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Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal,

I  –  OBJETO DESTE MEMORIAL:   INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO NA

REALIZAÇÃO DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA COM

BASE NA DISCUSSÃO JÁ ESTABELECIDA EM PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO INICIADO

EM 13.12.2017.

O Supremo Tribunal Federal prosseguirá no julgamento da Ação Direta de Incons-

titucionalidade n.º 5508, que trata do marco regulatório do acordo de colaboração premiada,

especificamente sobre a legitimidade da Polícia Judiciária, tendo como parâmetro o princípio

acusatório vigente no ordenamento jurídico brasileiro.

Os votos proferidos até o momento indicaram soluções jurídicas distintas, mas em

sua maioria com elementos coincidentes.1

O voto do eminente Ministro Edson Fachin destaca que não deve haver redução

do tema  ao papel da polícia e do Ministério Público. Estas instituições não são um fim em si.

O foco do debate não é apenas a divisão de atribuições na celebração dos acordos, mas direi-

tos e garantias individuais do potencial réu e colaborador, principalmente para um ordena-

mento que pretende igualmente proteger a sociedade (garantista integral). 

1 Indicativos dos debates e votos proferidos em plenário, compilados no Informativo STF n.° 888, com vídeos
dos votos manifestados: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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De fato, a divisão de funções não pode prejudicar o direito daquele que deveria

ser beneficiado pelo instituto. A interpretação meramente orgânica, que tende a radicalismos,

poderia desnaturar o instituto em sua dupla face: seja como instrumento de defesa, ou ainda

como meio de obtenção de prova.

Busca-se assim a via de uma interpretação conforme a Constituição, à luz dos in-

teresses da sociedade e da eficiência do Estado na persecução criminal, enquanto sistema de

proteção de direitos humanos.

Nesta linha, o voto da Min. Rosa Weber compila as diretrizes comuns, comparti-

lhadas pelos demais  Ministros.  Observa-se que há  pelo menos dois elementos congruentes

gerais entre a maioria:

a) o Ministério Público tem titularidade plena para fazer o acordo de colaboração

e garantir sua apreciação judicial; 

b) a polícia pode eventualmente receber proposta de colaboração, mas não tem

aptidão para sua conclusão quando envolver a pretensão penal, ocasião em que

contaria com o Ministério Público. 

I.1. O VOTO DA MINISTRA ROSA WEBER: AMPLITUDE EM PONTOS COMUNS.

Nota-se que diversos tópicos do voto da Ministra Rosa Weber são compartilhados

pelos demais Ministros, favorecendo a construção de um entendimento comum. São destaca-

dos os seguintes elementos essenciais:

a)  a  colaboração com a  participação da  polícia  judiciária  cinge-se  à  fase  do

inquérito  policial.  Com  o  processo  penal  instaurado,  não  cabe  dela  cogitar.

Seguem o entendimento, os Ministros: Rosa Weber, Marco Aurélio, Alexandre de

Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli;

b) à polícia judiciária compete propor e representar por diligências investigativas,

de modo  a poder utilizar a colaboração premiada, após sua confecção, como

meio de obtenção de prova. Seguem: Rosa Weber, Marco Aurélio, Alexandre de

Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, 

c)  a  polícia  judiciária  não  tem capacidade  postulatória,  mas  atribuição de

representação para  a  coleta  dos  meios  de  prova  com  repercussão  em  sede
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judicial, assim como ocorre com medidas cautelares em geral. Seguem o ponto os

ministros:  Rosa  Weber,  Marco  Aurélio,  Alexandre  de  Moraes,  Edson  Fachin,

Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli;

d) as  propostas de acordo em sede policial  ensejam a  prévia manifestação do

Ministério Público antes da apreciação judicial, medida que preserva o controle

externo da atividade policial. Seguem o ponto os Ministros Rosa Weber, Marco

Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Alexandre de

Moraes;

No tocante a manifestação ministerial e seus efeitos, há variação entre os votos:

d1.  a  concordância  ministerial é  elemento  essencial  para  a  eficácia do  ato

produzido pela polícia de modo  necessário.  Entendimento dos Ministros  Rosa

Weber,  Edson  Fachin,  Luiz  Fux,  Roberto  Barroso  (salvo  em  relação  aos

elementos do art. 5º da Lei 12.850/13) e Alexandre Moraes (apenas quando for o

caso de perdão judicial);

d2.  a  concordância  ministerial  não é  necessária.  Entendimento  dos  Ministros

Marco Aurélio e Dias Toffoli; 

e) a colaboração apresentada pela polícia não pode interferir na titularidade da

ação penal  e seus efeitos,  pois a lei  atribui  legitimidade apenas ao Ministério

Público para  deliberar  sobre  o  seu  exercício  e  limites  (sistema  acusatório).

Seguem os ministros: Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux e

Alexandre de Moraes;

Com relação à possibilidade de acordos com efeitos na pretensão punitiva, com

apreciação judicial posterior:

e1. apenas o Ministério Público pode concretizar acordos que ensejam efeitos nas

penas,  com  posterior  confirmação  judicial.  Seguem  este  entendimento  os

Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux e Roberto Barroso; 

e2. a polícia pode oferecer efeitos sobre as penas, independente do Ministério

Público, com posterior decisão judicial. Seguem este entendimento os Ministros
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Marco Aurélio,  Dias  Toffoli  e  Alexandre  de  Moraes  (salvo  quanto  ao  perdão

judicial). 

A lógica construída a partir dos elementos majoritários citados permitem a elabo-

ração de uma solução com a seguinte formatação:

a)  o  Ministério  Público  tem  titularidade  plena  para  celebrar  o  acordo  de

colaboração e garantir sua apreciação judicial; 

b)  a  polícia  pode  receber  proposta  de  colaboração  apresentada  por  pretenso

colaborador, mas não tem aptidão para sua celebração se envolver a pretensão

penal, seja com o caráter de exercício da ação penal, ou efeitos sobre a pena,

quando se exige a atuação do Ministério Público e apreciação judicial posterior; e

c) a polícia pode celebrar acordos desde que não contenha contraprestação sobre

o exercício da ação penal ou efeitos sobre a pena, e somente com eficácia após

manifestação ministerial no mesmo sentido e apreciação judicial posterior.

As razões que justificam a solução apresentada e o esclarecimento de dúvidas

suscitadas em alguns votos serão apresentados a seguir. 

É salientado que a aplicação garantista integral da jurisdição penal é baseada na

existência de nexo indissolúvel entre a (i) garantia dos direitos fundamentais, (ii) a divisão

das funções  e (iii) a democracia.2 

O sistema punitivo, quando desconsidera radicalmente a essência de algum dos

citados pilares, tende ao erro e o seu equilíbrio é que deverá determinar a solução adequada. 

I.1.1 A COLABORAÇÃO PREMIADA COMO GARANTIA FUNDAMENTAL E SUA EFICÁCIA: COMO

O COLABORADOR PODERÁ TER A GARANTIA QUE SEU INSTRUMENTO DE DEFESA SERÁ

EFICAZ?

O primeiro ponto  para uma  solução leva em conta a natureza da  colaboração

como instrumento de defesa, que não pode ter sua função desnaturada. Os debates geralmente

abordam dois elementos: a previsibilidade das penas negociadas e a possibilidade de altera-

ção dos seus termos.

2 Na mesma trilha, ver logo no prólogo da edição espanhola de FERRAJOLI, Derecho y razón: teoria del
garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995, p. 363.
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Instrumentos negociais são regidos por critérios estritos de expectativa de efeitos,

sempre dentro dos limites vigentes. Alguém somente se compromete a fornecer uma presta-

ção íntegra por ter a certeza de que receberá a contraprestação correspondente.

O não aproveitamento dos efeitos penais negociados teria como consequência a

diminuição da utilidade atribuída à delação, pois a incerteza de sua eficácia não garantiria a

expectativa de alguém que entrega todos os elementos de que dispõe, muitas vezes como a

ultima ratio de sua defesa. 

O colaborador obriga-se a entregar tudo. Mas em contrapartida o Estado deve ser

capaz de garantir efeitos correspondentes, sob pena de violar-se a lógica negocial do instituto.

O ponto é fundamental, porque  envolve a essência do  sistema acusatório:  se a

polícia não pode exercer acusações em sede judicial, poderia ela garantir que os compo-

nentes narrativos, as evidências e demais elementos apresentados pelo colaborador se-

riam utilizados? Existiriam direitos subjetivos em face do Estado, mesmo que parcela do

admitido pela polícia não seja utilizada em processo penal posterior? 

Em síntese: como o colaborador poderá ter a garantia de que seu instrumento de

defesa será eficaz?

O sistema acusatório não se utiliza  de elementos prometidos pelo colaborador

quando conclusão diversa é alcançada, ou faltar novidade na colaboração, entre outros fato-

res. Mesmo elementos acessórios de captação de prova, como o inquérito policial, podem ser

desnecessários em situações diversas.3

Bastaria o órgão ministerial avaliar a impertinência, a irrelevância, a incapacidade

de demonstrar o narrado em sede judicial, ou mesmo fatores jurídicos como a atipicidade ou

ilegalidade de provas, para não utilizar o apresentado em colaboração. O ato simbólico mais

característico seria o arquivamento, que assim como a ação penal, é ato manejado exclusiva-

mente pelo titular do exercício da pretensão penal.

Como consequência, o que ocorre quando a polícia realiza acordo sem apreciação

ministerial prévia é uma avaliação prematura de algo que eventualmente não será utilizado de

forma efetiva em processo penal4, o que pode significar quebra no elemento sinalagmático do

3 Ver STF, HC 73.271-SP, rel. min. Celso de Mello, 19.3.1996.
4 Ver STF, HC n. 88.589/GO, rel. min. Carlos Britto, 28.11.2006, un., DJ 1, 23 mar. 2007, p. 107.
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negócio: garantiu-se ao delator algo que não foi capaz de gerar a causa dos seus benefícios.

Consagra-se assim a insegurança jurídica ao réu colaborador.

É justamente a efetividade da colaboração  apresentada pelo delator que motiva

concretizar seus benefícios, que podem até mesmo ser ponderados pelo juízo (art. 4° da Lei

12.850/2013). Mas se em sede judicial pode eventualmente ser considerada a inaptidão dos

elementos trazidos pelo colaborador, com lógica ainda mais pertinente ocorreria quando o seu

lastro sequer foi utilizado para formar uma pretensão penal. Não haveria sequer causa de pe-

dir ou pedido a serem apreciados pelo Poder Judiciário.

No caso de não haver ação penal com os elementos apresentados pelo colabora-

dor,  o  sistema acusatório ainda não permitiria uma determinação ao órgão ministerial  no

exercício de ação penal com os referidos elementos. Vale dizer que nem sequer o art. 28 do

CPP desconstrói a máxima do sistema. Caso contrário, a inércia judicial seria quebrada e o

sistema subvertido por completo.

A base teórica dos atos jurídicos indica que a consequência em casos de disposi-

ção, por quem não pode fazê-lo, é a ineficácia. Isso salienta que a polícia não poderia prome-

ter  a  aplicação mitigada de penas,  pois  dependente de instrumento  – ação – que  não se

encontra ao seu alcance.

Portanto, a consequência dos acordos policiais em situações em que ela não pode

ponderar, pois inseridas na convicção pela opinio delicti, seria não revestir as prestações pro-

metidas com a segurança na sua consideração. O instrumento de defesa do colaborador esta-

ria em risco.

O modo de garantir a plena efetividade da  colaboração premiada como instru-

mento de defesa é estabelecer que a sua elaboração, com consequências no exercício da pre-

tensão  punitiva  ou  efeitos  penais, tenha  a  atuação  ministerial,  elemento  constatado  na

maioria dos votos apresentados.5

A garantia seria efetivada, na medida em que, no acordo de colaboração, o órgão

ministerial avalia que será seu objeto apenas aquilo com elementos suficientes para aprecia-

5 Ressalva ao voto do Min. Alexandre de Moraes,  quando restringe a impossibilidade da atuação policial à
consequência do perdão judicial. No entanto, não notou-se esclarecimento sobre o que alteraria a natureza
da  pena integralmente perdoada,  daquela apenas parcialmente diminuída,  quando em qualquer hipótese
continuariam tendo sempre a mesma natureza: pena.
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ção em juízo, cercando de dados previsíveis a contraprestação prometida. É a premissa de ex-

pectativa de sua eficácia.

Mas isso não ocorre por acaso. É assim estabelecido com mecanismos próprios

para efetivar o sistema constitucional de garantias.

I.2. A DIVISÃO DAS FUNÇÕES COMO CONCRETIZAÇÃO DA COLABORAÇÃO PREMIADA NO

EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E LIMITAÇÃO DO PODER PUNITIVO:  COMO PODERIA A
POLÍCIA, QUE NÃO TEM ATUAÇÃO PROCESSUAL, GARANTIR A EXATIDÃO DO ACORDO?

De modo a permitir que o exercício do poder punitivo seja adequadamente limi-

tado é que se insere o segundo fator do sistema garantista integral, justamente a divisão das

funções, determinante da sua racionalidade e do direito fundamental do réu potencial.

De fato, se a condução dos elementos considerados na  opinio delicti ficasse ao

critério de instâncias diversas, a pretensão penal poderia ser concluída sem um padrão obje-

tivo em face do colaborador. A acusação certa e com elementos objetivos é o que permite a

sua ampla defesa, pois de antemão saberá do que se defender a partir do que confessou com

evidências. 

A concretização do exercício do poder punitivo passa pelo processo, que somente

se constitui pela atuação de duas funções essenciais: aquela que exerce a pretensão em sede

processual (órgão ministerial) e aquela que concretiza a adequação penal em julgamento (ór-

gão judicial). São instâncias únicas, certas e previamente estabelecidas.

Por sua vez, na  colaboração premiada ocorre algo diverso do existente no  mo-

delo tradicional de investigação, que em regra não tem balizamento no entregue espontanea-

mente em acordo. 

Em regra, na investigação tradicional os fatos apurados independem de versões

previamente estabelecidas. No entanto, com a colaboração premiada ocorre a fixação de uma

versão que precisa ser previamente confirmada a partir dos indicativos apresentados pelo co-

laborador. Quando a confirmação não ocorre, após a devida apuração, o colaborador não tem

mais os efeitos pretendidos e volta-se integralmente ao estado original de investigação (art. 4,

§10 da Lei 12.850/2013).
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O dado é salientado porque a impossibilidade de postulação policial em juízo (di-

visão das funções) deriva da natureza bilateral (adversarial) do processo penal, ainda como

elemento do modelo processual acusatório. 

A titularidade da acusação implica os ônus da imputação e o probatório, pois os

direitos de ação e de defesa estão voltados a produzir decisão em caso concreto e o autor é le-

gitimado a preparar-se adequadamente para sua propositura, o que significa a possibilidade

dos sujeitos processuais (partes) participarem ativamente na produção das provas para de-

monstrar a procedência de suas pretensões. 

Mas a diferença nos casos a partir da colaboração é que o colaborador espera o

mesmo resultado que o autor, justamente o que garantiria a ele as contraprestações negocia-

das. Se a sua confissão não tiver provas correspondentes, ou os elementos delatados não fo-

rem  confirmados  por  evidências  em  sede  processual,  não  haverá  direito  aos  benefícios

pretendidos.

Em face do colaborador, a pretensão é materialmente baseada em acordo por seus

resultados, apesar de naturalmente conjugada por partes formalmente contrárias em processo

penal. Ao denunciar, o Ministério Público apenas delimita o objeto do exercício do poder pu-

nitivo e o Poder Judiciário, ao julgar, avaliar o acerto do estipulado como limite punitivo na

medida da colaboração.

Como a colaboração implica em reconhecimento de fatos em todas as suas cir-

cunstâncias, aquilo levado ao juízo pressupõe que as balizas da pretensão penal em face do

colaborador sejam justamente harmônicas com o então apresentado em colaboração. É a rela-

ção de causa e efeito confirmada que constitui o direito ao réu colaborador.

Como poderia a polícia, que não tem atuação processual, garantir sua exatidão?

Quanto ao ponto, todos os votos então proferidos reconhecem que a polícia não é parte pro-

cessual (outro sustentáculo do voto médio).

Considerando que no sistema acusatório a polícia não é parte, as regras do art. 4º

da Lei 12.850/2013 confirmam a sua lógica. O caput remete às partes o requerimento ao juiz

do perdão ou da redução da pena:

“Art. 4° 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 di -
reitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com
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o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes re-
sultados”. 

Por sua vez, as atos policiais são corretamente considerados no parágrafo 2º do

art. 4º, que indica poder a autoridade policial representar (ato sugestivo dependente de mani-

festação externa coincidente), mas não requerer (pleito de natureza procedimental não vincu-

lado ao mérito): 

“§ 2o Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qual-
quer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifesta-
ção 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 pro-
posta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 (Código de Processo Penal)”.

A adequação do sistema é ainda realçado quando a lei informa que a autoridade

policial pode participar das negociações realizadas “entre as partes”:

§ 6o O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formaliza-
ção 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 Mi-
nistério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. 

A lei poderia ter simplesmente omitido a expressão “negociações realizadas en-

tre as partes” se quisesse incluir a polícia de forma autônoma. No entanto, o dispositivo des-

taca que a participação policial é até possível em “negociações”, mas ressalva que depende

em qualquer caso da manifestação do Ministério Público. 

Nas duas hipóteses (§2º e §6º),  que permitem a participação  policial apenas na

fase de inquérito (outra máxima do voto médio), sempre haverá concorrência do Ministério

Público, com manifestação imprescindível, pois seus efeitos somente podem ser concedidos

após formulada a acusação.

Portanto, não se exclui a conjugação salutar de esforços entre a polícia e o Minis-

tério Público, mas apenas o segundo pode celebrar isoladamente a colaboração, como forma

de garantir a eficácia do instrumento de defesa do colaborador. Veja-se que mesmo o voto do

Min. Marco Aurélio indica que durante as investigações compete à autoridade policial atuar,

em atividade concorrente e com supervisão do membro do Ministério Público; mas instau-

rada a ação penal, tem-se a exclusividade do órgão acusador.
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Nesse sentido, a atuação do órgão apto a definir o que será apreciado em sede ju-

dicial,  a partir do oferecimento da  denúncia, serve como escudo adicional para o adensa-

mento da  objetividade da imputação, que é decorrência necessária ao exercício da  ampla

defesa. Em regra, o colaborador não será surpreendido por versão diversa da que restou acor-

dada com o órgão ministerial. 

Caso a versão apresentada pelo colaborador seja contraditada por outros elemen-

tos apurados, ou ausentes os elementos probatórios pertinentes, o caso ensejará ou a rescisão

do acordo (caso de absoluta impropriedade posterior), a  revisão de efeitos (como situações

quando constatadas hipóteses diversas sobre o mesmo fato), ou mesmo sua  não confecção

(quando de antemão se constata sua inaptidão). 

Em qualquer caso, não haverá a surpresa de uma imputação extravagante com

base naquilo acordado. O que será levado ao Poder Judiciário em face do colaborador tem

por base a harmonia entre o que apresentou e os benefícios prometidos, que deverão ser con-

firmados em julgamento.

Ressalte-se ainda que terceiros estranhos ao Ministério Público e Poder Judiciário

não podem criar delimitações ao exercício do poder punitivo com critérios distintos. 

Não por acaso que a lei veda ao  assistente de acusação manejar recurso para

agravar a classificação do delito e estar sempre sujeito previamente ao juízo obrigatório do ti-

tular da ação penal pública (CPP, art. 272).6 De fato, não pode o assistente ampliar, modificar

ou corrigir a atividade do titular da ação penal, porque não é parte e não pode o assistente de

acusação, por exemplo,  requerer certas provas sem a concordância do Ministério Público

(CPP, art. 271).7

Algo semelhante ocorre com a  transação e  suspensão condicional do processo,

como exemplos em que o exercício da pretensão penal é mitigado em seus efeitos, mas não

em sua titularidade de valoração. Os fatos identificados existem, mesmo que sejam a partir da

apuração policial. Mas a veiculação de suas consequências tem apenas um titular na lógica

garantista integral do sistema acusatório. 

6 Ver STF RHC n. 48.998/RS, rel. para acórdão min. Thompson Flores, 29.11.1971. 

7 Ver STF, Pet. n. 1.030/SE, rel. min. Ilmar Galvão, 24.4.1996 e Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
n. 191.684/CE, rel. min. Marco Aurélio, 17.11.1997. 
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Veja-se ainda que os fatos apurados pela polícia não são passíveis de valoração

sobre suas consequências sem a manifestação ministerial. É o que ocorre com fatos atípicos

ou prescritos, em que mesmo após apuração policial somente ganham seus contornos jurídi-

cos definitivos após apreciação do titular da ação penal, que arquiva a investigação. Arquiva-

mento  é  ato  de  apreciação jurídica  que  conclui  pela  inaptidão  dos  fatos ao  exercício  da

pretensão punitiva e que não cabe ao ofício policial (art. 17 do CPP: “a autoridade policial

não poderá mandar arquivar autos do inquérito”).

Razões semelhantes ocorrem quando se realiza um acordo de colaboração premi-

ada, pois são minimizados os elementos da mesma pretensão em seus dois extremos (causas

e efeitos). De forma harmônica, mesmo o art. 4°-§ 2° da Lei 12.850/2013 prevê a aplicação

do art. 28 do CPP, o que demonstra novamente a submissão ao critério ministerial nos casos

de colaboração.

Nota-se que em todas as situações citadas a razão fundante do sistema acusatório

é realçada: o MP funciona como filtro contra o desvio do sistema punitivo e seu uso como

instrumento de justiça privada, assim como na colaboração premiada deve funcionar como

filtro contra a ânsia vingativa, na medida em que pondera a racionalidade do apresentado

pelo colaborador com o potencial da resposta penal. É isso o que possibilita o controle ade-

quado do poder, minimiza erros de aplicação e permite a ampla defesa do réu.

A divisão das funções para a condução da pretensão punitiva termina por indicar

com exatidão o seu exercício por atores certos e com funções previamente estabelecidas para

a ponderação de penas, sem permitir a subversão do sistema penal e do mecanismo de ampla

defesa. 

Como mecanismo de prevenção ao manejo violador do sistema penal é que se

pondera ainda o vetor democrático, como sustentáculo harmônico do sistema esperado.

I.3.  A  DEMOCRACIA COMO VETOR LIMITANTE AO EXERCÍCIO DO PODER PUNITIVO:  O
PODER EXECUTIVO PODE SELECIONAR QUEM SERÁ INCRIMINADO OU BENEFICIADO

COM A IMPUNIDADE?

Por sua vez, a tônica dos  direitos fundamentais, sustentada pelo mecanismo de

divisão adequada de funções, ganha realce efetivo quando inserida no terceiro vetor de ga-

rantia integral, como semblante democrático. 
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Um argumento que parece ainda despercebido, mas que confirma como a consi-

deração do instituto apenas como  conflito entre funções  e não uma  garantia fundamental,

pode obscurecer a solução: qual dificuldade tem o interessado em buscar diretamente o Mi-

nistério Público para apresentar sua proposta de colaboração? 

A única evidência racional, apresentada por narrativas recentes, foi a negativa mi-

nisterial motivada, que considerou não haver pertinência no apresentado por pretendentes à

colaboração. Trata-se de espécie de fuga aos limites do ordenamento, com a busca, por via

transversa, de algo que o regular funcionamento do sistema já negara.

Na verdade, o fenômeno demonstra o desvio com um gravame por vezes esque-

cido: o acordo em sede policial termina por submeter as instâncias independentes no sistema

punitivo (Judiciário e MP) a um outro Poder que deveria atuar em seus limites estritos.

As consequências para o fenômeno são riscos democráticos essenciais.

Foi indicado anteriormente que a multiplicidade de instituições para a promoção

do acordo pode se apresentar como uma violação antigarantista, que além de proporcionar

insegurança jurídica ao colaborador, eventualmente ainda promove o recrudescimento da re-

ação punitiva, na medida em que pode ensejar disputas em torno da maior resposta penal

possível.

Mas por ser sensível ao direito individual, o procedimento de exercício do poder

punitivo é procedido em etapas diversas, com funções harmoniosas e substancialmente divi-

didas, desde a sua previsão (Poder Legislativo), determinação de sua aplicação (Poder Judi-

ciário) até sua execução (Poder Executivo). 

Para a aplicação das penas, a atuação do Poder Executivo é posterior ao julgado,

na sua execução, mas não previamente, sob pena de subverter a base fundante do sistema pu-

nitivo. Apenas excepcionalmente, em hipóteses constitucionalmente estritas como no caso do

indulto, poderá atuar além da concretização determinada pelos demais poderes, mas com base

em penas aplicadas nas etapas anteriores.

Por sua vez, a lógica que determina a atuação ministerial nos acordos de delação

visa ainda evitar situações como seriam os casos de delações propositalmente mal manejadas

para obter a improcedência ou garantir a imunidade do colaborador, ou com diminutas conse-

quências aos agentes inseridos no próprio Poder Executivo.
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São ocasiões em que o órgão ministerial pode evitar a consecução da proposta,

ou postular sua rescisão quando identificado o descumprimento. 

Os poderes têm funções específicas e bem delimitadas para o adequado controle

do poder punitivo. Portanto, quando o sistema constitucional insere o Ministério Público com

perfil institucional independente, visa justamente equalizar a separação entre os poderes em

situações que poderiam arriscar seu equilíbrio, de modo a evitar o exercício de funções além

dos seus limites. 

O papel ministerial  resulta diretamente do seu perfil  constitucional,  dotado de

inamovibilidade e independência funcional, realçado em sua capacidade para avaliar a aplica-

ção do sistema punitivo, especialmente quando a hipótese for aquela de impedir ações repres-

sivas dos governos contra certos indivíduos selecionados por circunstâncias sem juridicidade,

ou ainda quando agentes públicos visarem proteger uma arquitetura ilícita construída no seu

exercício.

São situações que ameaçam o regime democrático e criam o risco de excesso do

Poder Executivo, que poderia cercar os extremos processuais do poder punitivo: i) com as co-

laborações poderia direcionar seus alvos no início do mecanismo; ii) no desfecho do poder

punitivo, aplicaria concretamente as penas àqueles que previamente estabeleceu ou minimi-

zou.

Não por acaso a configuração ministerial atende ao que prevê o art. 9º da Con-

venção de Palermo (Decreto n.º  5.015/2004)8 e o Brasil  assumiu o compromisso (art.  26,

itens 1, 2 e 3) com a redução de assimetria de informações para negociar acordos com infra-

tores.

A titularidade penal exclusiva tem propósitos racionais para evitar excessos esta-

tais. É justamente quando se consagra o mecanismo democrático do exercício do poder puni-

tivo,  de  modo  a  evitar  seu  desvio  para  fronteiras  além  do  estabelecido  aos  poderes

constituídos. 

8 Artigo  9  -  Medidas  contra  a  corrupção  1.  Para  além das  medidas  enunciadas  no  Artigo  8  da  presente
Convenção, cada Estado Parte, na medida em que seja procedente e conforme ao seu ordenamento jurídico,
adotará medidas eficazes de ordem legislativa, administrativa ou outra para promover a integridade e prevenir,
detectar  e  punir  a  corrupção dos agentes  públicos.  2.  Cada Estado Parte  tomará medidas  no sentido de se
assegurar de que as suas autoridades atuam eficazmente em matéria de prevenção, detecção e repressão da
corrupção de agentes públicos, inclusivamente conferindo a essas  autoridades independência suficiente para
impedir qualquer influência indevida sobre a sua atuação. 
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II. CONCLUSÃO

Com observância aos referidos elementos, as diretrizes fixadas pela maioria dos

votos até então proferidos parecem plenamente adequadas para fixar uma solução no sentido

de que o instituto da colaboração premiada como garantia fundamental e ainda promove o

adequado manejo do poder punitivo controlado, como exige um sistema garantista integral

em todos os seus aspectos: a) garantia ao colaborador de que o apresentado tem aptidão para

obter o benefício pretendido; b) garantia  ao colaborador  de que a contraprestação acordada

seria protegida em sede processual; c) certifica a utilidade dos elementos de colaboração no

exercício da pretensão penal;d) permite a existência de ocasiões em que o contato imediato

da narrativa é em sede policial; e) permite o exercício do controle externo da atividade poli-

cial em sede imediata; e f) potencializa a utilidade oficial do instituto da colaboração premi-

ada. 

Portanto, após a apreciação dos demais votos que serão proferidos, a linha para a

conclusão do julgado poderá ser confirmada nas diretrizes fundamentadas, para que em inter-

pretação conforme a Constituição dos parágrafos 2º e 6º do art. 4° da Lei 12.850/2013, se

atribua os seguintes preceitos:

a)  o  Ministério  Público  tem  titularidade  plena  para  celebrar o  acordo  de

colaboração e garantir sua apreciação judicial, que é a base do sistema acusatório

fundamentado no artigo 129, inciso I da Constituição Federal; 

b)  a  polícia  pode  receber  proposta de  colaboração  apresentada  por  pretenso

colaborador, mas não tem aptidão para sua  celebração se envolver a pretensão

penal, seja com o caráter de exercício da ação penal, ou efeitos sobre a pena,

quando se exige a atuação do Ministério Público e apreciação judicial posterior.

Brasília, 19 de junho de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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