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I. TESES DEFENDIDAS PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

1. A colaboração premiada, prevista na Lei de Organizações Criminosas
(Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013), possui natureza jurídica negocial,
em regra, com execução diferida no curso de ações penais. Ao mesmo
tempo, a execução deste acordo desencadeia um meio de obtenção de
prova,  com  reflexos  na  pretensão  punitiva  do  Estado,  prestando-se
como meio de defesa do investigado ou réu. A divisão entre o que é o
instituto e quais os seus efeitos é vital para a compreensão do tema.

2.  Assumida  a perspectiva negocial  de direito material, o acordo de
colaboração acarreta a modulação do exercício da ação penal, consti -
tucionalmente atribuída, com exclusividade, ao Ministério Público Fe-
deral.

3. Admitir a realização de acordos de colaboração pela autoridade poli-
cial em questões de direito material equivale a permitir que uma parte
disponha sobre ações que não estão em sua alçada, o que além de afron-
tar o titular deste poder, o Ministério Público, gera insegurança para o
colaborador.

II. BREVE RELATÓRIO

 Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade,  em que  a

Procuradoria-Geral da República busca a declaração de inconsti -

tucionalidade de expressões constantes do art.  4º  , §§ 2º   e 6º  , da

Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, a seguir destacados:

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o
perdão judicial, reduzir em até 2/3 ([...]) a pena privativa de li-
berdade 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 adve-
nha um ou mais dos seguintes resultados:
(…)
§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Mi-
nistério 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,
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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   de  -  
fensor,  com a manifestação do Ministério  Públic  o,    ou,  
conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado
ou acusado e seu defensor.
§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo,
acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da in-
vestigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual de-
verá  verificar  sua  regularidade,  legalidade  e  voluntariedade,
podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na
presença de seu defensor.

Os parâmetros  de  controle  invocados,  na  medida  em que

conferem a delegados de polícia iniciativa de acordos de colabora-

ção premiada, são os seguintes: o devido processo legal (Constitui-

ção  Federal, art. 5º, LIV), o princípio da moralidade (CF, art. 37,

caput), o princípio acusatório, a titularidade da ação penal pública

conferida ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a exclusividade do

exercício  de  funções  do  Ministério  Público  por  membros  legal-

mente investidos na carreira (art. 129, § 2º, primeira parte) e a fun-

ção constitucional da polícia, como órgão de segurança pública (art.

144, especialmente os §§ 1º e 4º).

Formulou-se,  ainda,  pretensão  subsidiária,  no  sentido  de

conferir interpretação conforme a Constituição, a fim de considerar

indispensável a presença do Ministério Público em todas as fases

de elaboração de acordos de colaboração premiada e de considerar

sua manifestação com caráter obrigatório e vinculante.

Por fim, requereu-se a modulação temporal dos efeitos da

declaração de inconstitucionalidade, para preservar acordos de co-

laboração  premiada  realizados  por  delegados  de  polícia  antes  da

pronúncia de inconstitucionalidade, a fim de evitar prejuízos a in-
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vestigações,  a processos  criminais  que se utilizaram ou estejam a

utilizar esse instrumento jurídico e aos investigados e acusados que

os firmaram.

A ação foi posta em pauta para julgamento na sessão de 7 de

dezembro de 2017,  após a  adoção,  pelo relator,  Ministro  Marco

Aurélio,  do rito do art.  12 da Lei  9.868, de 10 de novembro de

1999, o que compreendeu a manifestação do Congresso Nacional,

da Presidência  da República,  do  Ministério da Justiça, da  Advo-

cacia-Geral da União, tendo havido, ainda, intervenção da Fede-

ração Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF), a Associação

Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) e a Federa-

ção Nacional dos Delegados da Polícia Federal (FENADEPOL)

solicitaram ingresso no processo como amici curiæ.

É o relatório.

III. A NATUREZA JURÍDICA DA COLABORAÇÃO PREMIADA E A DIFERENÇA

ENTRE O AJUSTE ENTRE AS PARTES NA AÇÃO PENAL E SEUS EFEITOS

O ponto de partida para o adequado exame de qualquer ins-

tituto de Direito é a identificação de sua natureza jurídica. Especifi-

camente  sobre  a  colaboração  premiada,  o Supremo  Tribunal

Federal,  no  julgamento  do habeas  corpus 127.483/PR,1 relatado

pelo Min.  DIAS TOFFOLI,  assentou  que  a  colaboração  premiada

tem característica de negócio jurídico-processual:

A colaboração premiada é  um negócio jurídico processual
personalíssimo, uma vez que, além de ser qualificada expres-
samente pela lei como “meio de obtenção de prova”, seu ob-
jeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o
processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que
se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de  di-
reito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a
essa colaboração. Dito de outro modo, embora a colaboração

1 Supremo Tribunal Federal. Plenário.  Habeas corpus 127.483/PR. Relator: Ministro
DIAS TOFFOLI. 27/8/2015, Diário da Justiça eletrônico 21, 4 fev. 2016.
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premiada tenha repercussão no direito penal material (ao esta-
belecer as sanções premiais a que fará jus o imputado colabo-
rador,  se  resultar  exitosa  sua  cooperação),  ela  se  destina
precipuamente a produzir efeitos no âmbito do processo pe-
nal [...]. Note-se que a Lei n. 12.850/13 expressamente se re-
fere a um “acordo de colaboração” e às “negociações” para a
sua formalização, a serem realizadas “entre 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 (art. 4º, § 6º), a confir-
mar que se trata de um negócio jurídico processual.

Ao reconhecer natureza negocial  da colaboração.  consentâ-

nea com o  princípio acusatório  e com a disponibilidade da ação

penal,  sendo  esta  dimensão,  diversamente  de  críticas  eventual-

mente feitas à utilização do instituto, reconhecida tanto nos Países

de common law2, quanto nos Países de matriz romano-germânica3.

E qual o objeto do negócio jurídico-processual? O que o

Estado obtém e o que oferece ao colaborador?

Como  se  extrai  do  voto  condutor  do  citado  habeas  corpus

127.483/PR, o Estado obtém,  com o acordo,  a  cooperação  do

2 Robert E. Scott & William J. Stuntz, Plea Bargaining as Contract, 101 Yale Law Jour-
nal, 1909 (1992), Frank H. Easterbrook, Plea Bargaining as Compromise, 101 Yale Law
Journal, 1969 (1992), Albert W. Alschuler, Plea Bargaining and Its History, 79 Colum
L. Rev. (1979). Barr Benyamin, Get Your Hands off My DPA: The Proper Scope of the
Judicial Supervisory Power in Deferred Prosecution Agreements, 54 Am. Crim. L. Rev. 571,
600 (2017).

3 Neste sentido, vejam-se: Daniel Pulecio-Boek, The Genealogy of Prosecutorial Discretion
in Latin America: A Comparative and Historical Analysis of the Adversarial Reforms in the
Region, 13 Rich. J. Global L. & Bus. 67, 144. Sarah-Marie Cabon. La négociation en
matière pénale. Droit. Université de Bordeaux, 2014., que destaca a acusação no cen-
tro do processo do sistema de justiça e reconhece a natureza contratual do  plea
agreement. Yue Ma, Prosecutorial Discretion and Plea Bargaining in the United States, France,
Germany, and Italy: A Comparative Perspective, 12 Int'l Crim. Just. Rev. (2002), em que
se trata dos acordos de não persecução, como uma faceta da disponibilidade da
persecução penal em juízo. Amodio, Ennio.  Processo Penale diritto europeo e common
law. Dal rito inquisitorio al giusto processo.  Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 256 e
segs. O autor também aponta enaltece a importância do processo acusatório na
modulação das colaborações, de forma associada à disponibilidade da ação penal,
ou ao “ripensamento sui contenuti e sui costi dellla obbligatorietà dell'azione penale”, ao tem-
po que também, na matéria de premiação ao colaborador,  destaca, na common
law, uma natureza mais privada do que na matriz continental em que “la premialità
(…) passa sempre attraverso un penetrante controllo del giudice...”.

5



.

Procuradoria-Geral da República Memorial – Ação direta de inconstitucionalidade 5.508/DFJ

imputado  com a investigação e oferece, em troca,  nos  limites le-

gais4, sanção premial (disposições de direito material).

Admite, ainda,  vantagens  de direito processual (convenções

processuais sobre a publicidade, as formalidades processuais, pro-

messas de não processar e de recorrer, renúncias parciais a direi-

tos e faculdades processuais). 

E quais são as sanções premiais possíveis?

A resposta é extraída da própria Lei 12.850/2013 e diz res-

peito ao poder punitivo do Estado,  que,  poderá reduzir  em até

2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por

restritiva  de  direitos  (art.  4º,  caput),  além  de  prever  expressa-

mente, no §4o do referido artigo que, diante de circunstâncias es-

pecificadas, “o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia” .

Dentro do controle de legalidade, o juiz pode, em favor do

colaborador, ampliar a sanção premial e conferir perdão, nas hipó-

teses legais.

Em outras palavras,  no âmbito do direito material,  o objeto

de negociação pelo Estado insere-se nos limites da disponibilidade

da persecução penal, notadamente o da pena e seu regime de cum-

primento.

Sob  controle  judicial,  apenas  o  titular  da  ação  penal

pode dela dispor no todo ou em parte.

Assim, a autorização legal para a  autoridade policial realizar

acordos de delação premiada é inconstitucional.

4 Uma das distinções da colaboração dos modelos continentais com o plea agreement
dos modelos de matriz anglo-saxônica.
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IV. A TITULARIDADE EXCLUSIVA DA AÇÃO PENAL PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO

É ponto incontroverso que o art. 129, I e VIII da Constitui-

ção conferiu ao Ministério Público a titularidade exclusiva da perse-

cução penal.  A Constituição adota  um processo  penal  de índole

acusatória, que se funda na imparcialidade do juiz e ressalta a com-

petência das partes para produzir prova de suas alegações.

Nas várias  oportunidades que se viu chamada a tratar do

tema, esta Suprema Corte reafirmou a essência do princípio acusa-

tório, no poder de direção do inquérito5, na limitação de atos que

pretenderam exorbitar limites da atuação do organismo policial, ou

mesmo judicial na persecução penal6, bem como caber unicamente

ao Ministério Público  dimensionar a suficiência  da base empírica

necessária à oferta de denúncia.7 

As repercussões de direito material  das disposições  da Lei

12.850/2013  atingem diretamente  o  exercício  da  ação  penal  pú-

blica, assim como a transação penal  e a suspensão condicional do

processo da Lei 9.099/95.

A comparação feita entre a colaboração premiada e estes ins-

titutos é clara: em todos, o legislador confere poder ao Ministério

Público para mitigar a obrigatoriedade da ação penal e a harmoni-

zar o alcance da persecução com outros interesses públicos, como

a priorização de casos mais graves (no caso das hipóteses da Lei

9.099/95), ou a identificação dos demais coautores e partícipes da

organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; a

revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organi-

zação criminosa; a prevenção de infrações penais decorrentes das

5 STF. Plenário. Petição 5.260/DF. Rel.: Min. TEORI ZAVASCKI. 6. mar. 2015, decisão
monocrática. DJe 46, 11 mar. 2015.

6 STF. Medida cautelar na ADI 5.104/DF. Rel.: Min. ROBERTO BARROSO. 21/5/2014,
maioria. DJ eletrônico 213, 30 out. 2014.

7 STF. Plenário. Questão de ordem no inquérito 1.604/AL. Rel.:  Min.  SEPÚLVEDA

PERTENCE, 13/11/2002, un. DJ, seção 1, 13 dez. 2002, p. 60.
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atividades da organização criminosa; a recuperação total ou parcial

do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela or-

ganização criminosa ou a localização de eventual vítima com a sua

integridade física preservada, nos exatos termos dos incisos do art.

4º, da própria Lei 12.850/2013.

 O legislador  não  pode dispor  da  ação penal  pública  para

atribuir a quem não seja seu titular exclusivo a possibilidade de mi-

tigar-lhe a obrigatoriedade, sob pena de violação ao princípio acu-

satório às funções do Ministério Público (art. 129, I e § 2o, primeira

parte, da Constituição) e ao devido processo legal.

A questão é simples. O acordo celebrado por quem não é ti-

tular do objeto de que dispõe é, segundo a teoria geral do negócio

jurídico, ineficaz. Se as partes negociam sobre bens jurídicos de ter-

ceiros, a colaboração é ineficaz em relação ao terceiro. 

Esta conclusão, aliás, é evidente: como poderia a polícia esti-

pular,  em  um negócio  jurídico,  a  aplicação  de  um determinado

quantum de pena (que depende do exercício da ação),  ou mesmo

prometer não processar o investigado, se o exercício da ação penal

pública é privativo do Ministério Público  (art.129, I da Constitui-

ção)?

 Seria  como admitir  que um não proprietário venda imóvel

que não lhe pertence;  ou que um Estado da Federação empreste

bem pertencente ao Município,  ou que  contrate serviços a serem

prestados  por outro Estado.  Com efeito,  as disposições a  non do-

mino são ineficazes, de modo que há uma ilegitimidade ad actum para

a autoridade policial celebrar convenção a respeito de situações ju-

rídicas titularizadas pelo Ministério Público. 

No ponto em questão, o pedido é procedente. Ainda que ce-

lebrada  no curso do inquérito  policial,  qualquer  negociação  pela

polícia cujo objeto interfira no exercício da ação penal (e nos efei-
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tos dela decorrentes) fere o modelo acusatório do processo penal

brasileiro e, portanto, é inconstitucional.

Do mesmo modo, a negociação da polícia que pretenda pro-

duzir  efeitos  sobre  instrumentos  investigativos  de  outros  órgãos

(do MP, das agências reguladoras, INSS, ICM-Bio, BACEN, CVM

etc) corresponde a uma disposição sobre situações jurídicas titulari-

zadas por outros sujeitos, e é ineficaz.

V. CONTROLE DE DESEMPENHO DA COLABORAÇÃO

Um outro aspecto concreto, no âmbito da colaboração pre-

miada, tomando-o como um instrumento jurídico de eficácia dife-

rida, é o controle do adimplemento e do desempenho negocial.

Em juízo e no desenvolver do curso da ação penal, será ana-

lisado se houve adimplemento do acordo celebrado e, em especial,

se o Ministério Público e o colaborador cumpriram as prestações

de parte a parte, devem se seguir as consequências previstas no ins-

trumento negocial homologado.

A autoridade policial não é parte na ação penal. Como ela

poderia como contratante fazer o controle do desempenho, postu-

lar modulações em sede de alegações finais, a serem tomadas em

conta pelo juiz, ao fim da persecução?

VI. PERPLEXIDADES QUE O ACORDO POLICIAL, EM RELAÇÃO À AÇÃO

PENAL: INSEGURANÇA JURÍDICA PARA O COLABORADOR

Se  for  admitida  a  formalização  de  acordo  de  colaboração

premiada pela autoridade policial, com disposição de cláusulas rela-

cionadas ao exercício da ação penal,  haverá  violação ao princípio

acusatório  e  insegurança  jurídica.  Vejam-se,  por  exemplo, as  se-

guintes situações práticas absolutamente insustentáveis:
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* se a autoridade policial firmar um acordo de colaboração ofertando per-

dão judicial, o Ministério Público ficará impedido de oferecer denúncia?

*  se  a autoridade  policial  firmar um acordo de  colaboração  ofertando

pena com benefícios máximos, o Ministério Público ficará impedido de

buscar uma pena majorada?

* se a autoridade policial firmar um acordo de colaboração, partindo por

premissa uma capitulação manifestamente inadequada, com penas bran-

das (por exemplo,  art. 155 do Código Penal, no lugar do art. 159 do

Código Penal), o Ministério Público ficará impedido de oferecer denúncia

pela capitulação adequada?

* se a autoridade  policial  firmar um acordo de  colaboração,  extrema-

mente vantajoso ao colaborador, após abusos em sua ação investigativa, o

Ministério  Público  ficará  alijado  tanto  da  promoção  de  ação  penal

quanto do exercício do controle externo da atividade policial?

* o acordo de colaboração tem o seu desempenho ao longo da ação penal.

Como a autoridade policial, que não é parte no processo penal, acompa-

nhará o desempenho? Como poderá ratificar o pedido em sede de alega -

ções finais?

* ainda no âmbito das alegações finais, considerando-se que a oralidade é

a regra do processo penal,  a incluir  a apresentação de alegações finais

orais (art. 403, do Código de Processo Penal), todo o sistema de justiça

teria de ser interrompido para que a autoridade policial manifeste-se so-

bre um compromisso por ele firmado?

Não se encontrou um precedente estrangeiro que sequer

aventa a possibilidade de a autoridade policial firmar acordos.

A doutrina  acena  de  modo contrário  até  mesmo acerca  da

possibilidade de a polícia participar, ou mesmo influenciar em trata-

tivas para a celebração de acordo, associando tal participação a ris-

cos de piora na qualidade das prisões. Neste sentido:
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There are numerous implications for the plea-bargaining process. For example,
if officers have more influence on pleas, bad arrests may more easily become 
bad convictions. Officer influence may also shift the “market price” for certain 
plea bargains, if prosecutors and officers have systematically different views of 
what a charge is worth or of the importance of resolving the case without trial. 
The involvement of officers in the negotiations might also change the way defen-
se attorneys bargain 

(…)

In the end, this is a story about the individuals and institutions of the prosecu-
tion team who have a shared mission in the broadest sense—enforcing the law
—but have very different methods of, and interests in, pursuing that goal. Pro-
secutors and police each have their own independent powers and yet they are 
also dependent on one another. How they work through their own institutional
frictions could be an inspirational model for other governmental institutions 
mired in gridlock and conflict. Likewise, the prosecution team’s failure to 
work through these issues could be just as foreboding. JONATHAN ABEL
Cops and Pleas: Police Officers’ Influence on Plea Bargaining. The
yale law journal 126:1730 2017 

VII. CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  é  de  ser  integralmente  acolhida  esta  ação,

para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade das expressões

constantes do art. 4º  , §§ 2º   e 6º  , da Lei 12.850, de 2 de agosto de

2013, que conferem poderes aos delegados de polícia para firma-

rem acordo de delação premiada

Brasília, 6 de dezembro de 2017.

Raquel Elias Ferreira Dodge

Procuradora-Geral da República
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