em sua parte questionada, percebe-se que grande parcela 

das críticas aos referidos dispositivos encontra fundamento na ausência de previsão, na Lei 

12.850/2013, de uma manifestação vinculativa do Ministério Público, no caso do acordo de 

colaboração premiada proposto pelo delegado de polícia e da representação pelo perdão 

judicial por esse mesmo agente estatal. O art. 4º, §§ 2º e 6º, ao citarem a necessidade de haver 

manifestação do Ministério Público nos casos de acordos entabulados pela autoridade policial, 
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não conferem a tal manifestação um caráter cogente, de maneira que somente alcance 

procedência com a anuência do Parquet. 

Eugênio Pacelli (2018), demonstrando ser terminantemente contra tal 

possibilidade apregoada pelo art. 4º, §§2º e 6º da Lei de Organizações Criminosas, aduz: 

Antes de apontar a induvidosa invalidade constitucional dos termos legais 

antes mencionados, caberia indagar: o que significaria a manifestação do 

Ministério Público, nos casos em que o acordo de colaboração venha a ser 

firmado pelo delegado de polícia?? E se o Parquet discordar? Ainda assim, 

poderia o delegado fechar o acordo? Curiosamente, o citado art. 4º, §2º, 

prevê a aplicação, no que couber, do art. 28 do CPP, que, como se sabe trata 

da hipótese em que o juiz discorda do requerimento de arquivamento do 

Ministério Público e o submete ao órgão de revisão da instituição. O que 

afinal quereria dizer tal remissão?? Acaso seria que, na hipótese de 

discordância do Ministério Público com o acordo proposto pelo delegado de 

polícia, os autos deveriam ser submetidos ao controle de revisão na própria 

instituição ministerial. Se essa foi a intenção legislativa, seria ainda mais 

bizarra a solução, a estabelecer um conflito de atribuições entre o Parquet e 

a autoridade policial. (Pacelli, 2018, p. 878-879). 

Em que pese a respeitada opinião do professor Pacelli, a que fazem coro tantas 

outros brilhantes doutrinadores, acreditamos exatamente na possibilidade de, identificando a 

autoridade policial hipótese em que seja aplicável e pertinente o acordo de colaboração 

premiada e negando-se o representante do Ministério Público a chancelar a proposta, remessa 

do caso ao órgão revisional ministerial, tal como acontece nos casos de divergência entre 

promotor/procurador e magistrado acerca do arquivamento de inquérito policial. 

A nosso juízo, portanto, não prospera a tese de que a ausência expressa na lei de 

preceito que torne a manifestação do Ministério Público vinculante seja motivo para declarar 

sua inconstitucionalidade. Logicamente, o dispositivo estabelece, na verdade, a previsão para 

que o delegado de polícia possa tomar por iniciativa sua as negociações para celebração do 

acordo com o colaborador. Todavia, por ser o Ministério Público o titular da ação penal 

pública, não faz sentido interpretar os art. 4º, §§2º e 6º como ato de liberalidade legal que 

confere livres poderes ao delegado de polícia para celebrar autonomamente e a seu bel-prazer 

o acordo de colaboração com os investigados, tampouco para que represente ao órgão 

judiciário pela aplicação do perdão. 
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 Se assim o fosse, inevitavelmente estariam os referidos mandamentos legais 

condenados à inconstitucionalidade, pois não há cabimento em outorgar a outro órgão que não 

detém atribuição para o exercício da ação penal a autonomia para dirigir negociações que 

possam resultar no não exercício do direito de acusação, em supressão do juízo de 

necessidade/utilidade do jus persequendi in judicio do Estado. 

 Portanto, o texto do art. 4º, §§2º e 6º prescreve somente a possibilidade de a 

iniciativa para as tratativas negociais partir da autoridade policial. A condução dos atos, 

portanto, deve ocorrer de forma conjunta entre polícia judiciária e Ministério Público, de tal 

forma que este último tenha participação ativa em todas as fases de formalização do acordo 

firmado com o colaborador, de modo que a possível benesse, cujos efeitos podem repercutir 

na pena aplicada ao acusado e até mesmo na sua punibilidade, não venha a ser avençada à 

revelia do dominus litis. 

Quanto à aplicação por analogia do art. 28 do CPP, em casos de recusa do 

membro do MP aos termos da proposta de iniciativa do delegado de polícia, entendemos ser 

perfeitamente cabível e de inteligível coerência com a sistemática processual penal 

constitucional, uma vez que, sendo o Ministério Público o titular da ação penal, nada mais 

justo que, de qualquer modo, a última palavra caiba à chefia institucional do Parquet. 

As palavras de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (2016) 

representam bem a interpretação que deve ser dada aos dispositivos em questão no sentido de 

que: 

 “[...] a discussão a respeito da constitucionalidade do dispositivo só tem 

interesse para a hipótese na qual a autoridade policial represente para que 

seja concedido o perdão, o Ministério Público se posicione contrariamente e 

o juiz conceda o favor legal. [...] Para este último caso, cremos, com efeito, 

que o ato de representar no sentido de que seja concedido o perdão ao 

colaborador possa ser inserido no âmbito regular de atribuições do delegado 

de polícia, tal como ocorre, por exemplo, quando representa pela decretação 

da prisão preventiva (art. 13, IV, do CPP), inclusive na Lei Maria da Penha, 

ou pela decretação da prisão temporária (art. 2º, da Lei nº 7.960/89). Aliás, a 

lei somente admite a representação na fase de inquérito, o que destaca o 

caráter investigatório da medida, típico da atividade policial”. (Cunha e 

Pinto, 2016, p. 55). 
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Esse status não subordinativo da manifestação expedida pelo membro do MP dá 

margem à percepção de que, nos casos de acordos celebrados entre autoridade policial, 

investigado e seu defensor, o Ministério Público é relegado à função de emissor de um 

opinião ministerial, sem qualquer caráter vinculativo. Para os que dividem dessa ideia, o 

delegado de polícia não pode representar diretamente ao juiz, nem para a concessão de 

providência cautelar nem para a postulação de utilização de um meio especial de obtenção de 

prova. 

No entanto, não sendo imprescindível a manifestação concordante do membro do 

Ministério Público, é plenamente viável a celebração do acordo de colaboração premiada 

encabeçado pela autoridade policial, fato que acarreta uma enxurrada de críticas aos 

dispositivos legais que assim o permitem. Nesse sentido, Eduardo Araújo da Silva (2013) 

afirma que, “se persistir a [atual] sistemática legal, corre-se o risco de eventualmente o 

Ministério Público manifestar-se contrário ao acordo promovido pelo delegado de polícia e o 

juiz, por sua vez, homologá-lo, vinculando sua decisão final. Teríamos, então, por vias 

transversas a hipótese de o delegado de polícia vincular a disponibilidade quanto à aplicação 

da sanção penal ou ao exercício do jus puniendi estatal, via perdão judicial, à revelia do órgão 

titular da ação penal, o que implicaria um manifesto cerceamento das funções acusatórias em 

juízo”. 

E mais uma vez, com a devida vênia, ousamos discordar das palavras acima 

reproduzidas, pois que o detentor do jus puniendi estatal é o Poder Judiciário, não o 

Ministério Público. Nesse sentido, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinho (2016, p. 

55-56) acreditam que, “embora o art. 4º, § 2º, elenque os legitimados para pedir a concessão 

do perdão judicial ao colaborador, nada obsta que o magistrado opte, livre e motivadamente, e 

em sede de elaboração de sentença, pela aplicação do favor legal. Noutros termos, para os 

citados autores, o juiz não fica adstrito, em seu ato privativo de sentenciar, a pedido, 

representação ou requisição das partes”. 

De toda sorte, acreditamos que o fato de a Lei 12.850/2013 consagrar o delegado 

de polícia entre os legitimados para conduzir acordos de colaboração premiada e até 

representar por decisão declaratória de extinção da punibilidade do investigado, não concede 

uma genuína capacidade postulatória à autoridade policial. A validade desta tese é facilmente 

verificada quando constatamos que, em casos de representações de lavra da polícia judiciária 
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e indeferidas pelo magistrado, o delegado não poderá recorrer da decisão, ao contrário do que 

ocorre com o Ministério Público. 

Portanto, com mais razão ainda, insistimos que o art. 4º, §§ 2º e 6º, não atribui ao 

delegado de polícia a faculdade de dirigir e fechar acordos de colaboração premiada, ou 

representar pela concessão do perdão judicial, de forma autônoma e totalmente a despeito da 

opinião do Ministério Público. A inovação do texto legal em análise foi, em verdade, conferir 

ao delegado de polícia a capacidade para iniciar as tratativas para concretização da justiça 

negocial, que deverá ser manejada em comunhão com o detentor do direito de acusação. 

Trata-se, francamente, de uma capacidade relativa, que não fere a sistemática processual penal 

brasileira modelada constitucionalmente, como se verá no tópico adiante. 

 

4.2 A capacidade relativa dos delegados de polícia para formalizar acordos de 

colaboração premiada e o sistema acusatório. 

 

A Constituição Federal de 1988, ao prestigiar o sistema acusatório, desenhou uma 

exata e salutar divisão de tarefas confiadas a entes estatais distintos: polícia judiciária e 

Ministério Público, já amplamente esmiuçada neste trabalho. O desempenho do mister de 

cada um, Estado-investigação e Estado-acusação, é crucial no que tange ao eficiente combate 

à criminalidade organizada. 

O questionamento acerca da violação ao sistema acusatório consubstanciado no 

art. 4º, §§ 2º e 6º fracassa a partir do instante em que é empregada um exegese lídima e 

sistemática do texto legal e dos preceitos constitucionais. Os referidos dispositivos não 

outorgam ao delegado de polícia a capacidade postulatória ou legitimidade para conduzir 

acordos de colaboração premiada de maneira autônoma, pois, se assim o fosse, não se faria a 

ressalva à manifestação do Ministério Público, senão, veja-se: 

Art. 4º […] §2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o 

Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do 

inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão 

requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao 

colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta 
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inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). […] § 6º O juiz não 

participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do 

acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o 

investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, 

conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu 

defensor. (grifo nosso) 

Portanto, não há que falar que os dispositivos acimas transcritos ferem a definição 

clássica de Hans Kelsen sobre a hierarquia escalonada entre Constituição e normas 

infraconstitucionais, onde aquela ocupa o topo da pirâmide e estas lhe devem ser conformes, 

ou o garantismo penal de Luigi Ferrajoli, de modo que, nitidamente, não foi o escopo do 

legislador que o Ministério Público tivesse suas funções institucionais usurpadas. Pelo 

contrário, é evidente que o fim precípuo da lei 12.850/2013 foi otimizar e articular a coibição 

ao crime organizado, conclamando Estado-investigação e Estado-acusação a defenderem o 

Estado-nação também de maneira articulada e sistêmica, como exige o inimigo. 

 Ademais, a já explanada capacidade relativa do delegado de polícia para firmar os 

acordos de colaboração premiada e ser parte na efetivação da justiça negocial não subverte a 

ordem jurídica instaurada pela CF/1988, tampouco a sistemática probatória penal, uma vez 

que, como também já defendido aqui, a colaboração premiada não encerra instituto de 

natureza puramente processual, que só possa ser produzida em juízo, e por conseguinte, não 

agrava o Estado Democrático de Direito. 

 

4.4 O julgamento da ADI 5.508 e os novos rumos traçados ao enfrentamento ao crime 

organizado.  

 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade número 5.50824 encabeçada pela Procuradoria geral da República, então 

sob o comando do procurador-geral Rodrigo Janot, em face dos parágrafos 2º e 6º do art. 4º da 

Lei nº 12.850/2013. 

                                                 
24 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382031, 20 de junho de 

2018. Acesso em 14/11/2018 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382031
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 A tese levantada pela PGR era de que os referidos dispositivos eram revestidos de 

inconstitucionalidade, pois, ao concederem ao delegado de polícia a capacidade de conduzir e 

celebrar acordos de colaboração premiada, representavam nítida violação aos princípios 

constitucionais do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF), da moralidade da 

Administração Pública (art. 37, caput, da CF), e sobretudo, infringiam a titularidade exclusiva 

do Ministério Público para a ação penal pública, conferida pelo art. 129, inciso I, e, desse 

modo, afrontavam o próprio sistema acusatório.  

Nesse sentido, a ADI em tela defendia que a autoridade policial, ao acertar 

acordos de colaboração investigada, extravasaria o múnus constitucional da função policial 

definida no art. 144 da Constituição Federal, irrompendo os próprios limites da investigação e 

incorrendo em verdadeira imiscuidade de funções, que foram claramente delimitadas e 

incumbidas a órgãos diferentes do Estado. Dessa forma, agiria o delegado de polícia com 

excedência aos seus poderes institucionais, uma vez que a função que desempenha é 

direcionada para o processo-crime, mas não é exercida no processo-crime, papel este 

reservado ao Parquet. 

Todavia, o STF não acolheu os argumentos erguidos pela Procuradoria da 

República, e, em decisão datada de junho deste ano e de relatoria do Ministro Marco Aurélio 

Melo, decidiu ser constitucional a possibilidade de o delegado de polícia formalizar acordos 

de colaboração premiada na seara pré-processual, ou seja, em fase de inquérito policial. Entre 

os fundamentos que embasaram a decisão estão principalmente o fato de que, a colaboração 

premiada, enquanto meio de obtenção de prova, não cinge-se à utilização pelo Ministério 

Público, e, assim como a ação controlada e a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, 

devem se colocar à disposição da autoridade policial, na medida em que constitui importante 

trunfo no combate à macrocriminalidade e no destrinche das peças que compõem uma 

organização criminosa, e ainda por ser aquele “o agente público que está em contato direto 

com os fatos e com as necessidades da investigação criminal”25.  

No voto, foi rechaçado o entendimento e de que a colaboração premiada, assim 

como a suspensão condicional do processo e a transação penal, expoentes da chamada justiça 

negocial, é de inciativa exclusiva do Ministério Público. Isso porque, mesmo nos acordos de 

colaboração conduzidos por delegado, os prêmios legais aplicáveis ao colaborador, tais como 

a redução da pena ou o perdão judicial, só se concretizam com o pronunciamento exclusivo 

                                                 
25 STF-ADI 5.508. Rel: Min Marco Aurélio Melo. Dj 20/06/2018) P. 08. 
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do Judiciário, de forma que tal faculdade conferida à autoridade policial não retira do MP a 

exclusividade da ação penal, nem o afasta da elaboração do acordo e fixação de cláusulas, 

porquanto, como bem estampado nos dispositivos então impugnados, é imperiosa a submissão 

de tais acordos à apreciação pelo Ministério Público e sua posterior homologação pelo órgão 

Judiciário.   

Nas palavras do Relator do voto: 

A análise constitucional revela não subsistirem os argumentos veiculados na 

inicial desta ação direta de inconstitucionalidade. A Constituição Federal, ao 

estabelecer competências, visa assegurar o equilíbrio entre os órgãos 

públicos. A concentração de poder é prejudicial ao bom funcionamento do 

Estado Democrático de Direito, razão pela qual interpretação de 

prerrogativas deve ser feita mediante visão global, do sistema, sob pena de 

afastar a harmonia prevista pelo constituinte. A Lei nº 12.850/2013 tem 

como objetivo o combate às organizações criminosas, havendo íntima 

conexão com os postulados constitucionais da eficiência e do resguardo da 

segurança pública. (STF-ADI 5.508. Rel: Min Marco Aurélio Melo. Dj 

20/06/2018) 

De acordo com a decisão, a insurgência aos mencionados dispositivos da Lei nº 

12.850/2013 “não se trata de questão afeta ao modelo acusatório, deixando de caracterizar 

ofensa ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, estando relacionada, tão somente, ao 

direito de punir do Estado, que se manifesta por intermédio do Poder Judiciário”. 

Resguardada a importância de cada argumento trazido à baila no julgamento da 

ADI 5.505, é importante frisar, mais uma vez, que a efetivação de uma justiça negocial 

eficiente depende do desempenho interligado do mister de cada órgão de persecução penal.  

Assim, ao mesmo tempo em que tornar legítima a participação do delegado de 

polícia como condutor de acordos de colaboração premiada tanto pode ser salutar no combate 

ao crime organizado, também pode representar propriamente uma ofensa ao sistema 

acusatório, manifestada, dentre outras formas, no resgate da figura do juiz inquisidor, uma vez 

que a autoridade policial não é dotada de capacidade postulatória. 

Portanto, defendemos aqui ser perfeitamente cabível a formalização de acordos de 

colaboração premiada celebrados entre delegado de polícia, colaborador e seu defensor, desde 
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que a elaboração do avençado se dê conjuntamente com o Ministério Público, de forma a 

evitar situações teratológicas de divergências de desígnios entre polícia judiciária e MP. 

Fica aqui, no entanto, a esperança de que a decisão em comento abras as portas 

para os rumos de uma atuação unificada, embora exercida por órgãos diferentes, e voltada à 

consecução de um fim comum, qual seja, o esfacelamento do crime organizado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário atual da criminalidade no Brasil, como bem publicizado pelos meios de 

comunicação de massa, não deixam dúvida de que o Estado necessitava de um instrumento 

legal capaz de canalizar as medidas aptas e necessárias ao desmanche e à punição dos 

integrantes das organizações criminosas, hoje infelizmente tão conhecidas popularmente. 

Nessa perspectiva, a Lei 12.850/2013 surgiu como forma de resposta à altura do 

Estado à atuação altamente organizada de criminosos que se “alistam” para servir ao crime, 

bem como foi uma forma que o legislador atinou em preencher diversas lacunas e deficiências 

existentes na legislação anterior que cuidava do tema. Dessa forma, a colaboração premiada, 

em que pese opiniões em contrário, é instituto inequivocamente positivo ao desmantelamento 

e à banição de organizações criminosas, de forma que traduz verdadeira expressão do 

aprimoramento do sistema de combate legal ao crime organizado. 

Nesta senda, o novo texto legal não deixou de prever minuciosa e 

pormenorizadamente todo o procedimento para a utilização pelas autoridades persecutórias do 

meio de obtenção de prova em tela, tais como os requisitos para sua implementação, os 

benefícios facultados ao colaborador e os direitos que lhe são assegurados.   

De igual modo, a lei 12.850/2013 estabeleceu os legitimados para celebrar 

acordos de colaboração premiada, assim como prescreveu os limites de atuação de cada um, 

fazendo insurgir diversas críticas a essa conferência de atribuição, sobre a qual se propôs este 

trabalho a analisar. 

Debruçando-se mais especificamente sobre a possibilidade de o delegado de 

polícia conduzir e entabular acordos de colaboração premiada, traçada nos §§ 2º e 6ºdo art. 4º 

da referida lei. Dessa forma, após detalhado esmiuçamento da natureza e origem do instituto 

da colaboração premiada no âmbito do nosso ordenamento jurídico, perpassando pelo exame 

do sistema processual penal brasileiro e pelas divisão constitucional de atribuições desenhada 

pela Carta Maior de 1988, e desaguando na apreciação da recente decisão da Corte Suprema 

brasileira sobre o tema, chegamos à mais conclusão de que a faculdade estendida aos 

delegados de polícia aqui em jogo não conspurca o Estado Democrático de Direito. 



55 

 

Pelo contrário, se concretizada conjuntamente entre os agentes legitimados para 

sua celebração, cada autoridade imbuída no exercício legítimo de suas funções 

constitucionalmente aquinhoadas, tal aptidão concedida à autoridade policial viabiliza a 

consecução da Justiça Criminal e justifica a promulgação da Lei 12.850/2013 pelo legislador. 

Em sendo assim, desnecessário relembrar que alimentar qualquer contenda 

institucional, guerra por poder de mando ou queda de braço corporativa é ação que não se 

coaduna com a razão de ser do próprio Estado Democrático de Direito, ponto central 

sedimentado com a Constituição de 1988 e no qual o apreço pelas instituições 

constitucionalmente consolidadas prevalece. 

Portanto, na temática aqui abordada, normas constitucionais e infraconstitucionais 

não devem ser colocadas em polarização, mas, diferentemente, esta deve ser interpretada à luz 

daquela, sobretudo porque já batido o martelo quanto à constitucionalidade dos dispositivos 

questionados da Lei 12.850/2013, de forma que seja garantido o zelo pela supremacia do 

interesse público, aqui condensado na repressão ao crime organizado.    
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