
PETIÇÃO 5.952 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de procedimento no qual o saudoso Ministro 
Teori Zavascki homologou o acordo de colaboração premiada celebrado 
entre  a  Procuradoria-Geral  da  República  e  o  ex-Senador  Delcídio  do 
Amaral Gomes, tendo sido a mim redistribuído na qualidade de sucessor 
de feitos conexos. 

Em janeiro do ano corrente, o Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária  do  Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul/MS,  responsável  pela 
fiscalização  dos  prêmios  avençados,  submete  ao  exame  desta  Corte  o 
petitório  ali  deduzido  pelo  colaborador  premiado,  pelo qual  almeja 
substituir a pena de prestação de serviços à comunidade por prestação 
pecuniária.

Articula  o  ora  requerente,  para  tanto,  que  (fls.  1.401-1.413):  i) foi 
absolvido pelo Juízo sentenciante das acusações antes existentes contra si, 
inexistindo  alteração  do  édito  condenatório;  ii)  por  se  traduzirem  em 
sanções  do mesmo gênero,  plasmadas  no art.  43  do Código Penal, “a  
substituição de uma pena  [de] prestação de serviços à comunidade por outra,  
nesse caso, prestação pecuniária, [também] não altera o título executório” e iii)  
“os  fatos  supervenientes  ao  termo  de  colaboração  (cassação  de  mandato)  e  a  
necessidade de se dedicar à atividade pecuária na propriedade rural da família -  
Faz. Santa Rosa dos Bugres, no município de Corumbá/MS, incompatibiliza o  
cumprimento de jornada de 07 (sete) horas semanais nesta capital, para prestação  
dos serviços na CASA DA CRIANÇA PENIEL”. 

Sob outro norte, digressiona que “na ocasião do termo de colaboração, as  
condições foram impostas pelo MPF, sob a ótica da prática de crime pelo então  
Senador da República, cuja prestação de serviços à comunidade tinha propósito  
pedagógico.  No  entanto,  o  ex-senador  da  República  foi  absolvido  das  
acusações que deram origem ao termo de colaboração, o que permite maior  
flexibilidade ao julgador para acolher o pedido em análise, na medida em que a  
prestação dos serviços não tem o objetivo ressocializante e nem pedagógico, já que  
não se trata de condenado” (fl. 1.409).
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2. Com  vista,  a  Procuradora-Geral  da  República  rechaça  a  tese 
defensiva,  não se opondo,  porém, à alteração da entidade para a qual 
serão  prestados  os  serviços  à  comunidade,  extraindo-se  do  parecer  os 
seguintes fundamentos, aos quais acresço grifos:

“(...) 
O  acordo  de  colaboração  premiada,  além  de  meio  [de 

obtenção  de  prova],  classifica-se  como  um  negócio  jurídico 
processual e tem por finalidade precípua a aplicação da sanção 
premial  ao  colaborador,  com fulcro  nos  resultados  concretos 
que trouxer para a investigação e para o processo criminal.

Isso posto, o acordo, por sua natureza,  se edifica sob os 
pilares da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Conforme  bem  colocado  pelo  Ministro  Dias  Toffoli,  ao 
discorrer  sobre  o  direito  subjetivo  do  colaborador  à  sanção 
premial, citando Humberto Ávila, a segurança jurídica poderia 
traduzir-se na exigência de um ordenamento jurídico  protetor 
de  expectativas  e  garantidor  de  mudanças  estáveis 
(confiabilidade),  bem como na  (possibilidade de  o  cidadão 
conseguir  prever,  com  alto  grau  de  determinação  (certeza 
relativa),  o  conteúdo  das  normas  a  que  está  sujeito 
(determinabilidade)  e,  em  que  medida  razoável!  de 
profundidade e extensão, as consequências jurídicas que serão 
atribuídas  a  seus  atos  e  lhe  o  ordenamento  determina que 
sejam implementadas (calculabilidade). 

Elucida que, enquanto a dimensão objetiva da segurança 
jurídica demanda estabilidade e credibilidade do ordenamento 
jurídico, sua dimensão subjetiva demanda a intangibilidade de 
situações  subjetivas,  com  base  no  princípio  da  proteção  da 
confiança.

Inicialmente, é necessário esclarecer que, vislumbrando a 
hipótese  de  perda  de  mandato  parlamentar  no  curso  do 
cumprimento  da  pena  corporal,  a  Cláusula  18ª  prevê  que  o 
colaborador ficará sujeito a monitoramento eletrônico até que 
sejam implementadas as condições pactuadas nas Cláusulas 13ª 
e 14ª.  Portanto, a perda do mandato parlamentar não é causa 
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superveniente não prevista.
Isso posto, a Cláusula 15ª do Acordo dispõe:

Cláusula 15ª. Realizadas as condições acordadas nas 
cláusulas  precedentes,  o  COLABORADOR  também  se 
compromete  a  cumprir  prestação  de  serviços  à 
comunidade,  à  razão  de  7  (sete)  horas  semanais,  pelo 
período de 6 (seis) meses, a corresponder a 180 (cento e 
oitenta) horas, em entidade designada pelo órgão judicial 
federal  competente,  podendo  a  distribuição  das  horas 
fazer-se,  dentro  de  cada  semana,  por  ajuste  entre  o 
COLABORADOR  e  a  entidade,  sem  vinculação  a  dia 
semanal certo. 
Verifica-se  que  a  prestação  de  serviços  à  comunidade 

deverá ser feita a entidade designada pelo órgão judicial federal 
competente.  O  acordo  não  prevê  qual  será  a  entidade 
beneficiária, ou sua localidade. 

Assim,  considerando  que  a  alegada  impossibilidade  de 
cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade 
se dá em razão do período que o colaborador passa na zona 
rural  de  Corumbá/MS,  retomando  a  Campo  Grande/MS  de 
forma rotativa a cada 15 dias para visitar a família, entendo que 
a  solução  adequada  ao  caso  não  é  a  sua  substituição  pela 
prestação pecuniária,  mas sim a alteração do local  onde será 
prestado os serviços à comunidade. 

Desse modo, manifesto-me pela alteração da entidade na 
qual serão prestados os serviços à comunidade, a fim de que 
esteja  localizada  na  cidade  de  Corumbá/MS,  mantendo-se 
inalteradas as cláusulas estabelecidas no acordo”.

3. Nas circunstâncias dos autos, acolhe-se a conclusão externada no 
parecer ministerial, eis que a fundamentação ali lançada não destoa do 
entendimento desta Corte acerca do instituto da colaboração premiada e 
tampouco da normativa de regência.

No caso sob apreço,  como relatei,  anseia  o colaborador premiado 
pela modificação dos prêmios estipulados, sendo certo que ajustou tais 
sanções  com  o  Ministério  Público  Federal  assistido  por  advogado 
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constituído, na fase preliminar de tratativas, ainda no início do ano de 
2016.

Posteriormente,  meu  antecessor  na  relatoria,  o  saudoso  Ministro 
TEORI  ZAVASCKI,  chancelou  sem  quaisquer  ressalvas  os  aspectos 
formais  desses  negócios  jurídicos,  perspectivando  tal  análise  sob  os 
ângulos da voluntariedade, legalidade e regularidade.

Aliás,  a  teleologia  dessa  homologação  é  bem  dimensionada  pelo 
autor Flávio da Silva Andrade,  ao ponderar que  “o papel  garantidor  do  
magistrado, assegurando a igualdade de oportunidade de falas, numa situação  
dialogal  horizontal,  e  a  efetiva  atuação  da  defesa  evitam  a  referida  coação  
psicológica ou eventuais ameaças. Nesse contexto de controle judicial não se pode  
dizer que existe uma igualdade ilusória ou que não há genuína voluntariedade do  
réu na celebração do acordo. Nessa hipótese, só não haverá real voluntariedade se  
não houver inteligência ou consciência quanto ao acordo, mas isso cabe ao juiz  
constatar, conversando com o réu e formulando perguntas que possam  
demonstrar a clara compreensibilidade da avença (grifei,  Justiça Penal 
Consensual: Controvérsias e desafios, p. 108).

Como visto, o Ministério Público Federal bem demonstra a ausência 
de mácula na ocasião das negociações à celebração deste acordo, porque, 
para fixar os prêmios, foram devidamente sopesados todos os parâmetros 
preconizados pelas normas de regência, estando inclusive expressamente 
contemplada a hipótese de perda do mandato até então exercido.

E sob esse vértice, assiste-lhe razão ao concluir pela inexistência de 
qualquer fator superveniente a ensejar mudança nas estipulações. 

Nesse  diapasão,  tenho  que  as  cláusulas  avençadas  devem  ser 
mantidas incólumes, prestigiando-se a estabilidade do que foi pactuado e 
a segurança das relações negociais, sem prejuízo, por certo, na redefinição 
do local da prestação de serviços à comunidade, a ser feita pelo Juízo da 
3ª  Vara Federal  da Subseção Judiciária  do  Estado do Mato  Grosso  do 
Sul/MS,  responsável pela fiscalização das sanções premiais. 

2. Posto  isso,  acolhendo os  fundamentos  lançados  no  parecer  da 
Procuradora-Geral  da  República,  indefiro o  pedido  deduzido  por 
Delcídio do Amaral Gomes.
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Proceda-se ao desentranhamento da carta de ordem acostada às fls. 
1.252-1.465,  com a  sua  ulterior  devolução,  mediante  ofício,  ao  Juízo  a 
quem deleguei a fiscalização dos prêmios (3ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul/MS).

Feito isso,  intime-se a defesa constituída do colaborador premiado, 
pela publicação desta decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para que se 
manifeste  sobre  o  alegado inadimplemento  da  última parcela  de  suas 
obrigações pecuniárias (fl. 1.474), no prazo de até 5 (cinco) dias. 

Brasília, 8 de maio de 2019.

Ministro EDSON FACHIN

Relator - Documento assinado digitalmente
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