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Resumo: Muito se evoluiu no próprio direito penal, que passou a entender que a sua necessidade de 

eficiência não poderia, por si só, desrespeitar direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Mesmo 

com esta evolução, o conflito se provou inevitável Hoje, o instrumento investigativo da colaboração 

premiada proporciona um dos mais fervorosos debates na comunidade jurídica, seja sobre sua 
constitucionalidade, seja sobre os alegados desrespeitos aos direitos que o instituto demanda. Assim, 

diante de tal debate, propõe-se neste estudo uma análise específica da relação entre a colaboração 

premiada e os direitos e garantias fundamentais, desejando, ao fim do estudo, encontrar propostas que 
possam tornar o instrumento mais respeitoso aos direitos fundamentais e à própria Constituição da 

República. 

Palavras-chaves: Lei de Organização Criminosa. Colaboração Premiada. Justiça. Direitos 
Fundamentais. Garantias Fundamentais. 

 

Abstract: Much progress has been made in criminal law itself, which has come to understand that its 

need for efficiency could not, by itself, disrespect fundamental rights and guarantees of the individual. 
Even with this evolution, the conflict proved inevitable. Today, the investigative instrument of the 

award-winning collaboration provides one of the most fervent debates in the legal community, be it 

about its constitutionality, or about the alleged disrespect for rights that the institute demands. Thus, in 
the light of this debate, a specific analysis of the relationship between the award-winning collaboration 

and the fundamental rights and guarantees is proposed in this study, wishing, at the end of the study, to 

find proposals that could make the instrument more respectful of fundamental rights and Constitution 

of the Republic. 
Keywords: Criminal Organization Law. Award Winning Collaboration. Justice. Fundamental rights. 

Fundamental Guarantees. 

 
Introdução 

 

Nos dias atuais o direito penal tem enfrentado um conflito entre os direitos e garantias 

fundamentais constitucionalmente previstos e a necessidade de precaução e repressão aos 

delitos. Este conflito gera uma fragilidade no próprio funcionamento do sistema, uma vez que, 

diante de tal conflito,  o sistema vigente não consegue realizar uma eficaz repressão ao crime, 

tampouco consegue se propor a um verdadeiro modelo de respeito aos direitos e garantias 

fundamentais. Tal problema se agrava quando entra em cena a dita criminalidade organizada, 

cuja forma de funcionamento e estrutura organizada se demonstram superiores ao poder 

investigativo do Estado. 

De certo, a superioridade da criminalidade organizada não se dá por mérito, mas sim 

por conta de uma desorganização do Estado. Nota-se tal desorganização, de maneira límpida, 



 

quando se analisa a legislação processual penal em vigor. Muito embora atualizada em partes 

específicas, é uma legislação arcaica, que remonta à década de 1940, uma época em que os 

principais crimes investigados eram crimes contra o patrimônio e crimes violentos, pouco 

ocorrendo, na prática, crimes organizados, como se nota nos tempos atuais. Tal constatação 

do tipo de problema enfrentado à época implica diretamente nos instrumentos de investigação 

criados. Criaram-se mecanismos para investigar os delitos relativos à época, sendo escassos 

os meios para se investigar, de forma eficaz, a criminalidade organizada, escassez que 

permanece até os dias atuais. 

Neste cenário de crise, surge a figura da colaboração premiada, como método 

investigativo que almeja fazer com que membros de organizações criminosas traiam o seu 

grupo criminoso, fornecendo o direcionamento e os meios necessários para que se possa 

alcançar uma maior eficiência contra a criminalidade organizada e, para isso, o novel instituto 

acaba por desrespeitar direitos e garantias fundamentais.  

É necessário lembrar que a Constituição da República Federativa do Brasil, logo em 

seu primeiro artigo, exige um modelo de Estado Democrático de Direito, que se propõe ao 

respeito dos direitos e garantias fundamentais de todo ser humano, motivo pelo qual a figura 

da colaboração premiada precisa ser muito bem pensada e trabalhada, para que não se 

desvirtue o jeito de ser do próprio Estado. 

Por conta da utilização de tal instrumento na chamada operação lava jato, o já citado 

conflito acabou por se aquecer e centrar suas discussões em torno do instituto, gerando 

fervorosos debates no meio jurídico entre os pensadores mais garantistas e os pensadores mais 

utilitaristas. 

Como já citado, não se pode desprezar a necessidade de eficiência na repressão penal, 

todavia não se pode descuidar dos direitos e garantias fundamentais de sequer um indivíduo, 

tendo em vista que tal descuido promove um afastamento das normas fundamentais do Estado 

Democrático de Direito, motivo pelo qual se faz necessária extrema cautela na utilização do 

instituto, bem como um debate mais adequado para consertar alguns deslizes legislativos que 

a atual regulamentação do instituto manteve.. 

 

I. Do conceito de justiça na ordem constitucional brasileira 

 

É necessário, para uma boa evolução de um pensamento crítico sobre o instituto da 

colaboração premiada, que se encontre um conceito de justiça que se adeque ao ditames 

constitucionais do Estado Democrático de Direito Brasileiro.  



 

O direito chama para si a missão de apresentar solução aos conflitos dos indivíduos na 

sociedade. Não importa qual seja o conflito, se foi previsto ou não tal conflito no sistema 

jurídico interno, o direito deverá propor uma solução para qualquer contenda que se lhe 

apresente. 

Por óbvio, nesta dificil missão que o direito deve cumprir, será necessário um norte, 

algo que ilumine o melhor caminho a ser seguido. Tal norte é a justiça, que se torna o fim 

último do direito, seu objetivo principal. O direito deverá sempre agir em busca da justiça. 

Assim, para que propriamente se cumpra seu mister, torna-se importante um conceito 

de justiça, para auxiliar os operadores do direito a cumprir sua importante missão. Todavia, a 

justiça deve ser conceituada de forma que tenha algum sustentáculo constitucional. Afinal, em 

um Estado Democrático de Direito que, em sua essência, se compromete a cumprir as leis que 

edita, e cuja Constituição da República, com seus direitos e garantias fundamentais, figura no 

ápice do ordenamento jurídico, não se poderá considerar justo algo que conflite com a Carta 

Magna. 

O primeiro ponto para se resolver o impasse será buscar um antigo conceito de justiça, 

que tenha sido bem aceito e que pareça, de fato, traduzir a ideia central do que seria justo. 

Reputou-se melhor a definição clássica greco-romana, desenvolvida pelo jurisconsulto 

Ulpiano, com base nas concepções de Platão e de Aristóteles, que assim definiu: “Justitia est 

constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (Justiça é a constante e firme vontade 

de dar a cada um o que é seu)”.1  

Este clássico conceito de justiça não caiu em desuso nos dias atuais. Primeiro pelo 

forte sustentáculo que possui, principalmente, das lições de Aristóteles.1 Segundo, porque 

consegue captar a ideia central de justiça, que é dar a cada um o que é seu. Tal conceito 

acabou por se tornar verdadeiro e universal, tendo em vista que ele nunca muda, apenas 

mudará o que deve ser atribuído a cada um.2 

Nada obstante, tal conceito contém equívocos aceitáveis à época, inaceitáveis nos dias 

de hoje. Primeiro, porque justiça não depende de uma “firme vontade”. A justiça é o resultado 

ao qual se espera. A “firme vontade” é necessária tão somente para classificar um ato como 

justo ou injusto, a serviço do fim último, que seria a justiça. Mas a justiça, em si, não muda. 

Justiça é o ato de “dar a cada um o que é seu”. 

                                                        
1 ULPIANO apud NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 33. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 105. 
1 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Tradução de António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 2009. 
2 NADER, Paulo, op cit., p. 105. 



 

O outro equívoco, provocado pelo modo como se regia a sociedade à época, diz 

respeito ao que seria devido a cada um. Na concepção de Platão, que era a seguida no 

momento da formulação deste conceito, as pessoas teriam aptidões e, por isso, deveriam se 

empenhar para exercer, da melhor forma possível, a atividade a qual possuísse qualidades.3 

Assim se explicava que, ao que nasceu rico, devia-se a riqueza, ao que nasceu pobre, devia-se 

a pobreza. 

Aristóteles, em seus estudos sobre justiça, delineou diversas formas de justiça, que não 

serão aqui melhor exploradas. De fato, o que mais importa no pensamento de Aristóteles, para 

os fins do presente trabalho, é a ideia principal de justiça que desenvolveu em seus estudos. 

Após desenvolver esta ideia principal, somente então, ele passou a conceituar as diferentes 

formas de justiça. 

O eminente filósofo considerou justiça e injustiça como pólos extremamente opostos 

e, assim, concluiu que sempre que se tenha uma acepção injusta, teremos uma acepção oposta 

que será justa. Aproveitando-se desta dualidade dos termos, Aristóteles decidiu, 

primeiramente, encontrar acepções que fossem manifestamente injustas para, então, chegar 

àquelas acepções manifestamente justas. Destarte, considerou como injusto quem transgride a 

lei, quem quer ter mais do que é devido e quem é íniquo. Nesse passo, desvendou que, então, 

justiça seria quem respeita a lei e quem respeita a igualdade.4 

Perceba-se que foi considerado como injusto aquele que deseja mais do que lhe é 

devido e, portanto, reforça-se a tese delineada até aqui. Importante, neste momento, é que 

Aristóteles reconheceu que não apenas é injustiça quando se tem mais do que lhe é devido, 

quando o devido possui uma qualidade boa, mas também é injustiça quando se tem mais do 

que lhe é devido, quando o devido tem uma qualidade ruim.5 

Importante notar que o devido nem sempre será bom. O conceito de “dar a cada um o 

que é seu” engloba, em seu âmago, a ideia de que o que é devido pode ser um direito ou um 

dever. Pode ser bom ou ruim. 

Se é injusto receber muito do bom, e também é injusto receber muito do mau, bem 

como é injusto receber mais ou menos do que é devido, podemos notar que a injustiça 

encontra-se nos extremos, enquanto a justiça está na exata proporção. A justiça está no meio, 

                                                        
3 Idem, Ibidem, p. 109. 
4 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Tradução de António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 2009. p. 104. 
5 Idem, Ibidem, p. 105. 



 

está no respeito ao que é devido, sem radicalismos ou extremismos. Assim, justiça é 

proporção.6 

Portanto, não haverá justiça se, ao se pretender dar o que é devido à alguém, passar-se 

por cima de direitos e garantias que são constitucionalmente devidos e, principalmente, se ao 

se pretender dar o que é devido à alguém, acabar por dar mais ou menos do que o que é 

devido. É obrigatória a observância da Constituição e, também, obrigatório o respeito à 

proporção exata do que é devido. 

 

II. DA RENÚNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

No item anterior foi idealizado um conceito de justiça que se encontra em consonância 

com a Constituição da República. Note-se que, no conceito de justiça formulado, foi afirmado 

que o respeito aos direitos e garantias individuais, previstos na Constituição Federal, é 

obrigatório. 

Este imperativo de justiça cria um problema quando se faz a análise da colaboração 

premiada, como se verá mais adiante. Afinal, esta exige renúncia de direitos fundamentais 

para ser realizada. Assim, para que se prossiga de maneira eficiente o presente trabalho, faz-se 

necessário analisar se os direitos fundamentais são, ou não, passíveis de renúncia. 

Antes de buscar solução para tal indagação, necessário demonstrar como que os 

direitos fundamentais alcançaram o prestígio que possuem nos dias atuais. Todo este atual 

prestígio dos direitos fundamentais, em especial o do princípio da dignidade da pessoa 

humana, por incrível que pareça, deve-se, em grande parte, às terríveis barbaridades 

realizadas por Adolf Hitler no período do nazismo. 

Ocorre que, antes da Segunda Grande Guerra, a mentalidade jurídica dominante era a 

de que não cabia ao jurista analisar se a lei era justa ou injusta. Sua obrigação era, tão 

somente, aplicar o que estava escrito em lei.7 Tal modo de pensar da época era conhecido 

como positivismo, em que a supremacia não era a da Constituição, mas sim do legislador que, 

representando a maioria, criava as leis que tinham força vinculativa obrigatória, sem uma 

análise mais aprofundada sobre a justiça daquela norma. 

Hitler se aproveitou desta forma de pensar da época. Ele assumiu o poder através do 

sufrágio e, então, passou a elaborar as leis que deram sustentáculo para os atos bárbaros 

praticados durante o nazismo. Incrível é que, de seu gabinete, com a aprovação do chamado 

                                                        
6 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Tradução de António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 2009. p. 110. 
7 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 5-11. 



 

“Ato de Habilitação”, Hitler não somente podia legislar como, também, poderia modificar a 

própria Constituição.8 

A presente história é importante para entender o motivo do elevado prestígio dos 

direitos fundamentais. Hitler, durante o nazismo, cometeu diversas atrocidades, todas elas 

formalmente legais. Inclusive sua ascenção ao poder foi pelo voto popular. 

Assim, diante do ocorrido, notou-se que não mais poderia vigorar esta forma de 

pensar. O positivismo jurídico e o direito haviam fracassado. O ato, mesmo que previsto em 

lei, deveria ter um mínimo ético que, ao ser analisado, poderia definir uma norma como justa 

ou injusta. 

Diante de tal necessidade, foi desenvolvida uma nova corrente jusfilosófica, conhecida 

como pós-positivismo, que prega que a ciência jurídica deverá ter um conteúdo humanitário.9 

Era necessário humanizar o direito. Utilizaram-se dos direitos fundamentais, todos como 

forma de humanizar o direito, protegendo-se, principalmente, a dignidade da pessoa humana. 

Importante se faz a ideia de Robert Alexy, conforme ora se transcreve: 

 

Nesse sentido, o jurista alemão Robert Alexy, um dos principais 

expoentes desse novo movimento jusfilosófico, disse que o direito 

necessariamente deve ter uma “pretensão de correção”, no sentido de se 

aproximar da idéia de justiça. E essa “pretensão de correção” se 

manifesta precisamente através dos direitos fundamentais: nenhum ato 

será conforme ao direito se for incompatível com os direitos 
fundamentais.10 (grifo nosso) 

 

Uma melhor síntese da importância e objetivo dos direitos fundamentais é encontrada 

em Konrad Hesse, que dispõe, em poucas linhas, o que já se pode notar do acima citado. O 

objetivo e importância dos direitos fundamentais é “criar e manter uma vida na liberdade e na 

dignidade humana”.11 A Constituição da República Federativa do Brasil abraçou esta ideia, 

protegendo a dignidade da pessoa humana em seu artigo 1º, inciso III, bem como prevendo 

um extenso rol de direitos e garantias fundamentais. 

George Marmelstein parece se inclinar para a posição de que sim, os direitos 

fundamentais poderiam ser renunciados. Todavia, a pessoa que estiver renunciando ao direito 

deve estar fazendo de livre e espontânea vontade, bem como deve ter plena capacidade de 

discernimento. Outra ressalva feita pelo eminente doutrinador é que aceita-se com maior 

                                                        
8 Idem, Ibidem, p. 5. 
9 Idem, Ibidem, p. 10. 
10 ALEXY, Robert apud MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 11. 
11 HESSE, Konrad apud BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 

2014. p. 574. 



 

facilidade a renúncia daqueles direitos fundamentais de cunho patrimonial, aqueles mais 

ligados à dignidade da pessoa humana são menos suscetíveis de renúncia.12 

Parece mais adequada a posição ditada por Paulo Gustavo Gonet Branco, que 

reconhece que os direitos fundamentais não são suscetíveis de renúncia plena, todavia estes 

direitos não são absolutos. Portanto, podem os direitos fundamentais ser objeto de 

autolimitações do indivíduo, bem como podem ser conformados pelo legislador, porém será 

obrigatório que sempre se respeite o núcleo essencial destes direitos, qual seja, aquele núcleo 

indisponível do direito que se vincula ao princípio da dignidade da pessoa humana.13 

Assim sendo, a melhor conclusão parece ser a de que um direito fundamental jamais 

poderá ser plenamente renunciado. Nada obstante, também não é absoluto. É obrigatório que, 

em qualquer ato, o direito fundamental tenha seu núcleo essencial que se vincula com a ideia 

de dignidade da pessoa humana preservado. Nem mesmo o titular de um direito fundamental 

poderá dispor totalmente deste direito. Inclusive o titular do direito deverá respeitar o núcleo 

essencial da dignidade da pessoa humana. 

 

III. Da colaboração premiada 

 

Inicialmente, importante frisar que a análise será realizada tão somente em relação a 

colaboração premiada prevista na Lei 12.850/13, não sendo objeto da presente análise as 

diversas formas espalhadas pelo ordenamento jurídico pátrio que, de alguma forma, se 

assemelham ao instituto concebido para o combate das organizações criminosas. 

A colaboração premiada, prevista do artigo 4º até o artigo 7º, da Lei 12.850/13, é 

instrumento probatório cujo fundamento encontra-se em razões de política criminal 

utilitaristas, cujo objetivo imediato é propiciar um meio possível de investigação para o 

combate aos crimes praticados por organizações criminosas. A razão de ser do instituto é 

possibilitar uma melhor operatividade do sistema repressor do Estado.14 

A necessidade de combate a criminalidade organizada, bem como a ineficiência do 

sistema investigativo do Estado em relação a estes delitos, são os motivos fundamentais para 

a criação do presente instituto. 

Comunga desta visão Paulo César Busato, que afirma, em síntese, que o fundamento 

de criação da colaboração premiada é a confessada falência do Estado para combater a 

                                                        
12 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 428-429. 
13 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 284. 
14 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2013. 



 

criminalidade de massa. Nada obstante, acredita o eminente doutrinador que tal falência é 

mais por conta de omissão dos governantes do que por impossibilidade de fato de se 

investigar tais crimes no Estado Democrático de Direito Brasileiro.15 

O instituto, como já afirmado, tem sua razão de ser em políticas criminais utilitaristas. 

O viés utilitarista da colaboração premiada é indiscutível. A um, porque oferece benefícios 

para um criminoso confesso, em troca de informações que levem a pelo menos um dos 

resultados previstos nos incisos do artigo 4º, da Lei 12.850/13. A dois, porque normalmente o 

acordo de colaboração somente será aceito pelo colaborador por motivos de utilidade própria, 

qual seja os benefícios oferecidos. 

O segundo fato acima transcrito se dá pois a lei tão somente exige voluntariedade, e 

não espontaneidade para realização do acordo. A diferença é que, em caso de espontaneidade, 

o colaborador deveria vir até a justiça e propor o acordo, por estar arrependido pelo mal 

realizado. Já a voluntariedade exige tão somente que o colaborador decida de forma livre e 

consciente, que não seja coagido para a realização do acordo de colaboração, pouco 

importando se está, ou não, arrependido pelo mal feito. Daí a possibilidade do colaborador 

aceitar o acordo não para colaborar com o judiciário, mas tão somente para receber 

beneficíos. 

Frederico Valdez Pereira afirma que pouco importa as razões pelas quais o agente 

decide colaborar, tendo em vista que o instituto é instrumental e utilitarista e, portanto, inútil 

tal análise subjetiva do agente.16 

Para alcançar seu fim, o acordo poderá ser realizado na fase pré-processual, com os 

fins investigativos de colher indícios para a propositura da ação penal, na fase processual, 

com o fim probatório para uma eventual sentença condenatória e, ainda, poderá ser realizado 

após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, para responsabilizar os coautores 

daquele crime. O ora disposto pode ser notado da análise do artigo 4º, parágrafos 2º e 5º, da 

Lei 12.850/13. 

Imprescindível que o colaborador confesse os atos praticados junto da organização 

criminosa, bem como renuncie ao seu direito ao silêncio e se sujeite a compromisso legal de 

dizer a verdade, nos termos do artigo 4º, parágrafo 14, da Lei 12.850/13. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é indispensável que o colaborador seja 

coautor do crime objeto da colaboração. Muito embora a decisão tenha sido proferida durante 

                                                        
15 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo Cézar. Comentários à lei de organização criminosa: lei 

12.850/2013. São Paulo: Saraiva, 2014. 

16 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2013. 



 

a vigência da Lei 9.807/99, sua lição é importante e se faz necessário que seja aplicada na 

colaboração premiada atual. Veja-se a ementa do julgado: 

 

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO 

PENAL. LEI No 9.807/99. DELAÇÃO PREMIADA. 

INOCORRÊNCIA. Para que o réu seja beneficiado com o instituto da 

delação premiada é necessário que tenha participado do mesmo delito 

que os demais co-autores ou partícipes delatados, nos termos da Lei no 

9.807/99. Writ denegado.17
 

 

O juiz não participará das negociações, cabendo-lhe tão somente homologar o acordo 

em análise estrita da legalidade, conforme regra prevista no artigo 4º, parágrafos 6º e 7º, da 

Lei 12.850/13. Além disso, conforme regra expressa do artigo 4º, parágrafo 15, o colaborador 

deve ser acompanhado por seu defensor em todos os atos da colaboração. O termo do acordo 

deverá ser feito por escrito, e conter os elementos previstos no artigo 6º, da Lei 12.850/13. 

Por fim, a Lei 12.850/13 prevê em seu artigo 4º, parágrafo 16, a regra de que nenhuma 

sentença condenatória poderá ser proferida com base exclusiva nas declarações do 

colaborador. Faz-se necessário uma corroboração destas declarações para uma condenação 

criminal. 

Assim, parece bem demonstrado os pontos básicos do instituto da colaboração 

premiada, sendo agora possível uma análise mais crítica em relação ao instituto, 

principalmente em relação a renúncia de direitos fundamentais decorrentes do acordo de 

colaboração. 

 

IV. Da renúncia de direitos exigida pela colaboração premiada 

 

Realizada uma análise básica da colaboração premiada, torna-se possível agora uma 

análise crítica em relação aos pontos mais sensíveis do instituto, em especial aqueles pontos 

em que se exige a renúncia de direitos e garantias fundamentais do colaborador. 

Em uma leitura atenta dos artigos que regulamentam a colaboração premiada, nota-se 

que a Lei 12.850/13 apenas exige, expressamente, renúncia de direito fundamental no artigo 

4º, parágrafo 14. Neste parágrafo é exigido que o colaborador renuncie, na presença de seu 

                                                        
17 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no Habeas Corpus n. 123.380/DF. Relator: Ministro Felix 

Fischer. Julgado em 24/03/2009. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=HC+123.380&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesq

uisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em 19/04/2015. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=HC+123.380&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=HC+123.380&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO


 

defensor, o direito ao silêncio e, além disso, se sujeite ao compromisso legal de dizer a 

verdade. Este é o único artigo da lei que exige renúncia de direitos fundamentais. 

Inicialmente, importante lembrar que o direito ao silêncio é um direito fundamental 

decorrente do direito da presunção da inocência, previstos, respectivamente, no artigo 5º, 

incisos LXIII e LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, cristalino 

que o direito ao silêncio é um direito fundamental que está dentro do núcleo do direito de não 

ser presumidamente culpado, podendo nada temer ao se manter calado. 

O direito ao silêncio, como todo direito fundamental, não é absoluto, tampouco pode 

ser reduzido ao ponto de se tornar ineficaz. Imperioso que possua um núcleo essencial 

indisponível. Este núcleo do direito ao silêncio parece ser o da consciência e da livre vontade. 

Afinal, tem o indivíduo o direito ao silêncio, mas não a obrigação de ficar em silêncio, sendo 

sua livre escolha se irá ou não falar. 

Nada obstante, para os fins do presente estudo, considera-se que o fato desta renúncia 

estar prevista em lei, de modo geral, não afetará por si só o núcleo indisponível do direito ao 

silêncio pois, como já citado, a coação ora imaginada depende de uma análise do caso 

concreto. 

Assim, determinando a possibilidade de renúncia ao direito ao silêncio como requisito 

para a colaboração premiada, imperioso descobrir se esta renúncia fere o núcleo essencial do 

direito da ampla defesa e da presunção da inocência. 

A resposta parece ser negativa, a renúncia do direito ao silêncio, quando feita de forma 

livre e consciente, não atinge o núcleo essencial da ampla defesa e nem da presunção da 

inocência. 

Não atinge o núcleo essencial porque, como exemplo, é frequente em processos 

judiciais na área criminal a confissão espontânea do réu, o que, por si só, não leva à uma 

imediata condenação. Mesmo com uma confissão, é necessário uma corroboração desta 

confissão, principalmente porque, diferente de outros tempos, a confissão não é a mais a 

rainha das provas. 

De forma semelhante, a colaboracão premiada dita, no artigo 4º, parágrafo 16, da Lei 

12.850/13, que nenhuma condenação será baseada exclusivamente na colaboração, ou seja, 

necessita de corroboração. 

Assim sendo, a renúncia ao direito ao silêncio não acaba com as chances de defesa do 

réu, portanto, não inviabiliza o direito da ampla defesa. Inclusive, importante lembrar que, 

sem uma corroboração da colaboração, nem mesmo a presunção da inocência será abalada, 



 

tendo em vista que ilegal será uma condenação criminal que se fundamente de forma 

exclusiva em uma colaboração premiada. 

Assim, nota-se a diferença com o compromisso de dizer a verdade. Quando o 

colaborador assume o compromisso de dizer a verdade, ele se desfaz de todo o seu direito de 

defesa. Tudo o que for por ele dito será considerado verdade. Assim, tudo que lhe incrimine 

será verdade, e tudo que incrime outrem, também será considerado verdade. 

O juramento do réu abala totalmente o direito de ampla defesa. Fere seu núcleo 

essencial vinculado com a dignidade da pessoa humana. Impossível aceitar o juramento de réu 

em um Estado Democrático de Direito. 

Além de ferir o núcleo essencial de seu direito fundamental da ampla defesa, fere 

também o direito fundamental da ampla defesa de todos os terceiros que por ele forem 

delatados. O colaborador não apenas renuncia seu direito, como também fere o direito de 

ampla defesa e da presunção da inocência de todos os terceiros por ele acusados. 

A presunção de inocência dos terceiros acusados pelo colaborador resta amplamente 

abalada e, em decorrência, a ampla defesa é devastada. Ora, difícil crer que os direitos de 

presunção de inocência e da ampla defesa serão devidamente respeitados, tendo em vista que 

quem lhe acusa diz a verdade, mesmo sendo coautor daquele crime imputado. 

É da natureza da colaboração premiada que o colaborador confesse os atos praticados 

para, então, ter alguma legitimidade de acusar outros. Sendo de sua natureza a confissão, 

parece plausível e de alguma forma aceitável a renúncia ao direito ao silêncio. Nada obstante, 

não é nem plausível nem aceitável o juramento do colaborador em um Estado Democrático de 

Direito, pois o juramento do réu fere o núcleo essencial do direito da ampla defesa e da 

presunção de inocência do próprio colaborador e, também, dos delatados, como já 

demonstrado. 

Preciosa a antiga lição de João Barbalho Uchoa Cavalcanti ao definir as hipóteses em 

que não haverá ampla defesa, incluindo nelas a hipótese de juramento de réu. Verbis: 

 

“com a plena defesa são incompatíveis, e, portanto, inteiramente inadmissíveis 

os processos secretos, inquisitoriais, as devassas, a queixa ou o depoimento de 

inimigo capital, o julgamento de crimes inafiançáveis na ausência do acusado ou 

tendo-se dado a produção das testemunhas de acusação sem ao acusado se permitir 

reinquiri-las, a incomunicabilidade depois da denúncia, o juramento do réu, o 
interrogatório dele sob coação de qualquer natureza, por perguntas sugestivas ou 

capciosas”.18 (grifo nosso) 

 

                                                        
18 CAVALCANTI, João Barbalho Uchoa apud MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 

Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 284. 



 

Portanto, a Lei 12.850/13 comete pecado imperdoável ao exigir que o colaborador, 

coautor do crime investigado, preste o compromisso legal de dizer a verdade, tendo em vista 

que tal exigência destrói o núcleo essencial indisponível do direito da ampla defesa e da 

presunção da inocência, do colaborador e dos terceiros delatados, motivo pelo qual 

insustentável que se permita continuar esta exigência para a elaboração de um acordo de 

colaboração premiada. 

Muito embora o artigo 4º, parágrafo 14, da Lei 12.850/13 seja o único caso de 

renúncia no texto da lei, importante analisar que os ataques contra os direitos fundamentais 

não cessam ali. 

Ocorre que o texto legal não vincula bem o que pode e o que não pode ser objeto do 

termo de colaboração premiada e, assim, na prática, ocorrem outras renúncias à direitos 

fundamentais, renúncias realizadas como que em um contrato entre o Ministério Público e o 

colaborador. São direitos fundamentais virando moeda de troca. 

Assim, como exemplo do que se deseja combater, faz-se necessário analisar o Termo 

de Colaboração Premiada19 realizado entre o Ministério Público Federal e o colaborador e 

acusado Alberto Youssef. 

Então, para demonstrar o quão nocivo pode ser essa falta de vinculação legal, se 

colherá exemplos do acordo de colaboração de Alberto Youssef, em que o colaborador se 

desfaz de diversos de seus direitos fundamentais, bem como direitos fundamentais de 

terceiros, o que certamente é mais gravoso para o direito. 

Primeiramente, na Cláusula 7ª, do termo de colaboração, o colaborador renuncia 

expressamente, de forma irrevogável e irretratável, diversos bens móveis e imóveis de sua 

propriedade. Renunciou pois afirmou, jurando falar a verdade, que estes bens são seus e são 

proveitos de crime. 

Já na Clásula 7ª, parágrafo 1º, o colaborador se compromete a não questionar 

judicialmente a presente renúncia e, tampouco, reclamar sobre a destinação desses bens. 

Inclusive, não poderá questionar por nome próprio ou por intermédio de outras pessoas, o que 

poderá prejudicar o interesse legítimo de terceiro que seja prejudicado pelo presente acordo. 

Finalmente, na Cláusula 7ª, parágrafo 2º, está disposto que os bens renunciados serão 

alienados judicialmente logo após a homologação do acordo, o que parece ser uma 

inadmissível antecipação de tutela no direito penal. 

                                                        
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição n. 5244. Relator: Teori Zavascki. Termo de Colaboração 

Premiada de Alberto Youssef. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/acordo-delacao-premiada-alberto-

youssef.pdf>. Acesso em 22/04/2015. 

http://s.conjur.com.br/dl/acordo-delacao-premiada-alberto-youssef.pdf
http://s.conjur.com.br/dl/acordo-delacao-premiada-alberto-youssef.pdf


 

A presente cláusula trata-se de nítida renúncia do direito de propriedade. Importante 

lembrar que o direito de propriedade é um direito fundamental previsto no artigo 5º, caput, e 

inciso XXII, da Constituição da República.  

Além de se tratar de renúncia ao direito de propriedade, a cláusula acaba por 

desrespeitar o devido processo legal. Afinal, mesmo que estes bens tenham realmente sido 

produto ou proveito de crime, não poderiam ser alienados pelo juízo antes do trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória, tendo em vista o disposto no artigo 5º, LIV, da 

Constituição, que foi solenemente ignorado durante a confecção do acordo e, também, 

durante a homologação do acordo. 

Assim, em uma única cláusula, o colaborador renunciou seu direito de propriedade e, 

também, o Ministério Público Federal e o Juízo que homologou o acordo desrespeitaram, sem 

pudor, o devido processo legal, previsto no artigo 5º, LIV, da Constituição da República. 

Continuando, na Cláusula 8ª o colaborador renuncia a qualquer direito sobre valores 

mantidos em contas bancárias e investimentos, no Brasil ou no exterior, sendo estas 

identificadas pelo seu nome e, também, por nome de interpostas pessoas. 

Além disso, na Cláusula 8ª, parágrafo único, o colaborador renunciou, de forma 

irrevogável e irretratável, o valor de R$ 1.893.410,00 (um milhão, oitocentos e noventa e três 

mil, quatrocentos e dez reais) e U$ 20.000,00 (vinte mil dólares americanos) em favor da 

Justiça. 

Mais uma renúncia ao direito fundamental de propriedade. O que mais causa espécie, 

tanto nesta cláusula quanto na primeira citada no presente trabalho, é que as renúncias estão 

sendo consideradas irrevogáveis e irretratáveis, como se a lei o permitisse ou como se, 

literalmente, o termo de acordo já fosse o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

É como se o termo de acordo fizesse coisa julgada. 

Na Cláusula 9ª, o colaborador autorizou o Ministério Público Federal, ou outros 

órgãos por ele indicados, a acessarem todos os dados de sua movimentação financeira no 

exterior. O que mais causa espécie nesta cláusula é o que vem em seguida, pois o colaborador 

autoriza  o acesso de dados de movimentação financeira, reconhecidos como seus, mesmo que 

estejam no nome de terceiros ou de offshores. 

A presente cláusula é uma afronta direta ao direito da privacidade e direito de sigilo de 

dados bancários, dispostos, respectivamente, no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição 

Federal. Muito embora a presente renúncia, que funciona como verdadeira carta branca, já 

que sem prazo para acabar, já seja um completo absurdo, achou-se por bem aumentar o 



 

desrespeito e, também, incluir as contas de terceiros, sendo estes terceiros obviamente 

apontados pelo colaborador, acobertado pelo compromisso legal de dizer a verdade. 

Para finalizar a lista de renúncias do termo de colaboração ora estudado, deve-se 

analisar a Cláusula 11. Nesta cláusula a defesa do colaborador desiste de todos os habeas 

corpus e recursos que, por ventura, poderiam ser interpostos futuramente no processo penal. 

Absurda a renúncia da ação sagrada das liberdades, com fundamento constitucional no 

artigo 5º, LXVIII. Todavia, para dar maior robustez à “garantia” de irrevogabilidade e 

irretratabilidade das renúncias realizadas no acordo, também se obriga que o colaborador 

renuncie todos os recursos ao qual teria direito. 

Esta pouco modesta lista retrata como está sendo mal utilizado o instrumento 

investigativo da colaboração premiada. Parece que serve para tudo tal instituto, doa a quem 

doer! 

Não é assim que se deve proceder em um Estado Democrático de Direito, que edita 

leis e se compromete a cumpri-las, principalmente quando essas leis a serem cumpridas têm 

viés constitucional. 

O problema que esta lista demonstra é simples de se entender. O Ministério Público 

está com muita liberdade durante o acordo de colaboração premiada, está com muito poder de 

negociação sobre bens indisponíveis. Ele segue o procedimento da lei e, então, propõe o que 

bem entender, já que é pouco vinculado pela lei o que se pode dispor na realização do acordo. 

Desfaz direitos para alcançar seus objetivos, criando situações que nem mesmo o legislador 

previu. 

Em verdade, o texto legal silenciou, quando deveria afirmar que nenhuma proposta 

poderá ser feita sem previsão expressa da Lei 12.850/13. Ora, é princípio básico do direito 

penal o princípio da legalidade, sendo inclusive um direito fundamental previsto no artigo 5º, 

XXXIX, da Constituição Federal. 

Desta forma, seria de melhor adequação constitucional se a Lei 12.850/13 tivesse 

criado um rol taxativo do que pode ser concedido de benefício para o colaborador que realizar 

o acordo, bem como um rol taxativo do que poderia ser retirado do colaborador durante o 

acordo. 

Assim, o Ministério Público somente poderia dispor do que a lei permitiu que fosse 

disposto. No caso, a Lei 12.850/13 somente permitiu a renúncia do direito ao silêncio, mas 

não demonstrou ser esta a única renúncia permitida. 

Finalmente, parece que a renúncia do artigo 4º, parágrafo 14, da Lei 12.850/13, ao 

exigir o juramento do réu, não resiste a um filtro de constitucionalidade e, além disso, a 



 

regulamentação da colaboração premiada encontra-se deficiente, pois deve amarrar melhor a 

atuação das partes no procedimento da colaboração, o que não foi feito até então, gerando um 

quadro de insegurança e desrespeito aos direitos fundamentais do colaborador e, também, de 

terceiros. 

 

V. Da possibilidade da colaboração premiada concretizar justiça 

 

É possível afirmar que, para alcançar justiça, é necessário que o ato aplicado seja 

justo. Assim, a qualidade justa de um ato ou instrumento torna-se requisito essencial para se 

alcançar justiça. Não haverá justiça por meio de ato ou instrumento injusto. 

Tal afirmação decorre do conceito idealizado no presente estudo. Afinal, uma vez que 

justiça é dar a cada um o que lhe é devido, mas sem desrespeitar direitos e garantias 

fundamentais do indivíduo, tendo em vista que estes, assim como a Constituição da 

República, são de observância obrigatória para se concretizar o almejado fim, impossível que 

um ato que vá contra o conceito demonstrado concretize justiça em um Estado Democrático 

de Direito, pois certamente irá ferir ou a Constituição, ou os direitos e garantias fundamentais, 

ou ainda a proporção do que é devido ao indivíduo. 

No critério objetivo parece não restar sorte para a colaboração premiada, ao menos 

não no modo como está regulamentada atualmente. Afinal, como já exaustivamente 

demonstrado, a colaboração premiada, ao exigir o compromisso legal de dizer a verdade do 

colaborador, acaba por macular o núcleo essencial do direito fundamental da ampla defesa e 

da presunção da inocência, tanto do colaborador como dos terceiros delatados. 

Importante frisar que o instituto não comete erro fatal ao exigir renúncia do direito ao 

silêncio do colaborador, sendo possível tal renúncia, desde que respeitado o núcleo essencial 

do direito. O pecado imperdoável da atual regulamentação do instituto é a exigência de 

juramento de réu, hipótese que devasta a ampla defesa e a presunção da inocência, tanto do 

colaborador e, principalmente, também dos terceiros delatados. 

Assim, ao abalar o núcleo essencial de tais direitos, a colaboração premiada acaba por 

não passar no critério objetivo de justiça, tendo em vista que vai diretamente contra o conceito 

formulado de justiça. 

Destarte, impossível considerar a colaboração premiada como ato justo, vez que, de 

forma nítida, o instrumento possui caráter injusto e inconstitucional. Por conseguinte, 

impossível considerar que o instituto possa ter capacidade de realizar justiça. 



 

De certo que a injustiça da colaboração premiada pode ser sanada em futuro próximo. 

Afinal, basta que se regule o instituto de forma a respeitar a Constituição da República 

Federativa do Brasil e os direitos e garantias fundamentais do colaborador e dos terceiros 

envolvidos. 

Assim, nota-se que a colaboração premiada, regulada pela Lei 12.850/13, torna-se um 

instituto injusto e inábil para alcançar o fim último do direito, tendo em vista que ataca, de 

forma insuportável, direitos e garantias fundamentais do colaborador e daqueles que por ele 

forem delatados. 

 

VI. Conclusão 

 

A colaboração premiada é um novo intrumento de investigação criminal que, por sua 

natureza, gera fervorosos debates em relação a sua constitucionalidade. Como visto, é um 

instrumento utilitarista para a investigação de crimes mais complexos e, justamente por sua 

natureza utilitarista, gera um grave conflito entre eficácia do sistema repressor do Estado e o 

respeito aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República. 

Com o intuito de analisar a Lei 12.850/13, que regulamenta a atual colaboração 

premiada para o combate ao crime organizado, o presente estudo necessitou desenvolver um 

conceito para justiça. Não por acaso o conceito idealizado, ao fim, chegou a conclusão de que 

não existe justiça sem obediência à Constituição da República Federativa do Brasil e, 

principalmente, não haverá justiça quando direitos e garantias fundamentais forem 

atropelados, seja qual for a razão. 

O presente trabalho ousou conceituar justiça, conceito que, muito embora possa não 

ser imutável da maneira como foi concebido neste estudo, já constitui um passo importante 

para uma melhor ideia do que será justiça no Estado Democrático de Direito Brasileiro.  

Além disso, foi realizada uma análise básica da história do surgimento de todo o 

prestígio dos direitos e garantias fundamentais, bem como definido o seu grau de 

renunciabilidade. Os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, todavia não podem 

ser livremente renunciados ao ponto de tornarem-se letras mortas ou direitos fictos. Estes 

direitos podem ser renunciados desde que respeitem sempre o núcleo essencial do direito a ser 

renunciado. Renúncia ao núcleo essencial de um direito fundamental é inadmissível. 

Tão importante quanto o conceito de justiça elaborado no presente estudo são os dois 

critérios desenvolvidos para averiguar a qualidade de justiça do ato analisado. Critérios que 



 

devem ser seguidos em todos os atos do Estado da exata maneira como foi realizada com a 

colaboração premiada no presente estudo. 

Com a aplicação do critério subjetivo, nota-se que os atos do Estado presumem-se 

legais e, portanto, justos. Portanto, no critério subjetivo, os atos do Estado, incluindo a 

colaboração premiada, serão presumidamente justos, dependendo de análise caso a caso. 

Com a análise de qualquer ato do Estado por meio do critério objetivo, é possível uma 

análise em abstrato da qualidade de justiça daquele ato que está sendo analisado. Por meio 

deste critério foi possível desvendar que a colaboração premiada, por deslizes legislativos, 

possui uma qualidade de injustiça que exige imediata reparação. 

Esta qualidade de injustiça do instrumento investigativo estudado se deve, 

principalmente, a dois fatores. O primeiro fator é a exigência que se faz para que o 

colaborador preste compromisso legal de falar a verdade, o que fere o núcleo essencial dos 

direitos da ampla defesa e da presunção de inocência, tanto do colaborador como de terceiros, 

como visto anteriormente. 

O segundo fator é a ampla liberdade que possui o Ministério Público no momento da 

celebração do acordo, liberdade esta que culmina com insuportáveis ilegalidades, como se 

notou durante a análise do termo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público 

Federal e o colaborador Alberto Youssef. 

Assim, dois pontos importantes para sanar a injustiça do instrumento são justamente 

retirar da Lei 12.850/13 a exigência do compromisso legal de dizer a verdade por parte do 

colaborador, bem como vincular melhor o que pode ser disposto no momento do acordo, não 

podendo a colaboração premiada ser passada ao Ministério Público como verdadeira carta 

branca para se fazer o que desejar. 

Ademais, importante notar que a renúncia ao direito ao silêncio foi admitida no 

presente estudo, desde que respeite o núcleo essencial do direito ao silêncio que, para os fins 

do presente trabalho, foi considerado como sendo a consciência na renúncia a a livre vontade 

do indíviduo em renunciar ao silêncio. 

 De forma simples, o núcleo essencial do direito ao silêncio, para o presente trabalho, 

é a vontade livre e consciente do indivíduo que, por óbvio, não poderá sofrer coações para que 

decida pela renúncia. Caso haja coação, o ato de colaboração será subjetivamente injusto. 

Assim, necessário se faz repensar como e quando pode ser feita a proposta, tendo em 

vista que o critério subjetivo de justiça irá analisar justamente se o indivíduo optou pela 

renúncia ou se, do contrário, foi coagido pela renúncia, o que poderá culminar com nulidades 

processuais por ingerências indevidas do Estado na vontade do colaborador. 



 

Como exemplo, seria interessante repensar se o acusado ou investigado preso teria, ou 

não, condições de oferecer um acordo. A prisão pode ser usada pelo Estado como forma a 

coagir o indivíduo, que culminará na devastação de seus direitos, além dos direitos daqueles 

que forem delatados. Não se trata de exigir espontaneidade, pois continuará a se exigir 

voluntariedade. Se trata tão somente de evitar casos de extrema pressão, que podem coagir o 

acusado ou investigado a colaborar. 

Portanto, com o compromisso de seguir a proposta do presente trabalho, parece bem 

definido que a colaboração premiada, muito embora presumidamente justa pelo critério 

subjetivo, não passa pelo critério objetivo de justiça. Assim sendo, é injusto e inconstitucional 

o instrumento investigativo da colaboração premiada, por não se adequar ao conceito 

desenvolvido e, tampouco, a Constituição Federal, motivo pelo qual deverá o instrumento ser 

mais bem pensado em futuro próximo. 
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