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 VOTO

 O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES : Trata-se de
Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra
decisão do Min. EDSON FACHIN na Pet 8.482/DF, que homologou o
acordo de colaboração premiada firmado entre Sérgio de Oliveira Cabral
Santos Filho e a Polícia Federal.

De acordo com as razões recursais, a Polícia Federal, por meio da sua
Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, encaminhou ao
Min. EDSON FACHIN o Termo de Acordo de Colaboração Premiada que
firmou com Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, com fundamento legal
no art. 4º e no art. 7º, ambos da Lei n. 12.850/13, para análise e eventual
homologação.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela não
homologação do acordo de colaboração premiada, sob o fundamento de
que parte dos valores obtidos pelo colaborador continuavam com o
paradeiro desconhecido, em situação criminosa de ocultação permanente, o
que inviabilizaria, por ofensa à boa-fé objetiva e aos princípios da lealdade e
da proibição do comportamento contraditório, a celebração do referido
acordo com o Estado. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento de
que ele não produz efeitos em relação aos crimes que já são objeto de ação
penal movida pelo Ministério Público.

O Relator, Min. EDSON FACHIN, homologou o acordo de colaboração
premiada firmado entre Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho e a Polícia
Federal.

Contra essa decisão, a Procuradoria-Geral da República opôs Embargos
de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, para que, sanados os
vícios na decisão embargada, fosse revogada a homologação do acordo de
colaboração em tela. Alternativamente, a PGR postulou pela declaração de
que a avença não afetasse, "  de forma imediata, as prisões preventivas
decretadas em desfavor de SÉRGIO CABRAL, as quais mantêm as

 respectivas cautelaridades".
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O Relator, Min. EDSON FACHIN, rejeitou os Embargos de Declaração.

A Procuradoria-Geral da República, então, interpôs o presente Agravo
Regimental, objetivando a reconsideração da decisão agravada e a
consequente não homologação do acordo de colaboração premiada firmado
entre Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho e a Polícia Federal, uma vez
que demonstrado que o referido ajuste não cumpriria os requisitos legais
(art. 4º, §7º, da Lei n. 12.850/13). Por fim, postulou que o recurso fosse
encaminhado para o Plenário para que pudesse ser discutido, de forma
incidental, que a colaboração premiada firmada pelo delator e a Polícia,
para surtir efeitos, deve necessariamente contar com a aderência
/concordância do Ministério Público.

Em contrarrazões, a defesa do agravante requereu o desprovimento do
Agravo Regimental interposto e a manutenção da íntegra da decisão
atacada.

O Relator, Min. EDSON FACHIN, pelo seu Voto, acolheu a preliminar
suscitada pela PGR, no sentido de se rediscutir, no Plenário, a questão da
possibilidade da autoridade policial celebrar autonomamente acordo de
colaboração premiada, mas ficando os seus efeitos condicionados à prévia
concordância do Ministério Público, na linha do seu Voto vencido proferido
na ADI 5.508/DF.

No mérito, caso seja superada a questão preliminar e pelo princípio da
eventualidade, o Relator entendeu que o acordo de colaboração premiada é
meio de obtenção de prova, na linha de precedentes da CORTE (HC 127.483
/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 04/02/2016) e que, no
caso em tela, o acordo celebrado não cuidaria de fatos já denunciados pelo
Ministério Público Federal, de modo que não haveria ofensa às
prerrogativas do órgão.

Além disso, apontou que a invocação de fatos delituosos atribuídos ao
colaborador em ações penais já ajuizadas, mas desprovidas da respectiva
prestação jurisdicional definitiva, como fatores impeditivos à homologação
da avença, não constituiria motivação idônea a embasar a pretensão
externada pela Procuradoria-Geral da República, pois conflitaria com
garantia à presunção de inocência. Ao final, manteve a decisão agravada.
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Em conclusão, o eminente Relator, Min. EDSON FACHIN, acolheu a
preliminar arguida para tornar sem efeito o acordo de colaboração
premiada celebrado pela Polícia Federal. No mérito, superada a preliminar
e pelo princípio da eventualidade, negou provimento do presente Agravo
Regimental.

É o relato do essencial.

Na ADI 5.508/DF, o PLENÁRIO dessa SUPREMA CORTE concluiu, por
maioria de votos, pela possibilidade da autoridade policial realizar o acordo
de colaboração e que a manifestação, posterior, do Ministério Público não
tem caráter vinculante. O referido julgado, da lavra do eminente Ministro
MARCO AURÉLIO, foi assim ementado:

DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – CLÁUSULAS. O acordo
alinhavado com o colaborador, quer mediante atuação do Ministério
Público, quer da Polícia, há de observar, sob o ângulo formal e
material, as normas legais e constitucionais. DELAÇÃO PREMIADA –
ACORDO – POLÍCIA. O acordo formalizado mediante a atuação da
Polícia pressupõe a fase de inquérito policial, cabendo a manifestação,
posterior, do Ministério Público. DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO
– BENEFÍCIOS – HOMOLOGAÇÃO. A homologação do acordo faz-se
considerados os aspectos formais e a licitude do que contido nas
cláusulas que o revelam. DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO –
BENEFÍCIO. Os benefícios sinalizados no acordo ficam submetidos a
concretude e eficácia do que versado pelo delator, cabendo a definição
final mediante sentença, considerada a atuação do órgão julgador, do
Estado-juiz.

Nesse julgamento, ressaltei que, o novo modelo de sistema acusatório
previsto pela Constituição de 1988 manteve a exclusividade da presidência
dos inquéritos policiais à Polícia Judiciária, consagrando, portanto, um
especial sistema híbrido de persecução penal, onde há a privatividade da
ação penal pública pelo Ministério Público, mas ainda se mantém – como
regra geral, porém não exclusiva – a investigação sob o comando da Polícia
Judiciária, que deverá presidir o inquérito policial.

À partir de 1988, alguns mecanismos do gênero  plea bargain, ou seja, do
gênero justiça penal transacional ou negocial foram introduzidos nesse
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modelo híbrido, à partir da possibilidade do exercício de obrigatoriedade
mitigada no sistema acusatório pelo Ministério Público, que passou a poder
oferecer ou não transação penal, suspensão condicional do processo e, mais
recentemente, acordo de não persecução penal.

A legislação trouxe, ainda, hipóteses de colaboração premiada, que,
porém, não foram reintroduzidas em nosso sistema penal como espécies
puramente de justiça transacional ou negocial, uma vez que não podem ser
utilizadas diretamente como prova – como ocorre, por exemplo, nos
Estados Unidos da América (  plea bargain ).

No Brasil, a colaboração premiada possui natureza mista, porque faz
parte de uma negociação, só que constitui um meio de obtenção de prova,
não possibilitando qualquer condenação com base tão somente nos
elemento trazidos pela delação, que não apresentem qualquer outra
comprovação.

Assim, em que pese a privatividade da ação penal pública pelo
Ministério Público (CF, art. 129, I), essa hibridez em nosso sistema
acusatório garante, tanto a permanência da exclusividade da presidência
dos inquéritos policiais pela Polícia Judiciária, quanto a natureza jurídica da
colaboração premiada somente como meio de obtenção de prova durante
uma investigação.

Essas características, em regra, acabam por autorizar à autoridade
policial a atuação e a realização da colaboração premiada como um dos
vários meios de obtenção de prova durante a investigação realizada no
inquérito policial. Até porque, dentro da construção constitucional e da
recepção do ordenamento processual penal brasileiro, o inquérito policial se
destina exatamente a produzir elementos que comprovem autoria e
materialidade da infração penal, para permitir o exercício da ação penal ao
Ministério Público. Cercear a possibilidade de realizar um meio de obtenção
de prova importante como esse corresponderia a tolher a própria função
investigatória da polícia judiciária.

Dessa maneira, como conclui no julgamento da ADI 5.508/DF, em regra
será possível a realização do acordo de colaboração premiada pela Polícia
Judiciária:
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“Dentro das premissas que coloquei sobre a Constituição
consagrar o sistema acusatório da obrigatoriedade mitigada, mas
mantendo a questão do inquérito policial, sob a presidência da Polícia
Judiciária, sem paralelo com Alemanha, Espanha, Portugal, Colômbia,
porque são órgãos distintos, não há subordinação seja hierárquica, seja
funcional entre Ministério Público e Polícia.

Agora, em virtude do art. 129, I, concluo: primeiro, entendo que a
autoridade policial pode realizar os acordos de colaboração premiada.
Não há, a meu ver, inconstitucionalidade, em regra, para que ela
realize esse acordo” (voto proferido no Plenário, em 13/12/2017).

Relembro, entretanto, que naquele julgamento, ressaltei a necessidade
de um trabalho conjunto entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público,
sob pena de ineficácia na utilização desse instrumento de obtenção de
prova:

“Obviamente, se não houver um trabalho conjunto em nada
adiantará, porque realizado um acordo e, depois, o Ministério Público,
na investigação, arquiva a investigação, mas não vejo ferimento à
Constituição, salvo no § 2º do art. 4º na questão do perdão judicial”
(voto proferido no Plenário, em 13/12/2017).

Na presente hipótese, ocorreu exatamente a preocupação que externei,
porém, em situação mais grave e delicada, pois a Polícia Judiciária efetivou
um acordo de colaboração premiada, anteriormente recusado, em 2017, pela
Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro – Ministério Público e que, no
âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL teve parecer contrário à sua
homologação pela Procuradoria Geral da Republica, que, inclusive,
requereu o imediato arquivamento dos inquérito instaurados com base nos
anexos da colaboração.

A Procuradoria-Geral da República apontou violações aos deveres
anexos na fase pré-contratual, destacando que, no passado, a defesa do
interessado, ora agravado, procurou a Força Tarefa da Lava Jato no Rio de
Janeiro com a intenção de negociar eventual colaboração premiada a ser
firmada com o Ministério Público Federal. No entanto, após algumas
reuniões, a Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro concluiu que o
interessado, por várias vezes, omitiu informações sobre pessoas e fatos
importantes para a compreensão do funcionamento da organização
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criminosa, e, especialmente, em relação à recuperação de bens e valores que
permaneciam ocultos por pessoas que atuam em seu nome.

A título de exemplo, a Procuradoria-Geral da República destacou que:

[...] candidato a colaborador deixava de falar de pessoas próximas,
especialmente parentes e amigos que funcionaram como laranjas, líder
da organização criminosa, com a clara finalidade de proteger certas
pessoas e ocultar o proveito e produto dos crimes praticados.

Nesse sentido, durante essa fase de tratativas com o MPF, SÉRGIO
CABRAL paralelamente prestou depoimento em juízo, nos autos da
ação penal n.º 050387031.2017.4.02.510, sobre a participação de sua
esposa, Adriana Ancelmo, na organização criminosa de que ele era
líder.

Na ocasião, ao ver do MPF, o interessado faltou com a verdade,
alegando que ela não praticou crimes, sendo certo que o órgão
ministerial, àquela altura, já possuía elementos probatórios suficientes
que apontavam em sentido contrário.

Tanto é assim que, logo em seguida, Adriana Ancelmo foi
condenada: (i) em 20/09/2017, na ação penal n.º 0509503-
57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute), por lavagem de capitais em
razão do recebimento de dinheiro em espécie no seu escritório,
lastreado em contrato fictício com a empresa REGINAVES e contrato
fictício com o grupo PORTOBELLO; (ii) em 19/12/2017, na ação penal
n. 0015979-37.4.02.5101, também por lavagem de capitais valendo-se
do seu escritório de advocacia.

Deste modo, diante das mentiras e omissões implementadas de forma
seletiva pelo interessado durante as negociações de eventual acordo de
colaboração premiada, o Ministério Público Federal concluiu pela ausência
de preenchimento dos requisitos necessários – boa-fé e lealdade processual
– , inclusive na fase pré-contratual, e deixou de celebrar o referido acordo.

Entretanto, uma vez frustrada a sua pretensão de firmar o acordo de
colaboração premiada com o Ministério Público Federal e após o
julgamento da ADI 5.508/DF, por esta CORTE, a defesa do interessado, ora
agravado, procurou a Polícia Federal para firmar o acordo de colaboração
premiada.
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O interessado, portanto, procurou, pela via transversa, garantir os
benefícios legais que a lei lhe garante, mesmo, no passado, em situação
praticamente idêntica, tendo faltado com a verdade e omitido dados e fatos
de relevante importância para o órgão Ministerial.

A homologação do acordo de colaboração premiada realizada pela
Polícia Judiciária com Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho gerou a
instauração de 12 (doze) inquéritos criminais no SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, a partir dos anexos produzidos pelas declarações do delator em
relação à autoridades detentoras de prerrogativa de foro.

Enviados ao Ministério Público, o Procurador Geral da República
requereu o imediato arquivamento de todas as investigações, por entender
ausentes elementos probatórios mínimos e suficientes a corroborarem as
declarações do delator. A Presidência desta SUPREMA CORTE acolheu os
pedidos de arquivamento, nos termos de jurisprudência pacífica do
Tribunal.

Somente após os referidos arquivamentos, o delator Sérgio Cabral
surgiu com novas declarações, que, surpreendentemente, passavam a
imputar fatos ilícitos a Ministro desta CORTE e ao Procurador Geral da
República, coincidentemente, responsáveis pelo arquivamento dos 12
(doze) anexos anteriores, em virtude da falta de substância da colaboração
premiada.

Surpreendentemente, essas novas declarações foram complementadas
pela autoridade policial com base em noticias de jornais, fotos de eventos
sociais e com pretensos relatórios de inteligência produzidos em face de
autoridades com foro no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em total e
absoluta desrespeito ao artigo 33, parágrafo único da LOMAN:

Art. 33, Parágrafo único - Quando, no curso de investigação,
houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a
autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao
Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de
que prossiga na investigação. 
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Tal conduta configurou flagrante ilegalidade, pois o acordo de
colaboração premiada realizado pela Polícia Judiciária, mesmo tendo
caráter discricionário quanto ao mérito, está vinculado ao império
constitucional e legal, pois, como muito bem ressaltado por JACQUES
CHEVALLIER, “ o objetivo do Estado de Direito é limitar o poder do

 Estado pelo Direito” ( L’Etat de droit. Paris: Montchrestien, 1992. p. 12).

A análise da regularidade e legalidade do acordo de colaboração
premiada deverá verificar a realidade dos fatos e também a coerência lógica
da decisão discricionária com os fatos.

Se ausente a coerência, o acordo estará viciado por infringência ao
ordenamento jurídico e, mais especificamente, ao princípio da proibição da
arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos
limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa
de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente,
arbitrárias (TOMAS-RAMON FERNÁNDEZ. Arbitrariedad y
discrecionalidad. Madri: Civitas, 1991. p. 115), pois o exame da legalidade e
moralidade, além do aspecto formal, compreende também a análise dos
fatos levados em conta pela autoridade – na presente hipótese, da Polícia
Judiciária – que celebrou o acordo de colaboração premiada.

O Estado de Direito exige a vinculação das autoridades ao Direito
(KARL LARENZ.  Derecho justo : fundamentos de ética jurídica. Tradução
de Luis Díez-Picazo. Madri: Civitas, 1985. p. 154), e, portanto, a Polícia
Judiciária ao celebrar o acordo de colaboração premiada deve respeito aos
requisitos legais; que não ocorreu na presente hipótese.

 Preliminarmente, portanto, a conduta inicial da autoridade policial na
elaboração do acordo de colaboração premiada, após taxativa e
fundamentada negativa por parte do Ministério Público; e, a conduta

 posterior de continuidade da elaboração de anexos e realização de
investigações preliminares sem observância da legislação, mesmo após o
arquivamento dos inquéritos instaurados com base em seus anexos pelo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a partir de requerimentos do
Procurador Geral da República, demonstraram o extravasamento dos
limites razoáveis da discricionariedade da Polícia Judiciária, com efetiva
demonstração de arbitrariedade e, consequentemente, ineficácia do acordo
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de colaboração premiada celebrado pela Polícia Federal com frontal
oposição do Ministério Publico.

Em face disso, adiro à proposta do eminente Ministro Gilmar Mendes,
no sentido de comunicação à Procuradoria Geral da República para
instauração de investigação em face da autoridade policial responsável e do
colaborador pela prática, em tese, dos crimes de abuso de autoridade e de
divulgação de segredo profissional, previstos no artigo 30 da Lei 13.869
/2019 e artigo 154 do Código Penal.

 No mérito, igualmente, há graves vícios no acordo de colaboração
premiada que não permitem sua homologação, uma vez que o referido
ajuste não cumpre os requisitos legais, nos termos do art. 4º, §7º, da Lei n.
12.850/13.

A análise do Poder Judiciário, em relação a delação/colaboração
premiada, deve incidir sobre a legalidade lato sensu, apontada pelo artigo
4º da Lei nº 12.850/13, como a somatória de “ regularidade, voluntariedade
e a legalidade” (§7º), e dos requisitos legais (§8º).

Em relação ao acordo de colaboração premiada, conforme me posicionei
no julgamento da Questão de Ordem na Petição 7.074 Distrito Federal (21/06
/2017), o Poder Judiciário somente poderá analisar a legalidade desse “ 

 negócio jurídico personalíssimo” , e não o mérito, que deve ser entendido
como juízo de conveniência e oportunidade devidamente acordado entre o
Ministério Público/Polícia e o “colaborador/delator”, que poderão, entre as
hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender
como a melhor para o interesse público no âmbito das investigações
criminas e a persecução penal (GEORGES VEDEL. Droit administratif. 
Paris: Presses Universitaries de France, 1973. p. 318; SEABRA FAGUNDES .
O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. São Paulo:
Saraiva, 1984, p. 131).

O acordo de  colaboração premiada envolve o Estado (Ministério Público
ou Polícia), e, portanto, é um negócio jurídico personalíssimo, no campo do
Direito Público, campo no qual a discricionariedade permitida para a
celebração nunca é absoluta, pois balizada pela Constituição e pela
legislação, sob pena de poder-se converter em arbitrariedade.
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O Poder Judiciário deve exercer somente o juízo de verificação de
exatidão do exercício de oportunidade perante a legalidade (GEORGES
VEDEL. Droit administratif. Paris: Presses Universitaries de France, 1973. p.
320), pois estamos no campo do Direito Público, com a participação do
Estado (Ministério Público ou Polícia) nesse “negócio jurídico”.

Além disso, por se tratar de um negócio jurídico personalíssimo, no
campo do Direito Público, na análise da regularidade e legalidade do
acordo de delação premiada, o Poder Judiciário poderá analisar a
veracidade dos pressupostos fáticos para a sua celebração (  motivo ).

Nesse sentido, assim como no campo do Direito Administrativo,
VEDEL aponta a existência de um controle mínimo de todos os atos
discricionários do Poder Público – seja pelo Ministério Público, seja pela
Polícia Judiciária –, que deverá ser sob o ângulo dos elementos dos atos e
contratos administrativos pois, embora possa haver competência do agente,
é preciso, ainda, que os motivos correspondam aos fundamentos fáticos e
jurídicos do ato, e o fim perseguido seja legal.

A análise da veracidade dos pressupostos fáticos (  motivo ) para a
celebração do presente acordo de colaboração premiada aponta a existência
de flagrante ilegalidade.

A colaboração premiada é um negócio jurídico processual e, portanto,
exige, para a sua validade, além de manifestação de vontade livre e sem
vício, a ausência de violação aos deveres anexos ao ligados à boa-fé objetiva
e a necessidade de respeito à vedação de comportamentos contraditórios – 

 venire contra factum proprium .

Essa observância aos deveres anexos deve ocorrer tanto antes da
celebração do acordo (hipótese em que, se constatado o descumprimento
dos deveres anexos, o vício acarretará a nulidade do acordo), quanto após a
celebração do acordo (hipótese em que, se constatado o descumprimento,
poderá causar a anulação do acordo por consequência do inadimplemento
contratual),
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No caso concreto, existem circunstâncias aptas a indicar que houve
violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva nas fases pré e pós-
contratual, na linha das razões recursais do presente Agravo Regimental.

Além da violação aos deveres anexos na fase pré-contratual, apontados
pela Procuradoria-Geral da República e detalhadas anteriormente, em
relação às violações aos deveres anexos na fase pós-contratual, vale destacar
que, embora o agravado tenha firmado acordo de colaboração premiada
com a autoridade policial e, por consequência, estivesse vinculado à
obrigação de cessar a prática criminosa – efeito direto do dever de lealdade
e da vedação a comportamentos contraditórios –, a Procuradoria-Geral da
República trouxe inúmeras informações de que o agravado permaneceria
em situação de ocultação dos bens e valores adquiridos em razão da sua
extensa lista de crimes; o que caracterizaria, ao menos em tese, a
continuidade da prática do crime de lavagem de dinheiro.

Sobre esses fatos, o Ministério Público Federal apurou que ele recebeu
um montante total de R$ 545.654.891,00 (quinhentos e quarenta e cinco
milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um
reais) a título de vantagens indevidas, porém boa parte dos bens e valores
recebidos de forma ilícita permanecem com a sua localização desconhecida
ou oculta, em patente situação de ocultação.

E caso ocorra a homologação do acordo de colaboração firmado com a
autoridade policial, que prevê a "devolução" de parte do valor (cerca de R$
380 milhões de reais), o interessado ainda perceberia, ao menos, R$ 170
milhões de reais obtidos com a prática de crimes, em verdadeiro
descompasso com o intuito previsto na Lei n. 12.850/13.

Sendo assim, é incompatível com as finalidades ao acordo de
colaboração premiada que o colaborador, ao mesmo tempo em que celebra
o acordo e garante os benefícios legais, continue a praticar crimes, afinal, é
cláusula implícita a qualquer acordo de colaboração premiada a obrigação
de o colaborador cessar a prática criminosa e não voltar a delinquir.

Dessa forma, em razão dos fatos apontados pelo agravante serem
robustos no sentido de que o interessado, ora agravado, violou, por mais de
uma vez, os deveres anexos da boa-fé objetiva, entendo que o acordo de
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colaboração premiada firmado não satisfaz os critérios legais do negócio
jurídico processual.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente AGRAVO
REGIMENTAL e, ACOLHO A QUESTÃO PRELIMINAR suscitada,
TORNANDO SEM EFEITO A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA de
colaboração premiada (fls. 726/739), porém por fundamentos diversos do
eminente Ministro relator e sem a fixação de tese erga omnes e vinculante
que subtraia da Polícia Judiciária, em tese, a possibilidade de celebrar
acordos de colaborações premiadas.  Subsidiariamente, caso venha a ser
afastada a questão preliminar, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo
Regimental, para REFORMAR A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO do
acordo de colaboração premiada firmado entre Sérgio de Oliveira Cabral
Santos Filho e a Polícia Federal, uma vez que o referido ajuste não cumpre
os requisitos legais, nos termos do art. 4º, §7º, da Lei n. 12.850/13.

É como voto.
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VOTO VOGAL

 A Senhora Ministra Rosa Weber: Trata-se de agravo regimental
manejado pelo Procurador-Geral da República contra decisão monocrática
do eminente Ministro Edson Fachin, Relator, homologatória de acordo de
colaboração premiada celebrado entre autoridade policial federal e Sérgio
de Oliveira Cabral Santos Filho.

A parte Agravante suscita, em caráter preliminar, a necessidade de esta
Suprema Corte revisitar o tema objeto da ADI 5.508/DF, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. em 20.6.2018, propondo uma releitura da decisão firmada
naquela assentada, para efeito de condicionar, à manifestação favorável do
Ministério Público, a legitimidade da Polícia Judiciária para celebrar
acordos de colaboração premiada. Sucessivamente, busca a reforma da
decisão impugnada, de modo a que se deixe de homologar o negócio
jurídico em foco.

Passo ao exame dos pleitos formulados nesta sede recursal, a começar
pela matéria preliminar nela arguida.

1. Celebração de acordo de colaboração premiada por autoridade
 policial e necessidade de concordância do Ministério Público

O acordo de colaboração premiada qualifica-se, no plano da
fenomenologia jurídica, como negócio jurídico bilateral, cujas características
equivalem a de um contrato oneroso. Seu suporte fático apresenta, como
elemento nuclear, a vontade exteriorizada de duas partes imbuídas de
interesses contrapostos, que definem, no espaço negocial pré-delimitado
pelo ordenamento, as consequências jurídicas emanadas do ajuste (DIDIER
JR. Fredie e BOMFIM, Daniela. Colaboração premiada (Lei n. 12.850/2013):
natureza jurídica e controle da validade por demanda autônoma – um

 diálogo com o Direito Processual Civil . “In”  Civil Procedure Review , v. 7,
n.2: 135-189, may.-aug., 2016). Prevalece o entendimento de que se cuida de
negócio jurídico de natureza processual, com repercussão, porém, na esfera
do direito penal material.

A capacidade jurídica de figurar como parte autônoma nos ajustes
contratuais em referência foi atribuída à Polícia Judiciária pelos §§ 2º e 6º do
art. 4º da Lei 12.850/2013,  in verbis :
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§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o
Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos
autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público,
poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão
judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido
previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal).

§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as
partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá
entre o delegado de polícia, o 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.

Esta Suprema Corte reconheceu a plena compatibilidade dos preceitos
em referência com a Carta da República no julgamento de mérito da ADI
5.508/DF, cujo acórdão assentou a possibilidade de a Polícia Judiciária,
desde que adstrita às balizas legais pertinentes, negociar e celebrar, motu

 proprio , acordos de colaboração premiada.

Consabido que compete às Polícias Judiciárias, por expressa designação
constitucional (CF, art. 144, § 1º, I, e § 4º), a função precípua de pesquisar
elementos informativos aptos a desvelar a materialidade e a autoria de fatos
criminosos. Essa a razão pela qual inserido no plexo de atribuições do
delegado de polícia, por definição legal (Lei nº 12.830/2013, art. 2º, § 1º), o
papel de presidir o inquérito policial, em cujo âmbito deverá ele
empreender as diligências necessárias à completa elucidação de atos
transgressores das leis penais da República.

Ora, sendo o acordo de colaboração premiada um meio de obtenção de
prova (art. 3º-A da Lei 12.850/2103, incluído pela Lei nº 13.964/2019) e, nessa
medida, um instrumento destinado à elucidação de crimes ainda não
devidamente esclarecidos, implicaria, na minha visão, incongruência
sistêmica interditar, à Polícia Judiciária, o manejo dessa profícua ferramenta
investigativa, em atentado, inclusive, ao princípio da eficiência da
Administração Pública (CF, art. 37,  caput ).

Outra não foi, aliás, a percepção externada no voto condutor do acórdão
lavrado na ADI 5.508/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que
assinalado,  verbis :

Em consonância com os preceitos constitucionais, entre os quais a
eficiência – artigo 37 – e o dever de zelo com a segurança pública –
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artigo 144 –, o delegado de polícia é o agente público que está em
contato direto com os fatos e com as necessidades da investigação
criminal.

(…)
Sendo a investigação o principal alvo da polícia judiciária, ante a

conformação constitucional conferida pelo artigo 144, meios previstos
na legislação encontram-se inseridos nas prerrogativas da autoridade
policial. Sendo a polícia a única instituição que tem como função
principal o dever de investigar, surge paradoxal promover restrição
das atribuições previstas em lei. Retirar a possibilidade de utilizar, de
forma oportuna e célere, o meio de obtenção de prova denominado
colaboração premiada é, na verdade, enfraquecer o sistema de
persecução criminal, inobservando-se o princípio da vedação de
proteção insuficiente.

Essa compreensão do tema deflui, por igual, do magistério da doutrina.
Nesse sentido, ao distinguir os conceitos de “meio de prova” e de “meio de
obtenção de prova”, neste enquadrado o instituto da colaboração premiada,
Antonio Magalhães Gomes Filho acentua que, ao contrário dos primeiros –
os meios de prova-, que pressupõem “ uma atividade endoprocessual que

 se desenvolve perante o juiz ”, os últimos – os meios de obtenção de prova-,
enquanto expedientes de pesquisa probatória, “ dizem respeito a certos
procedimentos (em geral, extraprocessuais) regulados pela lei, com o
objetivo de conseguir provas materiais, e que podem ser realizados por

 outros funcionários (policiais, por exemplo) ” ( Notas sobre a terminologia
 da prova: reflexos no processo penal brasileiro . In: YARSHELL, Flávio

Luiz; MORAES, Maurício Zanoide (Org.). Estudos em homenagem à
Professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ Editora, 2005. p. 309-
310).

Tal distinção é feita de modo textual no Código de Processo Penal
italiano, que disciplina os meios de prova no Título II do Livro sobre a
Prova (arts. 194-243) e, em distinto Título (n. III), os meios de pesquisa de
prova (arts. 244-271), a exemplo da busca e apreensão e da interceptação de
comunicações telefônicas. Os primeiros (  mezzi di prova ) só podem ser
produzidos perante a autoridade judicial – a esta oferecendo elementos
diretamente invocáveis na fundamentação de seu convencimento –, ao
passo que os segundos (  mezzi di ricerca della prova ), que não são dados
de convicção, e sim instrumentos voltados à coleta de coisas materiais,
vestígios e declarações dotadas de capacidade probatória, podem ser
executados não apenas em Juízo, mas, também, pelo Ministério Público e,
nas hipóteses previstas em lei (arts. 352-354 do CPP italiano), pela própria
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Polícia Judiciária (TONINI, Paolo.  Manuale di procedura penale , 19ª ed.,
Giuffrè Editore: Milão, 2018, p. 384).

Ademais, é inquestionável a relevância do acordo de colaboração
premiada como mecanismo de coleta de provas em investigações criminais,
âmbito de atuação, por excelência, das corporações policiais. Impedir-lhes o
acesso a esse instrumento importaria em reduzir, em larga medida, os
mecanismos de ação investigativa da Polícia Judiciária, o que também por
este ângulo não parece harmônico com o texto constitucional. Nessa linha,
pode-se afirmar que “ as cláusulas inscritas no § 2º e no § 6º do art. 4º da Lei
nº 12.850/2013 espelham, no plano da legislação ordinária, o tratamento

 normativo conferido aos organismos policiais pela Carta da República ”
(Pet 8.636/DF, Rel. Min. Celso de Mello).

Observo que a delimitação do tema no âmbito da Lei nº 12.850/2013,
com as recentes alterações promovidas pela Lei nº 13.694/2019, além de
expressar o reconhecimento, pelo legislador ordinário, da importância do
instituto no combate à criminalidade organizada, também representa o
adimplemento de compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na arena
internacional, na esteira do que preconizam as Convenções das Nações
Unidas de Palermo (Artigo 26) e de Mérida (Artigo 37), ambas subscritas
pelo Brasil e já incorporadas ao nosso ordenamento positivo pelos Decretos
5.015/2004 e 5.687/2006, respectivamente.

No plano internacional, a virtual importância da justiça penal
negociada, como estratégia de enfrentamento ao crime organizado, também
foi assinalada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no caso 

 Natsvlishvili e Togonidze v. Georgia (Application no. 9043/05) , j. em
29.4.2014, oportunidade em que a Corte Europeia também consignou que o
acordo de negociação penal não ofende a cláusula do justo processo.

É certo, por outro lado, que, no julgamento da ADI 5.508/DF, esta Casa
estabeleceu, contra o meu voto – e integrei a corrente minoritária -, que a
capacidade negocial outorgada,  ex vi legis , aos órgãos policiais pode ser

 exercida independentemente da anuência do Ministério Público. Assentou-
se, assim, o caráter não vinculante da manifestação externada pelo dominus

 litis , não condicionada, portanto, a formalização do ajuste à concordância
do Ministério Público com a atuação da autoridade policial.

E é justamente esse último capítulo decisório o que se busca rediscutir e
revisar, como visto, na presente assentada.
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Feitas essas considerações, e conquanto tenha ficado vencida, reitero,
nesse específico ponto, na honrosa companhia do Ministro Luiz Fux,
quando do julgamento plenário da ADI 5.508/DF, entendo deva ser
aplicada,  in casu , a compreensão que nele se consagrou, em se tratando de
processo de índole objetiva e natureza abstrata, vale dizer, em controle
concentrado de constitucionalidade, em que dotada a decisão de eficácia 

 erga omnes e efeito vinculante, por expresso comando da Constituição, no
pleno exercício, esta Suprema Corte, de sua jurisdição constitucional.

Tenho para mim, pedindo respeitosas vênias ao eminente Relator e aos
que o acompanham, que não se justifica a revisão do tema nesta assentada,
em franco desprestígio ao postulado da segurança jurídica.

Reiterando a posição que externei no voto que proferi nos autos do HC
152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, e que tem pautado a minha atuação
neste Supremo Tribunal, mais do que um princípio, a  segurança jurídica
constitui um  valor ínsito à  democracia, ao  estado  de  direito e ao próprio 

 conceito de justiça , além de traduzir, na ordem constitucional, uma 
 garantia dos jurisdicionados . Nesse enfoque, a imprevisibilidade, segundo

 entendo, qualifica-se,  por si só , como elemento capaz de degenerar o
 Direito em arbítrio.

Por isso já afirmei em mais de uma oportunidade que, compreendido o 
 Tribunal como  instituição ,  a simples mudança de composição não constitui

fator suficiente para legitimar  a alteração da jurisprudência , nem o são
razões de natureza pragmática ou conjuntural.

Nessa linha argumentativa, afirma Frederick Schauer: “ espera-se que
um tribunal resolva as questões da mesma maneira que ele decidiu no
passado, ainda que os membros do tribunal tenham sido alterados, ou se os

 membros dos tribunais tenham mudado de opinião ” ( Thinking like a
 lawyer: a new introduction to legal reasoning . Cambridge: Harvard

University Press, 2012, p. 37). Igualmente Neil MacCormick, para quem a “ 
fidelidade ao Estado de direito requer que se evite qualquer variação frívola

 no padrão decisório de um juiz ou tribunal para outro ” ( Retórica e o
 Estado de Direito  .  Uma teoria da argumentação jurídica . Tradução de

Conrado Hübner Mendes e Marcos Paulo Veríssimo. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008, p. 191).
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É dizer, a consistência e a coerência no desenvolvimento judicial do
Direito são virtudes do sistema normativo enquanto atributos do próprio
Estado de Direito. As instituições do Estado devem proteger os cidadãos de
incertezas desnecessárias referentes às suas situações jurídicas.

Embora a jurisprudência comporte, obviamente, evolução – porque,
insisto, a vida é dinâmica, a sociedade avança, o patamar civilizatório se
eleva (é o que, pelo menos, se deseja) e o Direito os segue –, a atualização do
Direito operada na via judicial, pela atividade hermenêutica dos juízes e
tribunais, há de evitar rupturas bruscas, em especial quando em jogo
decisão de mérito proferida, como no presente caso, há menos de 03 (três)
anos, em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade, em que os
julgados, é consabido e sublinho, revestem-se de eficácia contra todos e
efeito vinculante, a teor do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Sabe-se, além disso, que a coisa julgada, no domínio da jurisdição
constitucional, transcende a sua clássica função de amparar direitos
subjetivos. Ao revés, o interesse nela tutelado é essencialmente difuso e sua
natureza é objetiva (ABBOUD, Georges. Jurisdição Constitucional e Direitos

 Fundamentais . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011), o que, 
 prima facie , põe em xeque a própria legitimidade de revisitar, em tão

pouco tempo e nesta sede, o precedente formado na ADI 5.508/DF.

Pontuo que “ (...) as sentenças constitucionais, mormente as
interpretativas, em razão de sua dimensão integradora e interpretativa,
guardam semelhança com o precedente do stare decisis  como fonte do

 direito . Frise-se que elas se assemelham àquele regime quanto a 
 constituírem importante fonte do direito e não no tocante a seu efeito

vinculante, que no regime do stare decisis é muito mais flexível e incide
 muito poucas vezes nas questões constitucionais ” (ABBOUD, Georges. Op.

 Cit. ).

Ademais, se é certo, de um lado, que o efeito vinculante previsto nos
arts. 102, § 2º e 103-A,  caput , da CF, não se impõe ao próprio Supremo
Tribunal Federal, não é menos exato, de outro, que esta Corte assume o
dever de coerência com a racionalidade argumentativa de seus
pronunciamentos anteriores – máxime quando externada em sede de
controle concentrado de constitucionalidade –, de todo inadmissível a
adoção de soluções  ad hoc , em ordem a entregar respostas jurisdicionais
diversas para problemas jurídicos idênticos ( ubi eadem legis ratio ibi

 eadem legis dispositio ).
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Nessa linha, a doutrina do precedente, hoje positivada no art. 927 do
 Código de Processo Civil de 2015, consagra um padrão de equidade e

coerência normativa decisória – previsibilidade e fortalecimento da
instituição – para o exercício da jurisdição.

O respeito ao precedente judicial baseia-se na premissa fundamental de
que decidir casos similares de modo semelhante integra o próprio conceito

 de justiça, na dimensão da equidade. Daí por que os critérios utilizados
para construir a premissa normativa da decisão, a sua  ratio decidendi ,
devem atender à noção de universalidade, ou seja, serem aplicáveis sempre
que se estiver diante de situação marcada, em seus aspectos relevantes,
pelas mesmas características que informam a hipótese paradigma
(ATIENZA, Manuel.  Curso de Argumentação Jurídica , tradução de Claudia
Roesler, Alteridade, 2017, p. 131). Cito, mais uma vez, Maccormick: “ 
Qualquer compromisso com a imparcialidade entre diferentes indivíduos e
diferentes casos exige que os fundamentos para o julgamento neste caso

 sejam tidos como repetíveis em casos futuros ” (  Op. Cit. , p. 120).

É claro que a integridade do Direito, entendida como consistência e
coerência do sistema em geral, e das decisões judiciais em particular, não se
reduz, enquanto valor político-jurídico, à reprodução cega do precedente. É
que a integridade, na lição de Ronald Dworkin, “ (...) exige que as normas
públicas da comunidade sejam criadas e vistas, na medida do possível, de
modo a expressar um sistema único e coerente de justiça e equidade na
correta proporção. Uma instituição que aceite esse ideal às vezes irá, por
esta razão, afastar-se da estreita linha das decisões anteriores, em busca de
fidelidade aos princípios concebidos como mais fundamentais a esse

 sistema como um todo” (  O Império do Direito . São Paulo: Martins Fontes,
1999).

Afigura-se equivocado, portanto, apreender o regime de precedentes de
modo a lhe emprestar rigidez e mecanicidade. A lógica cartesiana e o
pensamento dedutivo são procedimentos estranhos ao funcionamento desse
sistema cuja evolução e aperfeiçoamento deram-se, historicamente, de
forma orgânica e indutiva. Sob tal perspectiva, Karl Larenz acentua que o
Tribunal deve rever o precedente “ se chega à conclusão de que contém
uma interpretação incorreta ou um desenvolvimento do Direito
insuficientemente fundamentado, ou que a questão, nele corretamente
resolvida para o seu tempo, tem que ser hoje resolvida de outro modo, por
causa de uma mudança da situação normativa ou da ordem jurídica no seu

 conjunto ” (  Metodologia da Ciência do Direito . Lisboa: Calouste
Gulbenkian, 1997).
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Assim é que, diante de mutações jurídicas ou de alterações fáticas
significativas, não há maior dificuldade em reconhecer que o tribunal “ 
pode afastar ou rever suas decisões, possuindo o ônus da argumentação

 para tanto ” (ABBOUD, Georges,  Op. Cit. ). Atento a essas justificações, o
Código de Processo Civil de 2015 prescreve no art. 927, §§§ 2º, 3º e 4º, que a
alteração de precedentes supõe, para legitimar-se, a existência de
fundamentação adequada e específica, considerando os princípios de
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, facultada ao
Tribunal, se reputar pertinente, a convocação de audiência pública para a
rediscussão da tese jurídica firmada anteriormente.

No caso concreto, todavia, não identifico alteração no panorama fático-
jurídico ensejador do julgamento da ADI 5.508, nos moldes em que se deu,
tampouco entendo tenha o Tribunal, naquela oportunidade, enfrentado o
tema de maneira não exaustiva, o que me conduz à aplicação,  tout court , na
espécie, da tese então firmada, privilegiando inclusive mais uma vez o
princípio da colegialidade e com ressalva do meu entendimento pessoal no
sentido do caráter vinculante da manifestação do Ministério Público nos
acordos de colaboração premiada celebrados pela autoridade policial.
Como sempre tenho enfatizado, o princípio da  colegialidade , enquanto
expressão da exigência de  integridade da jurisprudência, é meio de atribuir 

 autoridade e institucionalidade às decisões desta Casa.

Essas as razões pelas quais rejeito a questão preliminar suscitada,
reiterando meu pedido de vênia aos que têm compreensão diversa.

Ultrapassada essa questão prévia  , a hipótese é de desprovimento do
agravo, consoante fundamentos que passo a alinhavar.

2. Juízo homologatório de acordos de colaboração premiada. Controle
 judicial de regularidade, legalidade e adequação do negócio jurídico

A disciplina legal da colaboração premiada impõe, em observância ao
modelo acusatório constitucionalmente consagrado, uma posição de
distanciamento do julgador do processo de composição entre as partes
pactuantes, cabendo-lhe precipuamente, quando da homologação do
acordo, a análise de seus aspectos formais. É o que prevê o artigo 4º, §§ 7º e
8º, da Lei nº 12.850/2013, recentemente alterada pela Lei nº 13.964/2019 (o
cognominado  Pacote Anticrime ):
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Art. 4º (...)
§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão

remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do
colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir
sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor,
oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: 

I - regularidade e legalidade; 
II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no

caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem
o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do
art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e
na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e os
requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste
artigo; 

III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados
mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo; 

IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente
nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas
cautelares. 

§ 7º-A O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada
do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de
aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), antes de conceder os
benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não
oferecimento da denúncia na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo ou já
tiver sido proferida sentença. 

§ 7º-B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao
direito de impugnar a decisão homologatória. 

§ 8º O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não
atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as
adequações necessárias. 

Nesta fase processual, o julgador não emite qualquer juízo de valor
sobre as declarações prestadas pelo colaborador e, consequentemente, sobre
a culpabilidade dos delatados. No que diz com as cláusulas acordadas, os
contornos da análise judicial são estritamente delimitados pelo arcabouço
legal, o qual regula um olhar voltado à apuração da regularidade, da
legalidade e da adequação dos benefícios pactuados e dos resultados
projetados, assim como da voluntariedade da manifestação de vontade do
colaborador.
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Nessa linha, o Plenário desta Corte já assentou que “ a homologação
judicial do acordo de colaboração, por consistir em exercício de atividade de
delibação, limita-se a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade
do acordo, não havendo qualquer juízo de valor a respeito das declarações

 do colaborador ”. (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe-021 de
03.2.2016).

Em síntese, pode-se dizer que, uma vez preenchidos os requisitos de
validade atinentes a todo e qualquer negócio jurídico, o acordo submete- -
se, neste juízo de estrita delibação, a um mero teste de compatibilidade
entre suas cláusulas e a legislação de regência.

Em qualquer hipótese, a limitação cognitiva do julgador em relação ao
conteúdo das declarações prestadas e das provas apresentadas não confere
às partes pactuantes irrestrita margem de atuação, impondo-se, nas
cláusulas por elas avençadas, a observância dos limites do ordenamento
jurídico.

Adverte a doutrina, no particular, que, apesar da relativa aproximação
entre o regime de colaboração previsto na legislação brasileira e o plea
bargaining norte-americano, “nos sistemas regidos pelos princípios da
legalidade e da obrigatoriedade da ação penal, algum juízo de

 discricionariedade que, pode reconhecer-se, venha a ser exercido ante a
previsão legal do recurso aos arrependidos com técnica de reforço
investigativo, será sempre um juízo de ‘discrezionalità tecnica rigidamente

 vincolata’, em decorrência mesmo do princípio da legalidade  ” (PEREIRA,
Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento  . 4ª
edição, Curitiba: Juruá, 2019, p. 58, destaquei).

A  discricionariedade tecnicamente vinculada subordina a atuação dos
órgãos estatais contratantes aos  parâmetros legais , cabendo ao juiz o
controle da legalidade do exercício de tal atribuição. Nosso regime, nesse
aspecto, afasta-se em grande medida daquele vigente nos sistemas de 
common law, que, como regra, permitem à acusação adotar postura
processual de amplo espectro, que vai desde a renúncia à ação penal já
proposta até a não apresentação de provas em juízo, com o fim de alcançar
a absolvição do colaborador.

Ressalte-se, no entanto, que a negociação penal, mesmo no sistema
 norte-americano - que, segundo dados oficiais da United States Sentencing

 Commission , no ano de 2019 deu desfecho a 97,6% dos crimes de
competência federal pela via do  plea agreement (fonte: < https://www.ussc.
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gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/annual-reports-and-
 sourcebooks/2019/2019-Annual-Report-and-Sourcebook.pdf >, p. 56) -, sofre

 críticas apoiadas na alegação de que o regime de persecução penal teria
curso ao largo dos direitos garantidos pelas emendas à Constituição do país
(WAN, Tina. The unnecessary evil of plea bargaining: an unconstitucional

 conditions problem and a not-so-least restrictive alternative . In: Review of
 Law and Social Justice , vol. 17, 2007, pp. 33-61), levando-o a um ambiente

de atuação que,  segundo  essa  visão  crítica , “ continua sendo guiado não
pela lei, mas pelo poder – o vasto e irregulado poder dos acusadores” 
(SKLANSKY, David Alan.  Apud CRESPO, Andrew Manuel. The hidden

 law of plea bargaining . In:  Columbia Law Review , vol. 18, nº 5).

Outra não é a compreensão, a respeito do tema, perfilhada por Luigi
Ferrajoli, para quem a ampla discricionariedade da ação penal,
necessariamente vinculada à disponibilidade das imputações e, até mesmo,
das provas – que, nos Estados Unidos, se externa nas transações entre
acusador público e imputado (  plea bargaining ), desaguando nas
declarações de culpabilidade (  guilty plea ) –, abre espaço para uma fonte
inesgotável (e incontrolável) de arbítrios ( Direito e razão: teoria do

 garantismo penal . Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan
Choukt, Juares Tavares e Luiz Flávio Gomes. 4ª ed. rev., São Paulo: RT,
2014, p. 523-524).

Também merece destaque, em tema de  plea bargaining , a censura
formulada por Marllon Souza, para quem “ a eficiência tornou-se o
principal objetivo do plea bargaining norte-americano, deixando para trás
outros valores importantes de processos criminais, como a justiça da pena,

 precisão e proporcionalidade das punições ”. Disso resulta, segundo o
autor, que, em tal sistema de justiça penal negociada, tributário de um
modelo utilitarista puro, “ os réus são tratados como mero instrumento para

 confirmar a funcionalidade e a eficiência da justiça criminal ” ( Plea
 bargaining no Brasil: o processo penal por meio do equilíbrio entre o

 utilitarismo processual e os direitos fundamentais do réu . 2ª ed. rev., atual.
e ampl. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 111).

Anoto que essas críticas normalmente  não ecoam nos julgados da
Suprema Corte americana {cito United States v. Mezzanatto, 513 U.S. 196
(1995); Alabama v.  Smith , 490 U.S. 794 (1989) e  United States v. Goodwin, 
457 U.S. 368 (1982)}, mas entendo devam elas ser consideradas em um
contexto no qual acordos semelhantes vêm sendo implementados
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gradativamente em território nacional e a análise de sua compatibilidade
com os regimes constitucional e legal brasileiros vem sendo objeto de
contínuo amadurecimento.

Nessa perspectiva, cumpre ter sempre presente que “ a Lei 12.850/2013
não se apartou da técnica de  premialidade legal historicamente adotada em
nosso país, ancorada no sistema Continental-Europeu e, portanto, num
verdadeiro freio à discricionariedade das partes, não adotou o modelo de 

 premialidade tipicamente negocial de Common Law” (CAPEZ, Rodrigo. A
 sindicabilidade do acordo de colaboração premiada .  In “Colaboração

premiada [livro eletrônico]”. Coordenação de Pierpaolo Cruz Bottini e
Maria Thereza de Assis Moura, São Paulo: RT, 2017).

3. Análise do acordo de colaboração premiada pactuado entre a
 autoridade policial federal e Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho

À vista das considerações feitas até aqui e forte no novo modelo
normativo vigente, bem como observado, quanto aos elementos de

 existência (art. 6º) e os  requisitos de validade (art. 4º) do negócio jurídico
previsto na Lei nº 12.820/2013, o quadro delimitado no paradigmático
julgamento do HC nº 127.483, (Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe-021 de
03.2.2016), passo a examinar a validade formal do acordo em apreço.

Nessa perspectiva, tenho para mim que a autoridade policial observou,
na formalização do pacto jurídico em análise, os limites formais traçados
pelo sistema normativo. Destaco, logo abaixo, as cláusulas referentes ao
objeto negociado e aos benefícios acordados (fls. 11-26):

 3. DO OBJETO DO ACORDO E DOS CRIMES ABRANGIDOS
Nesse contexto, o acordo em questão versa sobre fatos objeto de

 investigação nos Inquéritos nº 4707/STF (IPL 74/2019)  e nº 4436 (IPL nº
11/2019), em trâmite no Supremo Tribunal Federal – STF, que apuram
os crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), corrupção
passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da
Lei nº 9.613/98), possuindo relação com a atuação de possíveis
organizações criminosas, bem como outros fatos delituosos descritos

 no item “6” deste acordo .
(...)

 6. FATOS CRIMINOSOS RELATADOS
Durante formalização do procedimento de colaboração, o

COLABORADOR apresentou relatos em que narrou fatos criminosos
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extremamente graves e prestou depoimentos detalhados à Polícia
Federal a respeito deses, de modo a formar os seguintes anexos
iniciais:

(...)
 8. DOS BENEFÍCIOS

Nos termos do parágrafo 2º do art. 4º da Lei n°12.850/2013, o
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL está autorizado a representar
nos autos do inquérito pela concessão dos benefícios do perdão
judicial, da redução em até 2/3 (dois terços) da pena privativa de
liberdade, ou da substituição da pena por restritiva de direitos, em
sendo alcançados um ou mais dos resultados previstos no art. 4° da
Lei n° 12.850/2013.

 Nas investigações criminais abrangidas por este acordo , caso
constatado que a colaboração foi de significativa relevância para a
instrução do procedimento, bem como que houve elevada eficácia e
concreta efetividade, o DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL indicará
tais circunstâncias no Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária,
quando do encerramento das investigações, e representará ou pela
substituição da pena por restritiva de direitos ou pela concessão do
perdão judicial, a depender da análise da autoridade policial no caso
concreto.

 O COLABORADOR fica ciente de que a análise da eficácia e da
 efetividade da colaboração , bem como dos resultados atingidos nos

procedimentos criminais englobados no acordo, somente serão
 apreciados em definitivo ao final do processo penal, ficando a critério

do respectivo juízo competente, em caso de condenação, a definição
 quanto ao benefício a ser aplicado ao colaborador , se ele poderá se

beneficiar com o perdão judicial, com a redução da pena privativa de
liberdade em até 2/3 (dois terços) ou com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Da leitura dos trechos transcritos, infere-se, objetivamente, que: (i) o
objeto do acordo circunscreve-se a fatos ainda sob investigação, não
alcançando aqueles com ações penais em andamento, o que foi
expressamente registrado na decisão homologatória agravada (fls. 747); (ii)
não houve a outorga de qualquer benefício ao agente colaborador, mas
mera reprodução dos favores premiais descritos na legislação, cuja efetiva
concessão, no entanto, ficará condicionada, também nos exatos termos da
lei (art. 4º,  caput , da Lei nº 12.850/2013), à análise e eventual
reconhecimento da  eficácia objetiva da colaboração , a ser promovida ao
final do processo penal de conhecimento, em caso de condenação criminal,
pelo Juízo sentenciante, que também deverá considerar, nessa equação, os
vetores descritos no §1º do art. 4º da Lei 12.850/2013, é dizer: “ a
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personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a
 repercussão social do fato criminoso ”.

Em nada altera esse cenário, a meu juízo, a circunstância de a
autoridade policial contratante ter se comprometido  a representar , em
hipótese de elevada contribuição do agente colaborador contratado, pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou
pela concessão do perdão judicial, uma vez que a palavra final será dada,
sempre, pelo órgão judiciário que vier a apreciar, em caráter definitivo, o
mérito da controvérsia penal. Além disso, a ação de representar em juízo
consubstancia “  ato absolutamente inerente ao ofício policial ”, consoante
adverte, em precisa abordagem do tema, o eminente Ministro Celso de
Mello (Pet 7.157/DF, j. em 24.9.2018)

Bem pensadas as coisas – embora seja inegável a relevância do acordo,
para efeito de transmitir segurança ao agente colaborador, incentivando-o a
cooperar com o esforço investigativo –, a verdade é que, ainda que não
formalizado o pacto em questão, seria cabível a concessão judicial dos
benefícios legais, uma vez atestada a efetividade do auxílio voluntário
prestado, com a obtenção de um ou mais dos resultados previstos em lei, tal
como se depreende da leitura do art. 4º,  caput , c/c o §2º, da Lei 12.850/2013:

Art. 4º  O juiz poderá, a requerimento das partes , conceder o
perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de
liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha

 colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais

 dos seguintes resultados :
(…)
§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o

Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos
autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público,
poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão
judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido

 previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal).

Emerge, portanto, dos textos legais acima transcritos, que a Lei 12.850
/2013 não condiciona o acesso aos favores premiais nela previstos à prévia
celebração formal do acordo. Assim, a documentação do negócio em
instrumento escrito qualifica-se, no plano das formas contratuais,
simplesmente como  ad probationem tantum .
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Presente referido contexto, a parte agravante sustenta, mesmo assim,
que o aparato estatal ainda não logrou rastrear a localização de parte dos
valores amealhados pelo agente colaborador em suas ações criminosas, a
revelar, daí, situação delituosa de ocultação permanente de valores ilícitos.
A subsistência da atividade criminosa do colaborador indicaria quebra da
boa-fé objetiva e da lealdade que devem presidir as tratativas negociais, a
impedir, por via de consequência, a homologação judicial do acordo em
causa.

A tese recursal funda-se na circunstância de que, de acordo com
cálculos formulados pelo Ministério Público Federal, o agente colaborador
teria auferido, com práticas criminosas já objeto de ações penais contra ele
oferecidas, uma soma de aproximadamente R$ 550.000.000,00 (quinhentos e
cinquenta milhões de reais). Em contrapartida, no acordo ora sob escrutínio,
ter-se-ia comprometido a devolver apenas 380 milhões de reais, inclusive já
“ vinculados ao ressarcimento dos danos causados pela prática dos crimes

 objeto das ações penais a que responde ” (fls. 734-734v. e 1.092-1.094).

Quanto ao ponto, é necessário tecer algumas considerações. De partida,
anoto a existência de óbice ao próprio conhecimento das alegações recursais
acima citadas. É que o exame dos fundamentos invocados pela parte
Agravante exigiria, para viabilizar-se, a investigação aprofundada dos
elementos informativos emergentes do processo penal de conhecimento,
com a necessária instauração, nesta sede meramente delibatória, de debate
próprio ao exame de mérito da ação penal em que foram eles suscitados,
antecipando-se, assim – em evidente subversão das regras de competência
constitucionalmente previstas –, o desfecho da controvérsia penal a ser
realizado, em exaustiva cognição da matéria fático-probatória, na instância
judiciária competente.

É dizer: afigura-se inadmissível instaurar-se, nesta via procedimental e à
míngua de amparo normativo, incidente probatório, revestido de cognição
ampla, com vista a alcançar resultado para o qual a lei estabelece via
processual própria, que é o processo penal de conhecimento ou, para o
efeito pretendido no agravo, a propositura de ação anulatória (art. 966, §4º,
do CPC) – na linha preconizada por esta Corte, no julgamento da Pet 7074
QO/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 03.5.2018 –, em cujo
domínio os argumentos recursais em pauta poderão ser exaustivamente
avaliados. Lembre-se que, mesmo quanto ao alegado desrespeito à cláusula
da boa-fé objetiva, a observância dessa regra geral de conduta é sempre
presumida, devendo a má-fé ser comprovada por quem a alega
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(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos
 unilaterais , vol. 3. 7º ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 54).

Destarte, a verificabilidade – e, também, a possibilidade de refutação –
da tese recursal erigida pelo  Parquet resta prejudicada, considerados os
limites cognitivos que governam este procedimento homologatório. A
consagração de entendimento contrário traduziria, aliás, inegável ofensa ao
devido processo legal, com grave restrição aos princípios do contraditório e
da ampla defesa.

De qualquer maneira, mesmo que superado esse obstáculo
procedimental, entendo que melhor sorte não assistiria à parte Recorrente.

Isso porque o acordo ora sob escrutínio versa, tão somente, sobre
parcela dos crimes praticados pelo colaborador, nela não se incluindo
quaisquer fatos criminosos relativamente aos quais já oferecida denúncia
pelo Ministério Público. Logo, os atos ilícitos a serem interrompidos e
confessados restringem-se, por óbvio, àqueles que constituem o objeto do
negócio jurídico, não alcançando práticas criminosas – e,
consequentemente, os lucros dela derivados – estranhas à avença. É
expresso nesse sentido, a propósito, o comando inscrito no § 18 do art. 4º da
Lei 12.850/2013, no que impõe ao colaborador o  dever de  cessar “ o
envolvimento em  conduta  ilícita  relacionada ao objeto da colaboração , sob

 pena de rescisão ”.

Há autorizadas vozes, inclusive, a exemplo de J.J. Gomes Canotilho e
Nunes Brandão, que defendem a impossibilidade jurídica de a colaboração
premiada abranger fatos estranhos ao objeto do processo em que foi
pactuada. Assim, a validade do acordo estaria condicionada a essa limitação
de ordem processual, de forma que as confissões autoincriminatórias e
heteroincriminatórias do delator ficariam adstritas ao contexto delituoso em
função do qual se celebrou o negócio colaborativo ( Colaboração premiada:

 reflexões críticas sobre os acordos fundantes da Operação Lava Jato .
Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 133. ano 25. p. 133-171. São
Paulo: Ed. RT, jul. 2017).

No caso concreto, os delitos objeto da confissão delatória envolvem a
prática de crimes nos quais “ o colaborador se coloca na condição de
corruptor ativo das autoridades delatadas ou de intermediador de outros
corruptores, não se constatando, ao menos em sede perfunctória, o emprego

 de artifícios aptos a caracterizar o delito de lavagem de capitais ” (fl. 746).
Estranhas, pois, ao objeto do acordo em apreço, as quantias auferidas pelo
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colaborador enquanto agente corrompido ou apontado líder de organização
criminosa.

Vale igualmente relembrar, tendo presentes as razões recursais
veiculadas pela parte Agravante, que o cânone geral da boa-fé objetiva, hoje
positivado no art. 422 do Código Civil, traduz  norma de comportamento
que impõe,  inter alia , às partes contratantes, o dever de não sonegar
informações relevantes a respeito do objeto e do conteúdo do negócio
(GONÇALVES, Carlos Roberto.  Op. Cit. , p. 57). Trata-se da consagração,
no direito positivo brasileiro, do princípio da lealdade e da confiança
desenvolvido no ordenamento alemão e cristalizado no § 242 do  BGB,
datado de 1900 (“ O devedor está adstrito a realizar a prestação tal como

 exija a boa-fé, com consideração pelos costumes do tráfego ”). Não se
questiona, assim, que o princípio da boa-fé objetiva constitui, de fato, fonte
de direitos e de obrigações, seja na seara contratual, seja, inclusive, na esfera
processual (HC 172.895/SP, de minha relatoria, DJe de 02.3.2021,  v.g. ).

A propósito, o imperioso respeito, no domínio processual penal, à
cláusula da boa-fé objetiva, considerada a sua íntima conexão com as
exigências derivadas da cláusula do  fair trial , foi ressaltada, com particular
ênfase, pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, “ órgão superior da

 hierarquia dos tribunais judiciais ” lusitanos (Constituição da República
Portuguesa, art. 210, nº 1), ao decidir, no acórdão de fixação de
jurisprudência nº 2/2011 (e revogando sua antiga orientação
jurisprudencial), pela impossibilidade de o Ministério Público “ recorrer de
decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no

 processo ”. Naquela oportunidade aquela alta Corte Judiciária deixou
registrada, de forma particularmente expressiva, como  ratio decidendi de
seu julgado, a tese de que o  princípio do processo equitativo , na dimensão
do justo processo, se concretiza, no plano processual penal, pelo dever de

 lealdade – que também corresponde a uma exigência concreta do princípio
 da proteção da confiança na atuação processual –, cujo respeito não apenas

reflete, no processo, “  a credibilidade de um regime democrático ”, mas,
também, constitui elemento “ essencial para a afirmação da existência do

 Estado de direito ”.

Inegável, nessa perspectiva, que a cláusula da boa-fé objetiva é inerente
ao devido processo legal consensual, estruturado que é sobre o princípio da
autonomia da vontade e pela nota de confiança vigente entre as partes
contratantes (MENDONÇA, Andrey Borges. Os benefícios possíveis na

 colaboração premiada: entre a legalidade e a autonomia da vontade .  In
“Colaboração premiada [livro eletrônico]”. Coordenação de Pierpaolo Cruz
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Bottini e Maria Thereza de Assis Moura, São Paulo: RT, 2017), cujos
comportamentos não podem se revelar contraditórios, tal como assentado
por esta Suprema Corte, no julgamento plenário da Pet 7074 QO/DF, Rel.
Min. Fachin, concluído em 29.6.2017.

Nessa perspectiva, consagra a lei uma espécie de  pacto de verdade com
o colaborador, que, se quebrado, acarretará a perda dos benefícios
acordados, além de sujeitar o agente faltoso à persecução penal pelo delito
de denunciação caluniosa previsto no art. 19 da Lei 12.850/2013.

No entanto, o respeito à eticidade negocial deve ser aferido nos limites
do objeto pactuado, máxime porque essa norma de comportamento – ao
impor deveres colaterais de cooperação, de lealdade e de informação aos
sujeitos pactuantes – objetiva alcançar, na seara contratual, o fiel
adimplemento das obrigações acordadas pelas partes contratantes
(FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson.  Direito das obrigações
. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 47).

Desse modo, a circunstância de o Colaborador ter alegadamente
ocultado fatos delituosos envolvendo pessoas próximas, em negociações
preliminares voltadas à celebração de acordo,  de espectro mais amplo , com
o Ministério Público, não constitui fator impeditivo à posterior pactuação
de referido negócio jurídico, porém com  âmbito mais restrito , com a
autoridade policial, desde que, nesta última hipótese, ausentes idênticos
vícios, até mesmo porque a mácula que consubstancia hipótese de
rescindibilidade do acordo,  ex vi do § 17 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, é a

 “  omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração ”. 

Assinale-se, sob tal perspectiva, que a parte Agravante não apontou a
existência de fatos criminosos que, abrangidos pelo objeto do acordo ora em
apreço, tenham sido sonegados pela agente colaborador. Aliás, a bem da
verdade, sequer comprovou as razões que alega terem-na levado a recusar a
proposta anteriormente recebida do colaborador, uma vez não juntada aos
autos qualquer justificativa endereçada, à época, ao proponente. No ponto,
reveste-se de inteira pertinência a preocupação externada por Gustavo
Henrique Badaró, ao destacar que a informalidade que permeia tais
negociações preliminares à celebração do pacto colaborativo culmina por
erigir ambiente de atuação estatal imune a qualquer tipo de controle, a
inviabilizar o posterior exame dos critérios de escolha pelo MP de seus
colaboradores premiados, bem como para rejeitá-los. Confira-se:
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Da forma como a colaboração premiada vem sendo praticada no
Brasil, a escolha de  se haverá essa colaboração e a de  com quem esta se
fará ocorre num campo de extrema discricionariedade, para não se
dizer puro arbítrio do acusador. Não há uma pauta de critérios ou
mesmo simples parâmetros de com quem o Ministério Público pode
colaborar ou, em sentido contrário, em que hipóteses não se deve
celebrar o acordo. Inexistem mecanismos eficientes de controle da
escolha do colaborador e, muito menos, transparência das
negociações. Não se justificam as escolhas de quem será e quem não
será colaborador.

(…)
(...) É o Ministério Público que irá escolher com quem celebrará a

colaboração e, o que é mais relevante, que versão dos fatos será aceita.
Há colaboradores que recebem imunidade e sequer serão processados;
(...) É inegável que vivemos um retorno a um modelo de concentração
de funções: o Ministério Público investigou, estabeleceu a verdade dos
fatos, decidiu, estabelecendo a pena que foi aceita pelo colaborador
resignado, e puniu. Como ocorria séculos atrás, a fogueira da
inquisição continua acesa, só tendo sido trocado quem exerce o papel
de inquisidor!

 In casu , afigura-se irrelevante, para a validação do ajuste contratual sub
 examine , o fato de o agente colaborador ter faltado com a verdade, na

compreensão do Ministério Público (fl. 729-v.), ao inocentar sua esposa, em
depoimento prestado, em Juízo, nos autos da Ação Penal nº
050387031.2017.4.02.510, uma vez incidente, a alegada inverdade, sobre
fatos alheios ao objeto do negócio firmado com a autoridade policial.

A propósito, o Plenário desta Suprema Corte consagrou orientação, no 
 leading case anteriormente citado (HC 127.483/PR), no sentido de que o

descumprimento de anterior acordo de colaboração não tem “ o condão de
contaminar, a priori  , futuros acordos de mesma natureza ”, deixando
consignado, ainda, naquela oportunidade, que “ A confiança no agente
colaborador não constitui elemento de existência ou requisito de validade

 do acordo de colaboração ”.

Lado outro, cumpre ter presente, no tocante à discussão sobre os valores
a serem devolvidos, que a legislação não condiciona a celebração do acordo
à reparação integral do dano  ex delicto . Na realidade, a reparação do dano
irá influir na gradação dos benefícios premiais a serem concedidos pelo
Juízo sentenciante, como se extrai do comando inscrito no §1º do art. 4º da
Lei das Organizações Criminosas.
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Necessário rememorar, neste ponto, que o Plenário deste Supremo
Tribunal Federal, em unânime votação, já reputou válida cláusula de acordo
–  celebrado não pela Polícia, mas, sim,  pelo próprio Ministério Público – por
meio da qual se liberaram bens imóveis de vultoso valor adquiridos pelo
colaborador premiado com o produto de crime e ocultados por meio de
lavagem de dinheiro. Assentou-se, naquela ocasião, que tanto o produto ( 

 producta sceleris ) quanto o proveito do delito (  fructus sceleris ) inserem-se
no espaço negocial franqueado ao autorregramento da vontade dos sujeitos
do acordo. Refiro-me, mais uma vez, ao precedente firmado no julgamento
do HC 127.483/PR, de cujo voto condutor, da lavra do Ministro Dias Toffoli,
extraio a seguinte passagem:

Embora o confisco, de acordo com o art. 92, II,  c , do Código Penal,
não se qualifique como pena acessória, mas sim como efeito
extrapenal da condenação, uma interpretação teleológica das
expressões “redução de pena”, prevista na Convenção de Palermo, e
“mitigação de pena”, prevista na Convenção de Mérida, permite que
elas compreendam, enquanto abrandamento das consequências do
crime, não apenas a sanção penal propriamente dita, como também
aquele efeito extrapenal da condenação.

(…)
Aliás, se a colaboração exitosa pode afastar ou mitigar a aplicação

da própria pena cominada ao crime (respectivamente, pelo perdão
judicial ou pela redução de pena corporal ou sua substituição por
restritiva de direitos), a  fortiori , não há nenhum óbice a que também
possa mitigar os efeitos extrapenais de natureza patrimonial da
condenação, como o confisco “do produto do crime ou de qualquer
bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a
prática do fato criminoso” (art. 91, II, b, do Código Penal), e de todos
os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à
prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
(art. 7º, I, da Lei nº 9.613/98).

(…)
Dessa feita, se a colaboração frutífera também pode conduzir ao

não oferecimento da denúncia e, por via de consequência, à
impossibilidade de perda patrimonial como efeito da condenação,
parece-me plausível que determinados bens do colaborador possam
ser imunizados contra esse efeito no acordo de colaboração, no caso
de uma sentença condenatória.

Registre-se que, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.850/13, é
direito do colaborador “usufruir das medidas de proteção previstas na
legislação específica”.

(…)
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Ora, se um dos objetivos do programa de proteção é conferir
meios de subsistência ao colaborador e a sua família, impondo ao
Estado o dever de fornecer-lhe residência e ajuda financeira mensal,
possibilitar-se que o colaborador permaneça com determinados bens
ou valores mostra-se congruente com os mencionados fins, inclusive
por desonerar o Estado daquela obrigação.

No caso concreto, essa questão sequer se põe, uma vez que as práticas
criminosas objeto do negócio jurídico em apreço não teriam gerado receita
para o colaborador.

De resto, reitero que esta Suprema Corte já definiu que “ A
personalidade do colaborador não constitui requisito de validade do acordo

 de colaboração , mas sim vetor a ser considerado no estabelecimento de
suas cláusulas, notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus o
colaborador, bem como no momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na

 sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13) ” (HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 27.8.2015).

Realmente, a despeito do que se alega, a essência da delação premiada
não reside nas qualidades pessoais do colaborador, e sim no pragmatismo,
no interesse da persecução penal. É a perspectiva de reduzir os danos

 causados pelos crimes que orienta a razão de ser do instituto. Não se espera
que o delator premiado seja o bonus pater familiae. Eventuais valorações
negativas de sua personalidade não dizem com a validade do termo de
delação, mas haverão, sim, de ser levadas em conta pelo juiz, na dicção
legal, quando da concessão dos benefícios previstos na lei. Também
poderão orientar a fixação de  standards mais rígidos para a confirmação
das declarações do agente colaborador e de balizas mais estritas a tanto.

Não se ignora, com isso, que o acordo de colaboração premiada,
sobretudo se fundado em falsas premissas e imputações levianas, pode
afetar gravemente direitos fundamentais titularizados por terceiros, tais
como o direito à honra, à intimidade e à vida privada, cuja proteção não
pode ser abandonada pelo Estado (CANOTILHO, J.J. Gomes e BRANDÃO,
Nuno.  Op. Cit. , p. 146). A própria Lei 12.850/2013, porém, fornece filtros
voltados a neutralizar esse perverso efeito colateral que emerge, de modo
potencial, do negócio jurídico em causa. Daí o rigoroso código de silêncio
que deve incidir, desde as tratativas iniciais do negócio até o recebimento
da denúncia, sobre o acordo e os depoimentos do colaborador, “ sendo

 vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese ”
(Art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019). A
quebra dessa cláusula de sigilo pode caracterizar, em tese, o crime de
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 violação de segredo profissional , tipificado no art. 154 do Código Penal. De
igual modo, a  ruptura do pacto de verdade pode dar ensejo, como já visto, à
configuração do delito previsto no art. 19 da Lei nº 12.850/2013.

Além disso, com a reforma legislativa promovida pela assim
cognominada Lei Anticrime, fortaleceu-se a  regra de corroboração , de sorte
que não mais se admite o recebimento da denúncia, tampouco a decretação
de qualquer medida cautelar com apoio, unicamente, nas confissões
delatórias do colaborador premiado (art. 4º, § 16, incisos I a III, da Lei 12.850
/2013, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Ainda: há precedentes do
Supremo Tribunal Federal que consideram inadmissível a própria abertura
de inquérito quando não respaldado o acordo por dado corroborativo algum
(Pet 7474 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 20.11.2020; Inq
3.998/DF, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 08.3.2018).

Esse quadro expõe um  regime de prova legal negativa estabelecido pelo
legislador e complementado pela jurisprudência desta Casa. Conclui-se,
desse modo, que a celebração e posterior homologação do acordo de
colaboração premiada,  por si só , não permite, nem mesmo, a posterior
formalização, em procedimento próprio, de investigações criminais contra o
delatado.

Em suma: adstrita, nesta sede delibatória, ao mero exame da
regularidade, da voluntariedade, da legalidade e da adequação do acordo
celebrado, neste não vislumbro qualquer vício que o impeça de receber o
selo de homologação do Estado-juiz, na forma procedida pela decisão ora
impugnada. Nada colhe, portanto, o agravo interposto.

 4. Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

 É o voto .
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 V  O  T  O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Divirjo quanto à
preliminar suscitada, concernente à legitimidade da Polícia Federal para
celebrar, na fase pré-processual, acordo de colaboração premiada. O
entendimento quanto à constitucionalidade da atuação da autoridade
policial na formalização do termo foi assentado, pelo Pleno, no julgamento
da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.508, de minha relatoria. O
acórdão ficou assim resumido:

DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – CLÁUSULAS. O acordo
alinhavado com o colaborador, quer mediante atuação do Ministério
Público, quer da Polícia, há de observar, sob o ângulo formal e
material, as normas legais e constitucionais.

DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – POLÍCIA. O acordo
formalizado mediante a atuação da Polícia pressupõe a fase de
inquérito policial, cabendo a manifestação, posterior, do Ministério
Público.

DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – BENEFÍCIOS –
HOMOLOGAÇÃO. A homologação do acordo faz-se considerados os
aspectos formais e a licitude do que contido nas cláusulas que o
revelam.

DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – BENEFÍCIO. Os benefícios
sinalizados no acordo ficam submetidos a concretude e eficácia do que
versado pelo delator, cabendo a definição final mediante sentença,
considerada a atuação do órgão julgador, do Estado-juiz.

O acordo de delação homologado pelo Relator não se refere a fatos
alusivos a processo-crime em curso, situando-se no âmbito da atribuição da
autoridade policial, considerada a fase pré-processual. A premissa foi
ressaltada na decisão homologatória, de modo que a colaboração não tem
repercussão em ações penais nas quais o colaborador foi denunciado ou
condenado.

Verifica-se, assim, que o ajuste atende ao figurino legal, observadas as
balizas definidas pelo Plenário.

Quanto ao mérito do agravo da Procuradoria-Geral da República,
sustentando a ilegalidade do termo, acompanho o Relator no tocante ao
desprovimento.
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Na fase de homologação do acordo, não cabe examinar os aspectos
materiais relativos à delação premiada. As obrigações do colaborador e os
benefícios correspondentes serão objeto de análise quando do julgamento
de eventual ação penal. Apenas cumpre apreciar os aspectos formais, sem
adentrar o conteúdo do acordado.

No caso, as formalidades legais, consideradas a espontaneidade, a
voluntariedade e a legalidade do ajuste, foram atendidas. A eficácia do que
versado pelo delator, levando em conta a veracidade das declarações, é
definida mediante sentença, observado pronunciamento do Órgão julgador.

Divirjo do Relator quanto a preliminar. No mérito, acompanho Sua
Excelência, desprovendo o agravo.
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VOTO-VOGAL 

O Senhor Ministro  Luís Roberto Barroso  :

 Ementa : D ireito processual penal. Agravo
regimental em petição. Colaboração premiada.
Legitimidade da Polícia Federal. Desnecessidade de
concordância do Ministério Público. Limitação dos
benefícios e fruição condicionada à eficácia da
colaboração. Instauração de inquéritos individuais.
Necessidade de elementos de corroboração
demonstrativos de indícios suficientes de
materialidade e autoria .

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
reconheceu que o Delegado de Polícia possui
legitimidade para a celebração de acordo de
colaboração premiada (ADI 5508, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 20.06.2018).

2. O conteúdo dos acordos que podem ser celebrados
pela autoridade policial, no entanto, é bastante
restrito. Em nenhuma hipótese pode a autoridade
policial dispor sobre prerrogativas privativas do
Ministério Público, como, por exemplo, o não
oferecimento de denúncia ou o estabelecimento das
penas concretas a serem cumpridas.

3. O acordo examinado neste recurso não assegurou
ao colaborador nenhum benefício concreto, limitando-
se a enumerar os favores que, em tese, podem ser
concedidos a qualquer acusado – mesmo sem a
formalização de acordo – que auxilie na obtenção de
resultados previstos em lei.

4. Somente o juiz, ao proferir a sentença de mérito,
verificando a eficácia da colaboração – bem como a
personalidade do colaborador, a natureza, as
circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do
fato criminoso –, é que poderá conceder perdão
judicial, redução em até 2/3 (dois terços) da pena
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privativa de liberdade ou sua substituição por
restritiva de direitos.

5. A homologação do acordo não implica
reconhecimento de que as declarações do colaborador
sejam suficientes, isoladamente, para a abertura de
investigações. Para a instauração de inquérito, será
necessário que as imputações feitas pelo colaborador
se façam acompanhar, cada qual, de elementos de
corroboração demonstrativos de indícios suficientes
de materialidade e autoria.

6. Agravo desprovido.

1. Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da
República contra decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin,
por meio da qual foi homologado o acordo de colaboração premiada
celebrado entre Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho e a Polícia Federal. A
PGR requer a anulação da decisão de homologação do acordo. Defende que
a colaboração premiada firmada com a autoridade policial, para poder
surtir efeitos, deve necessariamente contar com a aderência/concordância
do Ministério Público – o que não ocorreu no caso concreto.

2. Na visão da PGR, o acordo de colaboração premiada homologado é
ilegal. Menciona que o colaborador teria violado os deveres anexos ao
acordo, ligados à boa-fé objetiva, em especial o dever de lealdade e de
proibição de comportamentos contraditórios. Isso porque o agravado
continua a ocultar bens e valores oriundos de infrações penais por ele
cometidas, em desrespeito à cláusula, implícita a qualquer acordo de
colaboração premiada, de que o colaborador cesse a prática criminosa e não
volte a delinquir. A situação atual de ocultação de bens estaria evidenciada
por inúmeros elementos de prova.

3. A PGR também aluda à quantia pactuada para devolução em
decorrência do acordo, afirmando que o valor lá previsto (380 milhões de
reais) já está vinculado ao ressarcimento dos danos causados pela prática
dos crimes objeto das ações penais movidas contra o agravado. Por outro
lado, o produto dos crimes que lhe são atribuídos nas denúncias já
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ajuizadas somaria R$ 550 milhões de reais. Assim, ao menos R$ 170 milhões
de reais obtidos com a prática de crimes permanecem em local
desconhecido.

4. Ainda, a PGR defende a revisão do entendimento esposado na ADI
5.508, pois, a partir de tal decisão, teria surgido um verdadeiro balcão de
negócios em favor dos investigados, que passam a colocar o Ministério
Público contra a Polícia em busca de condições mais vantajosas. Argumenta
que os acordos rejeitados pelo Ministério Público acabam sendo celebrados
com a autoridade policial, abalando a credibilidade da Justiça.

5. Em suas contrarrazões, o agravado alega que a suspeita lançada pela
Procuradoria-Geral da República acerca da ocultação de bens é desprovida
de suporte fático, aduzindo que devolveu espontaneamente a quantia de 40
milhões de reais, bem como abriu mão da propriedade de todos os seus
bens imóveis, tendo sido repatriado montante superior a R$ 380 milhões.
Sustenta que o fato de existirem sentenças condenatórias prolatadas contra
si não impedem a celebração do acordo. Menciona, por fim, que a
legitimidade da Polícia Federal para celebrar acordos de colaboração
premiada foi afirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento da ADI 5.508.

6. O Relator, Min. Edson Fachin, dividiu seu voto em dois pontos. Como
questão preliminar, defendeu a revisão do entendimento firmado na ADI
5.508, de modo que a anuência do Ministério Público passe a ser
considerada condição de eficácia do acordo de colaboração celebrado pela
autoridade policial. Se acolhida essa preliminar, o Min. Relator dá
provimento ao agravo regimental, tornando sem efeito a decisão
homologatória do acordo de colaboração premiada celebrado nestes autos,
diante da inconformidade manifestada pelo Ministério Público.

7. Por outro lado, caso vencido na questão preliminar, o Min. Edson
Fachin nega provimento ao agravo regimental, ressaltando que “o
legislador não condicionou a homologação da avença às qualidades
subjetivas do colaborador, as quais deverão ser consideradas apenas para a
definição do benefício que lhe será aplicado por ocasião da prolação da
sentença de mérito, na ação penal respectiva, em conjunto com a análise da
eficácia dos atos colaborativos, nos termos do art. 4°, §1°, da Lei n° 12.850
/2013”.
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8. Passo ao voto.

9. No julgamento da ADI 5508 (Rel. Min. Marco Aurélio, j. em
20.06.2018), o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que o
Delegado de Polícia possui legitimidade para a celebração de acordo de
colaboração premiada.

10. A questão foi resolvida há menos de três anos, em acórdão proferido
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. Para a
superação do entendimento firmado seria necessária uma clara alteração
das circunstâncias fáticas ou normativas ou, ainda, a apresentação de razões
jurídicas extremamente fortes.

11. Não reputo que tenham sido demonstradas alterações das
circunstâncias fáticas, nem trazidos ao debate argumentos novos que
autorizem a modificação da compreensão estabelecida em 2018. Além disso,
do ponto de vista normativo, a Lei n° 13.964/2019 alterou substancialmente
o regime da colaboração premiada e, ainda assim, manteve a previsão
expressa de legitimidade do delegado de polícia para a celebração do
acordo (art. 4°, §2°).

12. De todo modo, conforme expressei no voto que proferi na referida
ADI 5508, o conteúdo dos acordos que podem ser celebrados pela
autoridade policial é bastante restrito, limitado pelos poderes inerentes às
suas atribuições. Em nenhuma hipótese pode a autoridade policial dispor
sobre prerrogativas privativas do Ministério Público, por exemplo,
garantindo o não oferecimento de denúncia ou negociando concretamente
as penas a serem cumpridas.

13. No caso concreto, a cláusula referente aos benefícios oferecidos ao
colaborador assim dispôs (fl. 20):

“  8. DOS BENEFÍCIOS
Nos termos do parágrafo 2° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, o

DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL está autorizado a representar
nos autos do inquérito pela concessão dos benefícios do perdão
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judicial, da redução em até 2/3 (dois terços) da pena privativa de
liberdade, ou da substituição da pena por restritiva de direitos, em
sendo alcançados um ou mais dos resultados previstos no art. 4° da
Lei n° 12.850/2013.

Nas investigações criminais abrangidas por este acordo, caso
constatado que a colaboração foi de significativa relevância para a
instrução do procedimento, bem como que houve elevada eficácia e
concreta efetividade, o DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL indicará
tais circunstâncias no Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária,
quando do encerramento das investigações, e representará ou pela
substituição da pena por restritiva de direitos ou pela concessão do
perdão judicial, a depender da análise da autoridade policial no caso
concreto.

O COLABORADOR fica ciente de que a análise da eficácia e da
efetividade da colaboração, bem como dos resultados atingidos nos
procedimentos criminais englobados no acordo, somente serão
apreciados em definitivo ao final do processo penal, ficando a critério
do respectivo juízo competente, em caso de condenação, a definição
quanto ao benefício a ser aplicado ao colaborador, se ele poderá se
beneficiar com o perdão judicial, com a redução da pena privativa de
liberdade em até 2/3 (dois terços) ou com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

14. Como se vê, portanto, o acordo de colaboração examinado
neste recurso não conferiu ao colaborador nenhum benefício concreto.
Há uma simples repetição dos benefícios que podem, em tese, ser
concedidos a qualquer colaborador da Justiça – mesmo sem a
formalização de acordo – que auxilie na obtenção de resultados
previstos em lei.

15. Previu-se que o Delegado de Polícia Federal se limitará a
indicar, no Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária, quando do
encerramento das investigações, se a colaboração foi eficaz e, neste
caso, representará ou pela substituição da pena por restritiva de
direitos ou pela concessão do perdão judicial. Ficou claramente
estabelecido que ficará “a critério do respectivo juízo competente, em
caso de condenação, a definição quanto ao benefício a ser aplicado ao
colaborador, se ele poderá se beneficiar com o perdão judicial, com a
redução da pena privativa de liberdade em até 2/3 (dois terços) ou
com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos”.

16. O acordo, portanto, nada mais faz do que repetir o disposto no art.
4° da Lei n° 12.850/2013:

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o
perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de
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liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais
dos seguintes resultados:

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da
organização criminosa;

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da
organização criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das
infrações penais praticadas pela organização criminosa;

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física
preservada.

§ 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da
colaboração.

§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o
Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos
autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público,
poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão
judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido
previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal).

17. A autoridade policial, portanto, não assegurou – nem poderia –
nenhum desses benefícios. Somente o juiz, ao proferir a sentença de mérito,
verificando a eficácia da colaboração – bem como a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão
social do fato criminoso –, é que poderá conceder perdão judicial, redução
em até 2/3 (dois terços) da pena privativa de liberdade ou sua substituição
por restritiva de direitos.

18. Esses pontos ficaram bastante claros na decisão homologatória do
acordo. Confiram-se os trechos pertinentes (fls. 742-743):

“Considerando, então, as cláusulas do acordo trazido à
homologação, vistas quanto à regularidade e legalidade, em termos
formais, não depreendo contrariedade com o texto constitucional, com
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as leis processuais e tampouco com as ressalvas feitas por ocasião do
julgamento da ADI 5.508, já que não foi avençado qualquer benefício
que interfira nas prerrogativas constitucionais do Ministério Público.

Com efeito, as recompensas avençadas em decorrências da
efetividade dos atos colaborativos guardam estreita conformidade
com a disciplina normativa de regência, pois se limitam à
representação por parte da autoridade policial celebrante, ‘ pela
concessão dos benefícios do perdão judicial, da redução em até 2/3
(dois terços) da pena privativa de liberdade, ou da substituição da
pena por restritiva de direitos, em sendo alcançados um ou mais dos

 resultados previstos no art. 4° da Lei n° 12.850/2013 ’ (fl. 20), os quais
conforme expressamente previsto na avença ‘ somente serão
apreciados em definitivo ao final do processo penal, ficando a critério
do respectivo juízo competente, em caso de condenação, a definição

 quanto ao benefício a ser aplicado ao colaborador ’ (fl. 20 – destaquei).
Ou seja, a própria avença assinada pelo colaborador é nítida em

assentar que o benefício acordado com a autoridade policial será
submetido à análise do juízo competente por ocasião da prolação de
eventual sentença condenatória, a quem caberá avaliar a eficácia da
colaboração.”

19. Por outro lado, a homologação do acordo não implica
reconhecimento de que as declarações do colaborador sejam suficientes,
isoladamente, para a abertura de investigações.

20. O art. 4°, § 16, da Lei n° 12.850/2013, incluído pela Lei n° 13.964/2019,
prevê expressamente que as declarações do colaborador, por si sós, não
autorizam a decretação de medidas cautelares reais ou pessoais; o
recebimento de denúncia ou queixa-crime; e, muito menos, a prolação de
sentença condenatória .

21. Mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal reputa que sequer a
instauração de inquérito é viável quando a palavra do colaborador não se
fizer amparar por elementos de corroboração (Pet 7474 AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli, Segunda Turma, j. em 22.09.2020).

22. Para a instauração do inquérito, exige-se a verificação de indícios
mínimos de materialidade e de autoria. Tal exigência reflete o equilíbrio
necessário entre os interesses em jogo: de um lado, a liberdade e a
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privacidade do suspeito, já que a mera instauração do inquérito gera
inegável constrangimento; de outro lado, o interesse da sociedade e das
vítimas na apuração dos fatos e na punição de eventuais culpados.

23. Postas essas premissas, ressalto que a confirmação da homologação
do acordo de colaboração por este Plenário não significa aval para a
abertura de nenhuma investigação específica. Para tanto, será necessário, a
critério do Relator ou do juízo competente que receber os anexos, que as
imputações feitas pelo colaborador se façam acompanhar, cada qual, de
elementos de corroboração demonstrativos de indícios suficientes de
materialidade e autoria. Mas a abertura de investigações específicas não é
objeto deste julgamento.

24. Com essas observações, no limite da matéria devolvida a julgamento
do colegiado,  nego provimento ao agravo regimental .

25. É como voto.
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 VOTO VOGAL

O SENHOR DIAS TOFFOLI: 

PRELIMINAR: Necessidade de anuência do dominus litis para a
 perfectibilização do acordo de delação premiada (como condição de

homologação em acordos de colaboração premiada).

Desde o julgamento da ADI 5.508, cujo objeto traduzia-se em definir se
o acordo de colaboração premiada poderia ser celebrado entre a Polícia
Judiciária e o Colaborador, independentemente da presença do Ministério
Público, a distinção que o i. Relator, Ministro  Edson Fachin realizou entre o
“acordo” - enquanto espécie – e a “colaboração premiada” enquanto gênero
que abrange o primeiro, sempre me pareceu bastante esclarecedora.

Nessa perspectiva, o “acordo”, como espécie do gênero “colaboração
 premiada”, pressupõe uma série de requisitos e condicionantes - 

 expressamente previstos em lei ( Lei 12.850/2013),  especialmente porque,
como já se reconheceu em outros precedentes desta Corte (notadamente no
HC 127.483 - Pleno, de minha relatoria e na questão de ordem na PET 7.074-
Pleno, de relatoria do e. Ministro  Edson Fachin), trata-se de negócio jurídico

 personalíssimo, que atribui direito subjetivo ao colaborador (se eficaz a
colaboração nos termos fixados no acordo).

Essa noção foi incorporada ao texto do “Pacote Anticrime” (Lei 13.964
/2019), responsável por alterações substanciais na lei de regência do
instituto (Lei 12.850/13), dentre elas, i n verbis: 

“Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico
processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e
interesse públicos.”

Portanto, a premissa acerca da natureza jurídica do acordo de
colaboração premiada (espécie), que já integrava os precedentes desta

 Suprema Corte sobre o assunto, passou a estar prevista na lei.

 Antes disso, entretanto, quando esta Corte julgou a ADI 5.508, em que
se afirmou a possibilidade de a polícia celebrar acordo de colaboração
premiada (negócio jurídico) – mesmo reconhecida sua impossibilidade de
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dispor sobre sanções premiais (por não ser o titular da persecução penal) - 
já havia expressado preocupação em, mantendo a coerência com outros

 precedentes desta Corte (especialmente o HC 127.843 e a PET 7.074
supracitados), diferenciar as esferas de atuação da Polícia Judiciária e do
Ministério Público, em face de suas atribuições constitucionalmente

 previstas . Dos debates, relembro as seguintes passagens:

“O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Antes da homologação,
não, isso é aquilo que eu votei no 127.483, a homologação é condição
de eficácia.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - E
fica próximo um pouco do Ministro Fachin, que citou o Professor
Celso Antônio Bandeira de Melo quanto ao ato que aqui nem seria
complexo, seria composto, porque dependeria das duas vontades. E

 daí a aceitação. (...)
(...)
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Eu faço uma outra

interpretação conforme - não sei se é o momento de fazer, eu prefiro
até não fazer, coloquei como  obiter dictum , porque eu acho que essa
discussão não foi colocada aqui, então, não colocaria -, que é o poder

 negocial do Ministério Público .
Mas as minhas premissas ficam claras, ou seja, o acordo que a

Polícia pode fazer não tem, da minha óptica, a mesma dimensão de
conteúdo que tem e de que dispõe o Estado-acusador. “ (grifos
acrescidos)

Naquela ocasião, entretanto, a Corte envolveu-se sobremaneira com o
 enfoque das sanções premiais, sobretudo com o perdão judicial , o que nos

 levou a concluir pela impossibilidade – diante do intransponível
reconhecimento da titularidade exclusiva do Parquet sobre a persecução
penal (art. 129, CRFB) - de a polícia judiciária negociar benefícios típicos de
direito material (penas) no acordo de colaboração premiada, embora
tenhamos admitido, por maioria, a possibilidade de ela celebrar acordos

 diretamente com o colaborador (ADI 5.508, STF, Pleno, decisão em
20.6.2018) .

Como dito,  naquele momento, não foi debatida verticalmente situação
como a presente: em que o acordo com o colaborador, rechaçado pelo
Ministério Público, na sequência foi aceito pela Polícia Judiciária e, quando
ouvido o  Parquet (em cumprimento à expressa dicção legal – art. 4º, §2º, Lei
12.850/2013), novamente este se posicionou de forma contrária à sua
celebração, fundamentando a recusa, em apertada síntese, em juízos de
eficácia virtual, interesse público, utilidade e adequação. 
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É de se ressaltar que o acordo outorga segurança ao colaborador, na
medida em que, cumprida a sua parte na avença, para ele nasce verdadeiro
direito subjetivo aos benefícios nele previstos, consoante fixado no HC
127.483, de minha relatoria:

“Com a institucionalização do acordo, estabeleceu-se modalidade
de colaboração por meio da qual direitos e deveres do colaborador são
previamente negociados com o Estado, descritos e estipulados, 
conferindo-se lhe, desde que cumpra com suas próprias obrigações,

 direito subjetivo aos benefícios assentados no termo. Este Tribunal
Pleno já reconheceu que, na perspectiva processual, a colaboração
premiada, a um só tempo, qualifica-se como meio de obtenção de
prova e negócio jurídico processual personalíssimo (...)” (HC 127.483,
Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015).

Nessa mesma assentada, ainda restou expressamente reconhecido que “ 
Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam
indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo
de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima
contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador”. 

Na sequência, quando a Corte examinou caso em que se discutiam as
atribuições do Relator quanto ao acordo de colaboração premiada (PET
7.074, Pleno, Rel. Ministro  Edson Fachin ), como tema principal, voltamos a
reafirmar os termos daquele  leading case.

 A partir dessa primeira premissa , estampada em nossos precedentes de
forma indelével e em relação a qual não houve qualquer alteração pela nova

 redação legal , também estou de acordo com o i. Relator quando afirma que
“  num contexto negocial, próprio da celebração de um acordo, o Estado
dispõe de parcela de seu jus puniendi em atividade transacional típica. (...) 
Nesse momento, ao celebrar um acordo, o Estado abre mão de uma parcela
de seu poder punitivo”. 

Este ponto, aliás, não foi objeto de discordância por ocasião do
julgamento da ADI 5.508, de modo que a partir dele consignou-se a

 impossibilidade de a autoridade policia l – na condição de celebrante do
acordo sem poderes de transigir, por não titularizar o direito objeto da
avença – já indicar as sanções premiais que estaria a conceder, acaso
cumpridos os termos do pacto. 
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Estabeleceu-se a possibilidade de a Polícia Judiciária, nessas condições
“pleitear” ou “representar” pelas sanções premiais ao colaborador, ficando
à mercê do juízo competente, por ocasião do sentenciamento acolhê-las ou
não.

Concluiu-se, portanto, por divisar as tarefas no âmbito da Polícia e do
Ministério Público, mas não se estabeleceu como condicionante ao acordo a
concordância do Parquet,  c omo faz a doutrina predominante, cujo exemplo
pode ser retirado das palavras de Frederico Valdez Pereira

“t ratando-se de acordo de colaboração encaminhado na fase pré-
 processual, os §§ 2º e 6º do art. 4º indicariam que tal legitimidade seria

também do delegado de polícia, que, na redação da norma,pode
negociar a formalização do acordo com o investigado e até mesmo

 representar pelaconcessão de perdão judicial ao colaborador.
Segundo sustentado, acaso se pretenda a manutenção dos

referidos dispositivos legais, seria necessário interpretá-los
conjuntamente com o caput  do art. 4º, que é expresso em atribuir às
partes, logo a MP e acusado, a capacidade depostular a concretização

 da colaboração premiada, na condição de protagonistas do acordo , no
âmbito de um instituto jurídico de natureza eminentemente
negocialcom sensíveis efeitos sobre a ação penal e a futura reprimenda
penal.

Sem essa interpretação, pareceria inarredável a conclusão pela
inconstitucionalidade de taisnormas, uma vez que a titularidade
exclusiva da ação penal é do MP, conforme art. 129, I da CF, de modo
que apenas ele, em acerto com o investigado e seu defensorpoderia
dispor total ou parcialmente da persecução penal. (com grifos

 acrescidos)

Apresenta o mesmo autor, ainda, o resultado da subsunção das
premissas teóricas supramencionadas ao “mundo dos fatos” para concluir
em sentido idêntico ao que ora se propõe: 

“Na prática, a autoridade policial somente poderia iniciar as
tratativas direcionadas a verificar o interesse do investigado na
colaboração, até mesmo indicando a possibilidade de prêmio
mediante o preenchimento das condições legais.

Na sequência, com o avanço da possibilidade de negociação, a
autoridade policial deveria representar ao membro do MP para que
finalizasse a formalização do acordo e encaminhasse a postulação,
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isolada ou conjuntamente com ocolaborador e com a autoridade
policial ao juiz para fins de homologação, ainda que o acerto se
realizasse na fase de inquérito policial.

Haveria ainda outra possibilidade, talvez mais presa aos termos
legais, que seria consentir que o delegado de polícia negociasse os

 termos do acordo ; de colaboração e inclusive representasse ao juiz
para a formalização do pacto, noentanto seria sempre indispensável a
expressa concordância do Ministério Público com os termos inseridos

 na proposta de acordo.
Não é por outro motivo que tanto o § 2º, como o § 6º do art. 4º

preveem explicitamente a necessidade de manifestação do MP para
complementação do consenso entre as partes, o que é inerente ao

 acordo ( caput do art. 4º). 
Em outras palavras, à vontade exteriorizada pelo delegadode

polícia é indispensável a manifestação conjunta do Ministério
Público.”

Cuida-se, em outros termos, exatamente da lógica proposta pelo i.
Relator, vejamos: 

“A lei autoriza ao Delegado de Polícia: (i) representar ao Juiz pela
concessão de perdão judicial ao colaborador; (ii) participar das
negociações entre as partes; (iii) apresentar para manifestação do
Ministério Público a colaboração, decorrente de negociação entre
delegado, investigado e defensor. É a enunciação da qual trata a lei
(inciso II, art. 6º). (...)

A colaboração, na hipótese supra (é a hipótese iii) deverá, mesmo,
conter, na proposta a assinatura do Delegado de Polícia, além da
imprescindível presença do Ministério Público (ou seja, manifestação

 que compreende assinatura do respectivo representante no acordo).
Em duas oportunidades a Lei n. 12.850 impõe a manifestação do

MP: no § 2º do art. 4º e no § 6º do mesmo artigo. 
O inciso IV desse art. 6º há de ser compreendido em hermenêutica

constitucional coerente com as normas da Constituição que se
projetam sobre a presença do Estado no acordo. 

Contudo, para  presentar isoladamente o Estado na celebração do
negócio jurídico, teria o Delegado de Polícia de dispor de direito que
se associa ao exercício, integral ou parcial, da pretensão punitiva que,
como visto, na hipótese de ação penal pública, é titularizada pelo

 Ministério Público.”

Essa compreensão, reitera-se,
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“não exclui da autoridade policial a possibilidade de recorrer à
colaboração premiada. O que se deve é delimitar os efeitos do seu
espaço de atuação aos limites investigativos do inquérito. Nesses
lindes, permite-se ao delegado de polícia o início de tratativas, o
impulso e fomento da postura colaborativa, a prestação de
informações e esclarecimentos, a busca de elementos que embasem as
revelações do agente. A autoridade policial não está legitimada a
extravasar os efeitos de sua atuação investigativa, de modo a atingir,
mesmo que reflexamente, o jus puniendi ou o exercício da ação
penal”.

A partir dessas premissas, o i. Relator revelou possuir a mesma
preocupação que venho externando em minhas manifestações acerca do
tema: a segurança jurídica e a proteção da confiança do particular

 (colaborador) que celebra acordo com o Estado . Apanho trechos de seu
voto para demonstrar essa asserção:

“(...) se o Ministério Público não reputou suficientemente
relevantes e/ou inéditas as informações que seriam fornecidas pelo
pretenso colaborador, não cabe ao interessado buscar a celebração de
acordo com Órgão diverso.” 

“(...) o acordo em âmbito policial não pode se transformar numa
nova oportunidade para que o candidato a colaborador, cujos
elementos de convicção de que dispunha tenham sido considerados
insuficientes por um agente estatal, possa submeter sua proposta a
uma segunda análise. Deve o Estado-Acusação manifestar-se a uma só

 voz. “

Igualmente, ilustro com minhas intervenções sobre o ponto, no
julgamento da PET 7.074 e da ADI 5.508:

“ Com esse pensamento, Senhora Presidente, ao analisar o
precedente do HC 127.483, de que fui Relator, examinei a Lei 12.850
sob a óptica do negócio jurídico processual e sob a óptica do

 colaborador. O u seja, aquilo gerará direitos subjetivos que o Estado
terá de cumprir para com o colaborador. Evidentemente, se há um
acordo, o Estado receberá as informações necessárias para combater o

 crime.  A gora, da óptica do colaborador, aquilo que ele está
oferecendo para combater o crime será a garantia de que a respectiva

 sanção premial lhe será outorgada lá adiante.” (PET 7.074)
 (...)
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Sua Excelência (e aqui referia-me ao i. Relator, Ministro Marco
Aurélio) parte da premissa que, ao fim e ao cabo, o juiz é que decidirá
sobre tudo. Eu não comungo totalmente dessa posição, e Vossa
Excelência sabe disso, porque, naquele voto no precedente do habeas
corpus, eu votei no sentido de haver uma relação negocial entre o
Estado - e o Estado é um só - e o colaborador. 

E o Estado não pode dar com uma mão e depois tirar com a outra.
Eu já disse isso no julgamento da PET da relatoria de Vossa
Excelência. Então, o que nós temos aqui? Temos de delimitar os
limites do papel de cada expressão do Estado com o cidadão. (ADI

 5.508)

 A conclusão a que chega o i. Relator, que estou a subscrever, no sentido
de que a manifestação favorável do Ministério Público ao acordo – quando
dele não for parte – é condição para sua homologação  é a única, com todo
respeito a posições divergentes, dentro de nosso sistema legal e
constitucional que soluciona, com segurança jurídica e proteção da
confiança, o aparente conflito. 

 É a única que concretiza tais princípios, renovando vênias a quem pense
de modo diferente, porque evita a preocupação que sempre expressei: de o

 Estado não dar com uma mão e tirar com a outra . É a solução também
propugnada pela ampla maioria da doutrina especializada ao tratar desse
tema para evitar aporia.

A condicionante de anuência do Ministério Público antes da
homologação – ato após o qual nasce verdadeiro direito subjetivo para o
colaborador, reitera-se - em verdade é uma garantia adicional aos
pactuantes. 

Isso porque, se o Procurador-Geral da República promover o
arquivamento das investigações, só resta ao Supremo Tribunal Federal

 atendê-la, homologá-la.

Daniel Marchionatti, professor e ex-juiz instrutor deste Tribunal bem
explica a razão, em sua obra “Processo Penal contra Autoridades: “ o art. 28
do CPP seria, em tese, aplicável aos inquéritos originário de Tribunais. No
entanto, nos Tribunais em que oficia o órgão máximo do ramo competente
do Ministério Público, ou membro sob sua delegação, não é viável discordar
do requerimento de arquivamento. Dessa forma, o pedido de arquivamento
é obrigatório no STF. STJ, e TJs”. 
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 E conclui: “ os pedidos de arquivamento formulados ao STF não são
passíveis de discordância pelo Tribunal. Isso porque oficia perante o
Supremo Tribunal Federal o Procurador-Geral da República, ou outro
membro sob sua delegação. Logo, tratar-se-ia de instância máxima dentro
do Ministério Público Federal. Não haveria como aplicar o art. 28 do CPP. 

Não por outra razão, é pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte o
reconhecimento de sua impossibilidade de sindicar pedido de
arquivamento do dominus litis (na espécie, o Procurador-Geral da
República).

Ao se compreender de forma diversa, criar-se-ia a esdrúxula (e
indesejável, sob o ponto de vista da segurança jurídica e da proteção da
confiança) situação em que terceiro, que ficara de fora da relação jurídica,
poderia acabar com a avença pactuada. Esse quadro só piora quando se
lembra, de novo e sempre, que tanto o terceiro quanto o pactuante são
“braços” do Estado; são entes estatais.

À míngua da concordância do Ministério Público na avença, o quadro é
de total insegurança jurídica e desproteção da confiança legítima nos atos
estatais com a chancela do Estado (Juiz). 

Diante de todo o exposto, com a ressalva de não adentrar o caso concreto
, acompanho o i. Relator tão somente quanto à preliminar para prover o

 agravo da Procuradoria-Geral da República , reconhecendo a necessidade –
nos acordos firmados entre autoridade policial e colaborador – da anuência
do Ministério Público, como condição para a perfectibilização
(homologação) do ato.
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 VOTO VOGAL

 O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Com a ressalva de não adentrar o
caso concreto, acompanho o posicionamento do Eminente Relator
exclusivamente para acolher a preliminar suscitada e prover o agravo
regimental, reafirmando a tese jurídica por mim já defendida no julgamento
da ADI 5508, no sentido de que a colaboração premiada firmada por órgão

 policial deve se submeter à anuência do Ministério Público.



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 2

1/
05

/2
02

1 0
0:0

0

1

V O T O

 O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): 1. A competência para o
conhecimento e julgamento da presente insurgência é do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 5º, I, do RISTF, com a redação
que lhe foi dada pela Emenda Regimental n. 57, de 16 de outubro de 2020.

No caso, a decisão agravada (fls. 741-747) foi proferida em 5.2.2020,
sendo objeto dos embargos declaratórios de fls. 751-760, julgados por
decisão monocrática proferida em 6.3.2020 (fls. 776-791), da qual foi a
Procuradoria-Geral da República intimada em 11.3.2020 (fl. 1.072),
manifestando insurgência por meio de agravo regimental protocolado em
16.3.2020 (fl. 1.074).

Veiculando estes autos procedimento em curso quando da publicação
da Emenda Regimental n. 57/2020, cujo objeto é circunscrito à competência
criminal originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I,
“b” e “c”, da Constituição Federal, cabe ao Plenário o julgamento do
presente agravo regimental.

Cumpre assentar, ainda, que o presente acordo de colaboração
premiada foi distribuído por prevenção ao INQ 4.436, de minha relatoria,
conforme se infere da certidão de fl. 716.

O ponto de intersecção entre o conteúdo destes autos e o objeto do INQ
4.436 foi assim exposto pela autoridade policial:

“A partir da colaboração da SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL
SANTOS FILHO foram formados 16 (dezesseis) casos iniciais para
instrução de procedimentos preliminares de investigação, entre os
quais os relacionados aos INQ Nº 4707/STF – IPL 74/2019 e INQ 4436
/STF – IPL Nº 11/2019, sob a supervisão do Ministro EDSON
FACHIN” (fl. 2)

O INQ 4.436 foi redistribuído por dependência ao INQ 4.433, o qual, por
sua vez, também foi redistribuído a este relator, mas por sorteio, como
determinado pela Presidência do Supremo Tribunal Federal em decisões
proferidas em 7.8.2017 pela eminente Ministra Cármen Lúcia.
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 2. Em respeito à colegialidade, à luz da orientação até aqui prevalente
que assegura à Polícia Federal legitimidade autônoma para celebrar Acordo
de Colaboração Premiada, impõe-se a esta relatoria adentrar ao mérito
deste agravo regimental, e o faço nos termos deste voto.

Nada obstante, coerente com o voto vencido que proferi na ADI 5.508,
conheço previamente, nos limites do caso, da questão preliminar suscitada,
como prejudicial ao exame do mérito.

Passo então à análise destacada de questão preliminar, que é prejudicial
ao julgamento do mérito da pretensão recursal.

Ao insurgir-se a Procuradoria-Geral da República contra a homologação
do acordo de colaboração premiada celebrado entre a Polícia Federal e
Sérgio Oliveira Cabral dos Santos, “ por considerar não satisfeitos seus

 critérios de validade ” (fl. 1.078), sem embargo de a agravante apontar uma
série de desconformidades que, em seu ver, adviriam da atribuição de
legitimidade à autoridade policial para, de forma autônoma, celebrar
acordos de colaboração premiada, a partir do julgamento da ADI 5.508 pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao final, defende que “ a
colaboração premiada firmada com a Polícia, para poder surtir efeitos, deve

 necessariamente contar com a aderência/concordância do MP ” (fl. 1.105).

Esse é o ponto que aqui especificamente analiso, de modo destacado, na
espacialidade viabilizada pelo efeito devolutivo da insurgência interposta
pela Procuradoria-Geral da República e expostos os argumentos perante o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, órgão colegiado competente ao
julgamento deste recurso. Trata-se, pois, de exame que propicia o efeito do
recurso, diversamente do que sustenta o colaborador em suas
contrarrazões, tendo se manifestado sobre a matéria. A Polícia Federal,
regularmente intimada, protocolou contrarrazões em 18.5.2021, requerendo
“ manutenção da decisão da Suprema Corte proferida na ADI 5508 no
sentido da não vinculação do Poder Judiciário e da Polícia Judiciária ao
parecer do órgão da acusação nos acordos de colaboração firmados por

 Delegados de Polícia ” (fl. 2.385).

Ainda que despido de eficácia  erga omnes , o feito ora em escrutínio
veicula matéria, em sede de irresignação da PGR no âmbito de feito de
competência originária do STF por foro de prerrogativa de função, apta a
suscitar, somente nos limites do caso concreto, revisita à tese vencida, ainda
que ali em controle concentrado de constitucionalidade, por imperativo de
coerência.
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Em decisões monocráticas, pelo mesmo respeito à colegialidade,
assentei a observância da tese vencedora. Retornando o tema ao colegiado
do Tribunal Pleno, e em sede de feito com natureza de ação originária (Pet
de homologação de acordo de colaboração premiada que à luz da
prerrogativa de foro definiu a competência do STF), considerando ainda
mais o transcurso, após o julgamento da ADI antes mencionada (ADI 5.508),
de lapso temporal razoável (quase três desde junho de 2018) e de diversas
apreciações, debates e salutares controvérsias na formação de
jurisprudência sobre acordos de colaboração premiada, entendo oportuno e
cabível deduzir as razões pelas quais mantenho, por coerência, posição que,
em extensão diversa, coincide com o sentido posto na parte que destaco do
recurso.

Reitero: considerando a vontade majoritária prevalente, ainda que
suscite o ponto preliminar e prejudicial, cumpre-me também neste voto
adiantar as razões no exame do mérito, o que farei logo após o escrutínio da
prejudicial, destacadamente. Realço o adjetivo ‘destacadamente’ porquanto
a preliminar é prejudicial, isto é, não está unida nem pode ser agrupada ao
voto quanto ao mérito. Esse procedimento metodológico neste voto assim
se dá pela natureza assíncrona do Plenário Virtual.

Uma rememoração peço licença para aqui proceder. Por ocasião do
julgamento da ADI 5.508, da relatoria do eminente Decano, o Ministro
Marco Aurélio, assentei, ainda que  vencido ,  três premissas que embasaram
a conclusão que externei na ocasião, no sentido da ilegitimidade da

 autoridade policial celebrar acordos de colaboração premiada .

A  primeira premissa reside na constatação segundo a qual a colaboração
 premiada é realidade jurídica, em si, mais ampla do que o  acordo de

 colaboração premiada.

Com efeito, há a possibilidade jurídica de um investigado, acusado, ou
mesmo alguém já condenado, colaborar com a Justiça Criminal e obter
benefício em forma de sanção premial, sem que, necessariamente, tenha de
celebrar um acordo de colaboração com um agente do Estado.

Percebe-se não ser nova, no sistema processual brasileiro, a
possibilidade de concessão de sanção premial decorrente de colaboração
prestada por investigados ou acusados.

Menciono, a título de exemplo, o disposto no Código Penal (art. 159,
§4°):
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Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para
outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de oito a quinze anos.
(...)
§ 4º- Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o

 denunciar à autoridade , facilitando a libertação do sequestrado, terá
 sua pena reduzida de um a dois terços.

Na Lei 7.492/86, a qual define os crimes contra o sistema financeiro
nacional (art. 25, §2°):

Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o
controlador e os administradores de instituição financeira, assim
considerados os diretores, gerentes (Vetado).

(…)
§ 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-

autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea
revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a
sua pena reduzida de um a dois terços.

Na Lei 8.137/90, a qual define os crimes contra a ordem tributária e
relações de consumo (art. 16, parágrafo único):

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em
quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de
confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a
trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços.

Na Lei 9.034/95, ora revogada, que dispunha sobre meios operacionais
para a prevenção de repressão de ações praticadas por organizações
criminosas (art. 6°):

Art. 6º Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena
será reduzida de um a dois terços, quando a colaboração espontânea
do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria.

Na Lei 9.613/98, a qual dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou
ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º, § 5º):
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§ 5  o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser
cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz
deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena
restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que
conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos
autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou
valores objeto do crime.

Na Lei 9.807/99, que prevê, dentre outros temas, a proteção de acusados
ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial e ao processo criminal (arts. 13 e 14):

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes,
conceder o perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade
ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que
dessa colaboração tenha resultado:

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação
criminosa;

II - a localização da vítima com a sua integridade física
preservada;

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a

personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e
repercussão social do fato criminoso.

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente
com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos
demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima
com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no
caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.

Da mesma forma, na Lei 11.343/06, que estabelece normas para
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas (art. 41):

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente
com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos
demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou
parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena
reduzida de um terço a dois terços.
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Como se vê, os aludidos dispositivos mencionam a possibilidade de
concessão de sanções premiais, mas não esquadrinham, de modo
sistemático, qualquer regime procedimental a que a colaboração premiada
deve estar submetida, especialmente no que diz respeito à celebração de um
acordo.

Deles se extraem previsões de benefícios a determinadas formas de
colaboração sem uma necessária vinculação a uma prévia atividade
negocial entre o colaborador e o Estado. Colaboração, pois, é uma figura
jurídica ampla que pode ou não compreender sua densificação concreta
precedida de acordo.

A Lei 12.850/13, ora em análise, especialmente no seu art. 4° e seguintes,
introduziu regulamentação específica acerca de procedimentos atinentes 

 aos meios de obtenção de prova correlatos a investigações de crimes
atribuídos a organizações criminosas, inaugurando regulamentação a
respeito do acordo de colaboração premiada. Apesar disso, igualmente, não
condicionou a concessão de sanção premial à existência de um acordo
celebrado entre o Estado e o colaborador.

Tanto é assim, que o art. 4º, caput, da referida Lei 12.850/13, dispõe que:

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o
perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de
liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais
dos seguintes resultados:

(...)

Como se vê, há previsão legal de colaboração premiada,
independentemente de acordo.

Qualquer investigado ou acusado que, voluntariamente, colaborar com
as investigações ou com a Justiça Criminal, preenchidos os requisitos legais,
pode requerer ao juiz da causa a concessão das sanções premiais previstas
nas referidas leis, a quem incumbe analisar a presença dos requisitos legais,
bem como o atingimento dos objetivos legalmente descritos.
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Além dessas modalidades, já tradicionais de colaboração premiada,
como dito, a Lei 12.850/13 instituiu regulamentação a respeito do acordo de
colaboração premiada. Nesse caso, está-se diante de colaboração premiada
que decorre de pacto negociado entre o colaborador e o Estado.

A novidade instituída pela Lei 12.850/13 reside no oferecimento de
maior garantia ao candidato a colaborador de que os benefícios decorrentes
de sua colaboração efetivamente lhes serão atribuídos. Antes da
regulamentação do acordo, um imputado que desejasse colaborar não
contava com a estipulação prévia, por parte do Estado, dos benefícios a que
teria direito caso optasse por descortinar os fatos nos quais se achasse
envolvido numa amplitude maior. Restava ao investigado colaborar e
aguardar para que os benefícios abstratamente previstos na lei lhes fossem
concretizados no momento da sentença.

Com a institucionalização do acordo, estabeleceu-se modalidade de
colaboração por meio da qual direitos e deveres do colaborador são
previamente negociados com o Estado, descritos e estipulados, conferindo-
se lhe, desde que cumpra com suas próprias obrigações, direito subjetivo
aos benefícios assentados no termo.

Este Tribunal Pleno já reconheceu que, na perspectiva processual, a
colaboração premiada, a um só tempo, qualifica-se como meio de obtenção

 de prova e  negócio jurídico processual personalíssimo:

“  A colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma
vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como “ meio

 de obtenção de prova ”, seu objeto 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 direito material) concernente à sanção premial a ser
atribuída a essa colaboração.” (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015).

Ainda, nesse mesmo  leading case , este Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, à unanimidade, que:

“Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança
tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso
assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial

 estipulada , legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação
por parte do colaborador”.
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Essa concepção foi reafirmada por este Plenário quando do julgamento
da Questão de Ordem na PET 7074.

A colaboração premiada também pode, a depender da sanção premial,
receber, na esfera material, qualificação própria. Nesse sentido, pode
consubstanciar causa de diminuição de pena (inclusive após a sentença), de
fixação ou progressão de regime, de extinção da punibilidade, de
substituição da pena privativa de liberdade ou até mesmo de
improcessabilidade.

Assim, sob a ótica material, em linhas gerais, prescreve a Lei 12.850/13
que  o Juiz poderá conceder ao agente colaborador “ o perdão judicial,
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la

 por restritiva de direitos” , elencando diversos requisitos vinculados à
eficácia da contribuição. Além disso, se o colaborador não for o líder da
organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva colaboração, a teor
do art. 4°, § 4°, Lei 12.850/13, “ o Ministério Público poderá deixar de
oferecer denúncia”. Também consta previsão legal de colaboração posterior
à sentença (art. 4°, § 5°).

Nessa atmosfera,  Marcos Paulo Dutra Santos reconhece que “ o acordo,
em si, rege-se por normas processuais, mas a repercussão é inteiramente
material”, sendo que os “ enfoques processual e material da colaboração
premiada não são excludentes, e sim  complementares , o que reforça a
natureza híbrida do instituto” (  Colaboração (delação) premiada . Salvador:
JusPodivm. 2016, p. 86, grifei)  .

No caso, a solução da controvérsia passa pela imbricação entre as
mencionadas características materiais e processuais da colaboração
premiada.

Ocorre que,  num contexto negocial , próprio da celebração de um
acordo, o Estado dispõe de parcela de seu  jus puniendi em atividade
transacional típica. Em outras palavras, quando da celebração de um acordo
de colaboração premiada, o Estado se compromete perante o colaborador a
não o punir, ou a puni-lo de forma mais branda do que, em tese, poderia
fazê-lo caso a ele fossem impostas todas as consequências decorrentes da
prática criminosa.

Nesse momento, ao celebrar um acordo, o Estado abre mão de uma
parcela de seu poder punitivo.
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A questão que se põe, nessa linha, é perquirir a qual Órgão a
Constituição permite que se atribua, pela via legislativa, a competência de 

 presentar o Estado na celebração de um negócio jurídico processual por
meio do qual se abre mão, com força vinculante, de uma parcela do poder
punitivo estatal.

Passo a explicitar, a partir desse ponto, a  segunda premissa da qual
parto para a conclusão sobre o tema. E reitero: são fundamentos que
embasaram o voto vencido tal como proferi na ADI 5.508.

Não se desconhece controvérsia a respeito de a quais parâmetros o
Órgão que presentará o Estado na avença deve estar circunscrito. Nesse
sentido, o eminente Ministro Dias Toffoli, ao votar na Questão de Ordem da
PET 7074, mencionou, dentre outras, relevantes indagações cuja solução
ainda depende de pronunciamento mais estável e uniforme por parte desta
Corte. Assim pontuou Sua Excelência:

No contexto da legalidade do acordo de colaboração, insere-se a
questão, ainda não examinada em profundidade pelo Supremo
Tribunal Federal, da  extensão dos poderes negociais do Ministério
Público.

Nesse campo, há indagações ainda não respondidas em definitivo
pela doutrina e pela jurisprudência.

a) É constitucional a cláusula que estabeleça, após a homologação
do acordo de colaboração, o imediato cumprimento da pena privativa
de liberdade nos moldes acordados, antes mesmo da existência de
uma condenação confirmada em segundo grau de jurisdição?

(…)
b) (…) Nesse diapasão, seria válida a cláusula que prevê que uma

pena de reclusão superior a oito anos – para a qual o Código Penal
estabelece o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, a) - possa ser
cumprida pelo colaborador em regime aberto ou semiaberto?

(…)

Há mesmo controvérsia sobre se o agente estatal incumbido de
transacionar sobre o jus puniendi em troca das informações do colaborador
dispõe de maior poder de disposição ou se deve estar estritamente
circunscrito aos benefícios expressamente previstos na lei, a despeito da
alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, a qual incluiu no § 7º do art. 4º
da Lei n. 12.850/2013 o inciso II, com a seguinte redação:
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“Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o
perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de
liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais
dos seguintes resultados:

(...)
§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão

remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do
colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir
sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor,
oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação:

(...)
II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no 

caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem
o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do
art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e
na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e os
requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste
artigo; “

Nessa linha, sustenta-se que, como os benefícios passíveis de serem
concedidos ao colaborador são estritamente aqueles previstos na lei, o
debate a respeito de quem detém o poder negocial seria uma questão de
somenos, já que, ao final, é o magistrado quem deve dar a palavra final a
respeito da sanção premial por ocasião da sentença.

Entendo, todavia, que o cerne da questão ora em julgamento situa-se
fora dos mencionados limites ao poder negocial do agente estatal
incumbido de  presentar o Estado no negócio jurídico processual em
questão.

Qualquer que seja o perfil do poder de disposição, a questão que ainda
se põe é saber a qual Órgão a lei ordinária pode, sob a ótica constitucional,
atribuir competência para abrir mão, em nome do Estado, de parcela do
poder de punir.

Em outras palavras, se aquilo que for acordado confere ao colaborador,
desde que cumpra sua parte na avença, na forma como por mais de uma
vez já se manifestou este Supremo Tribunal Federal, direito subjetivo aos
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benefícios estipulados, ainda que se possa dissentir sobre os limites da
disposição, no ato negocial, alguém, em nome do Estado, dispõe de parcela
do  jus puniendi.

Portanto, torna-se relevante perquirir, nesse  contexto negocial, a
sustentação jurídica de acordos celebrados, sponte propria, pela autoridade
policial e que alcancem efeitos materiais vinculados à pretensão acusatória
ou punitiva, tema que deve ser solucionado à luz da avaliação da extensão e
da conformidade constitucional das disposições insculpidas na Lei 12.850
/13:

“Art. 4°. (...)
(…)
§ 2° Considerando a relevância da colaboração prestada, o

Ministério Público, a qualquer tempo, e  o delegado de polícia , nos
autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público,
poderão requerer ou  representar ao juiz pela concessão de perdão

 judicial ao colaborador , ainda que esse benefício não tenha sido
 previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
 Penal).

(…)
§ 6° O juiz não participará das negociações realizadas entre as

 partes para a formalização do  acordo de colaboração, que ocorrerá
entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a

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

(…)
Art. 6° O  termo de acordo da colaboração premiada deverá ser

feito por escrito e conter:
(…)
II - as  condições da proposta do Ministério Público ou do

 delegado de polícia;
(…)
IV - as  assinaturas do representante do Ministério Público ou do

 delegado de polícia , do colaborador e de seu defensor;”

Na espacialidade constitucional, anoto que, a teor do art. 129, CF, é
função institucional do Ministério Público a promoção, de modo privativo, 
da ação penal pública:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
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I -  promover, privativamente, a ação penal pública , na forma da
lei;”

Inspirada nessa prescrição, a Lei 11.719/08 revogou o art. 531 do CPP,
que, no caso de contravenções penais, previa a possibilidade de
inauguração da ação penal mediante portaria expedida pela autoridade
policial ou pelo Juiz.

O Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da revogação expressa, já
tinha por revogado o antigo art. 531 do CPP, dada a nova ordem
constitucional inaugurada em 1988. Nesse sentido, por todos, cito o
seguinte precedente:

Recurso extraordinário. Ação penal por contravenção.
Constituição Federal de 1988, art. 129, I.

Entre as funções institucionais do Ministério Público está a de
 promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.

Legitimidade do Ministério Público para promover, privativamente, a
ação penal, na espécie. Nulidade do processo, "ab initio", porque
iniciada a ação penal por portaria do órgão jurisdicional. Recurso
extraordinário conhecido e provido. (RE 139168, Rel. Min. Néri da
Silveira, Segunda Turma, DJ 10/04/1992)

De tal modo, hodiernamente, a pretensão punitiva é de titularidade do
 Ministério Público, providência a ser implementada, como regra, em regime

de indisponibilidade, conforme consagra o Código de Processo Penal:

“Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.”

Acerca do Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal Pública, leciona
Guilherme de Souza Nucci:

“Decorre da  conjunção do  princípio da legalidade penal associado
aos preceitos constitucionais que confere titularidade da ação penal

 exclusivamente ao Ministério Público e, em caráter excepcional, ao
ofendido.“ (  Manual de Processo Penal e Execução Penal. 14 ed. Rio de
Janeiro: Forense. 2017, p. 54  grifei )
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Essa obrigatoriedade tem sido amainada, em certas ocasiões, no
processo penal brasileiro. A esse respeito, cito os institutos
despenalizadores previstos na Lei 9.099/95, em que se confere ao Ministério
Público, notadamente por meio da transação penal e da suspensão
condicional do processo, a possibilidade de mitigação da exigência de
deflagração e prosseguimento da persecutio criminis in judicio. Em tais
hipóteses, esta Corte já reconheceu a imprescindibilidade de que o acordo,
tanto de transação penal quanto de suspensão condicional do processo,
deva ser celebrado entre as partes:

“Transação penal homologada em audiência realizada sem a
presença do Ministério Público: nulidade: violação do art. 129, I, da
Constituição Federal. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal -
que a fundamentação do leading case da Súmula 696 evidencia: HC
75.343, 12.11.97, Pertence, RTJ 177/1293 -, que a imprescindibilidade
do assentimento do Ministério Público quer à suspensão condicional
do processo, quer à transação penal, está conectada estreitamente à 

 titularidade da ação penal pública , que a Constituição lhe confiou
 privativamente (CF, art. 129, I) . 2. Daí que a transação penal - bem

como a suspensão condicional do processo - pressupõe o acordo entre
 as partes, cuja iniciativa da proposta, na ação penal pública, é do

Ministério Público.” (RE 468161, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, julgado em 14/03/2006,  grifei )

De tal modo, o Princípio da Indisponibilidade da Ação Penal Pública
convive com a possibilidade de certo abrandamento, desde que tal proceder
decorra de autorização legal, pressuposto genérico do trato com a coisa
pública, esfera na qual se insere o agir ministerial.

Nesse contexto, a Lei 12.850/13 preceitua hipóteses de redução da
pretensão punitiva ou executória e, em casos específicos, até mesmo a
improcessabilidade do agente colaborador, nos limites da lei e sancionada
pelo juiz sentenciante, providência que atinge a pretensão atribuída,
constitucionalmente, ao Ministério Público.

Nesse viés, cabe examinar se o ato de disposição formalizado pela
autoridade policial encontra sustentação jurídica ou se tal proceder estaria
incutido nas atribuições exclusivas do Ministério Público.

Ainda que a Lei 12.850/13, em seu art. 3º, I, elenque a colaboração
premiada como meio de obtenção de prova, o que em princípio estaria
alinhado às atribuições constitucionais das Polícias Federal e Civil previstas,
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respectivamente, nos §§ 1º e 4º, do art. 144 da Constituição, quando a
colaboração se insere num contexto negocial que envolve a disponibilidade
do  jus puniendi , revela-se, sob minha ótica, inconstitucional o sentido de
atribuir-se à autoridade policial poderes de disposição.

Isso não significa que Delegados de Polícia estejam constitucionalmente
alijados das dinâmicas próprias que envolvem a  colaboração premiada ,
especialmente se vista como gênero, ou seja, nas hipóteses em que a
colaboração não decorre de um acordo.

A lei autoriza ao Delegado de Polícia: (i) representar ao Juiz pela
concessão de perdão judicial ao colaborador; (ii) participar das negociações
entre as partes; (iii) apresentar para manifestação do Ministério Público a
colaboração, decorrente de negociação entre delegado, investigado e
defensor. É a enunciação da qual trata a lei (inciso II, art. 6º).

Eis o núcleo que embasou nosso voto na ADI 5.508: a Polícia não é parte
que pode chancelar  acordo e obter homologação judicial. Dito em menor
extensão:  sem a presença do Ministério Público , a Polícia não é parte que
pode chancelar  acordo e obter homologação judicial.

A colaboração, na hipótese supra (é a hipótese  iii ) deverá, mesmo,
conter, na proposta a assinatura do Delegado de Polícia, além da
imprescindível presença do Ministério Público (ou seja, manifestação que
compreende assinatura do respectivo representante no acordo).

Em duas oportunidades a Lei n. 12.850 impõe a manifestação do MP: no
§ 2º do art. 4º e no § 6º do mesmo artigo.

O inciso IV desse art. 6º há de ser compreendido em hermenêutica
constitucional coerente com as normas da Constituição que se projetam
sobre a presença do Estado no acordo.

Contudo, para  presentar isoladamente o Estado na celebração do
negócio jurídico, teria o Delegado de Polícia de dispor de direito que se
associa ao exercício, integral ou parcial, da pretensão punitiva que, como
visto, na hipótese de ação penal pública, é titularizada pelo Ministério
Público.

Como dito, prevaleceu neste Plenário a concepção segundo a qual, os “ 
...princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam 
indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo

 de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada , legítima
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 contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador ”
(HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27
/08/2015).

Sendo assim, como o acordo de colaboração premiada tem força
vinculante, sujeito que está ao princípio do  pacta sunt servanda , apenas o
Ministério Público, que tem atribuição constitucional privativa para o
exercício da ação penal pública, pode dispor dos interesses cuja tutela lhe
foi atribuída pela Constituição.

Fosse o acordo de colaboração premiada vinculante apenas para o
colaborador, quiçá a solução poderia ser outra.

Há, ainda, um impedimento de ordem lógica que milita contra a
possibilidade de se atribuir exclusivamente às autoridades policiais poder
de, sponte propria, celebrar acordos nessa seara.

Sob o ângulo dos benefícios concedidos, prescreve a Lei 12.850/13:

“Art. 4°. (…)
§ 1o Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a 

personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da

 colaboração.”

Como se vê, exige-se, no contexto da celebração do acordo, certa
valoração de custo-benefício, contrastando-se, de um lado, a efetividade da
colaboração e, de outro, a adequação da reprimenda.

Especificamente sob a perspectiva da efetividade da colaboração, a
celebração do acordo desafia a valoração das informações objeto do negócio
jurídico, na qual se inclui, em consonância com a linha investigativa
direcionada a subsidiar a atuação do Ministério Público, a análise da
relevância e ineditismo de tais elementos.

Ocorre que não há como empreender esse necessário juízo sem ao
menos tangenciar o campo próprio da opinio delicti. Inviável, por exemplo,
afirmar que determinado pretenso colaborador não atuava como líder da
organização criminosa, requisito de concessão do benefício da não-denúncia
(art. 4°, § 4°), sem adentrar no âmbito da convicção acusatória, quadrante no
qual a movimentação ministerial se dá de modo exclusivo, visto que “ o
controle da relevância jurídica dos fatos é uma atribuição inerente à
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 titularidade da ação penal” . (ÁVILA, Thiago de Carvalho Pacheco. 
Investigação criminal: o controle externo de direção mediada pelo

 Ministério Público . Curitiba: Juruá. 2016, p. 135)

Ou seja, a celebração do acordo supõe avaliação da responsabilidade
penal do agente, ainda que de forma sumária e própria da inocorrência de
deflagração do devido processo legal.

Enfatizo que a formação do juízo acusatório constitui atribuição
indelegável do Ministério Público. Nesse sentido, nos termos do Código de
Processo Penal (art. 17), ao qual recorro a fim de extrair a compreensão
harmônica do sistema processual penal, a “ autoridade policial não poderá
mandar arquivar autos de inquérito”, impedimento consectário da ausência
de atribuição à autoridade policial no que toca à explicitação da opinio
delicti. 

O juízo acusatório, decorrência da titularidade da pretensão punitiva,
somente pode ser formado por membro que integre a respectiva carreira do
Ministério Público, compreensão que se amolda à Constituição:

“Art. 129. (…)
(…)
§2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por

 integrantes da carreira , que deverão residir na comarca da respectiva
lotação, salvo autorização do chefe da instituição.”

É sabido que a Constituição  não deve ser interpretada em tiras , forte no
Princípio da Unidade. De tal modo, qualquer atribuição exclusiva de
exercício de parcela do poder estatal deve conformar-se ao Princípio
Republicano e às demais prescrições constitucionais, marcadas pela
repartição de seu exercício. Portanto, o papel de valoração acusatória não
seria conferido de modo específico ao Ministério Público como forma de
atribuir-lhe privilégio. É necessário, destarte, extrair critério que legitime a
opção do legislador constituinte.

Essa exclusividade se situa longe da defesa de interesses corporativos. A
indelegabilidade do agir ministerial constitui disciplina consentânea com a
necessidade de preservação da imparcialidade do Estado-Juiz, bem como
com as prerrogativas funcionais dos membros do Ministério Público,
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especialmente a  independência funcional (art. 127, §1°, CF), que, de modo
consectário, legitima as garantias de vitaliciedade e inamovibilidade (art.
128, §5°, I, CF).

De tal modo, a exclusividade ministerial quanto à valoração do
conteúdo acusatório relaciona-se, de modo indisfarçável, com a
independência funcional própria da instituição, instrumento que recebeu da
Constituição para consecução, nos termos do art. 127, CF, do dever de
defesa “ da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

 individuais indisponíveis.”

A ausência de independência funcional de um determinado agente
público confere óbice a que se lhe atribua poderes para transigir sobre o
exercício da pretensão acusatória. Essa preocupação se agrava nas hipóteses
em que se apuram crimes funcionais, nos quais, em tese, seria possível a
existência de indesejável relação de cunho hierárquico entre investigado e
investigador.

Nessa perspectiva, não cabe à autoridade policial a formação de juízo
acusatório, pressuposto material inafastável da celebração do acordo de
colaboração premiada e da estipulação das cláusulas negociais.

O eventual compartilhamento da atribuição negocial apresenta
resultados de aparente conflitualidade com a finalidade da norma.

Com efeito, a Lei 12.850/13 prevê a improcessabilidade apenas se o
agente “  for o primeiro a prestar efetiva colaboração” (art. 4°, II). Ademais,
os benefícios possíveis, se a colaboração for posterior à sentença, também
são reduzidos (art. 4°, § 5°).

Tais circunstâncias visam a alcançar a colaboração com brevidade, o que
se coaduna com a duração razoável do processo constitucionalmente
exigida. A mensagem legislativa é nítida: as colaborações inaugurais
tendem a alcançar benefícios mais robustos. Da mesma forma, aguardar a
prolação da sentença pode configurar estratégia prejudicial ao colaborador.

Essas características do acordo, voltadas a estimular a colaboração, são
compatíveis com o cenário negocial em que a colaboração se encontra
inserida. A opção legislativa materializa, em certa medida, o dilema do
prisioneiro, associado à Teoria dos Jogos. A esse respeito, pondera Sabrina
Maria Fadel Becue (Teoria dos Jogos  in O que é análise econômica do
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 direito: uma introdução. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 112) que “ 
toda interação entre agentes racionais que se comportam estrategicamente

 pode ser considerada como jogo”.

Cibele Benevides Guedes da Fonseca, por sua vez, enuncia:

“Um excelente  incentivo ao comportamento colaborador é a
anistia para o primeiro que colaborar com o Ministério Público,
trazida pela Lei n°. 12.850/2013, em seu artigo 4°, §4°, inciso II, que
dispõe que ‘o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia
se o colaborador: (…) II – for o primeiro a prestar efetiva colaboração
nos termos deste artigo’. Nesse caso, o agente tem que computar como
custo, ao integrar organização criminosa, o risco de que seu comparsa
– também investigado – vai delatar antes que ele. Está-se, aqui, diante

 do principal exemplo da Teoria dos Jogos: o Dilema do Prisioneiro.” ( 
 Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey. 2017, p. 216,  grifei )”

A pluralidade de celebrantes estatais, todavia, não pode ser empregada
como instrumento de negociação ou de arrefecimento desse dilema.

Vale dizer, é da essência do acordo que o colaborador forneça todas as
informações relevantes que possui, circunstância que, inclusive, legitima a
renúncia ao direito ao silêncio (art. 4°, §14). A possibilidade de que a
efetividade da colaboração seja escrutinada por mais de um negociante
dedicado à persecução penal, todavia, parece não se compatibilizar com
essa exigência.

Nessa medida, se o Ministério Público não reputou suficientemente
relevantes e/ou inéditas as informações que seriam fornecidas pelo pretenso
colaborador, não cabe ao interessado buscar a celebração de acordo com
Órgão diverso. No caso concreto, acolhi o feito para exame e homologação
porquanto restei vencido na deliberação colegiado do Tribunal Pleno e
segui, como não poderia deixar de ser, em decisão monocrática, a
orientação majoritária.

Aqui, porém, o campo é o de revisita à tese, por isso reafirmo: o acordo
em âmbito policial não pode se transformar numa nova oportunidade para
que o candidato a colaborador, cujos elementos de convicção de que
dispunha tenham sido considerados insuficientes por um agente estatal,
possa submeter sua proposta a uma segunda análise. Deve o Estado-
Acusação manifestar-se a uma só voz.
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Mesmo que se admitisse eventual configuração de dissenso, é certo que
inexiste, sequer potencialmente, conflito de atribuições entre o Ministério
Público e a autoridade policial. Com efeito, a Constituição é expressa ao
conferir ao Ministério Público a atribuição de exercer o controle externo da
atividade policial (art. 129, VII) e não o inverso.

Nessa perspectiva, não é constitucionalmente admissível que a
autoridade policial celebre acordo de colaboração previamente rejeitado
pelo Ministério Público. Assim não fosse, ao fim e ao cabo, a autoridade
policial estaria sendo colocada na condição de revisora do agir ministerial,
em evidente e indevida emulação dos papéis constitucionalmente
estabelecidos.

Sendo assim, como o acordo de colaboração, tal qual o concebo,
pressupõe transação e, portanto, disposição de interesse
constitucionalmente afeto às atribuições exclusivas do Ministério Público,
entendo inconstitucional compreensão que permite às autoridades policiais,
em nome do Estado, dispor desses interesses.

Por outro lado, e aqui assento a  terceira premissa outrora anunciada, o
fato de compreender que apenas ao Ministério Público se pode atribuir
poder de dispor de parcela do ius puniendi não significa que este poder seja
infenso a controle, tampouco que às autoridades policiais seja vedado
qualquer iniciativa negocial.

Sabe-se ser lição primária que a Constituição não admite o exercício
ilimitado do poder, noção que constitui desdobramento do Princípio da
Separação dos Poderes e da consequente e necessária utilização de
mecanismos de freios e contrapesos. Nesse sentido, a independência
funcional não imuniza qualquer ator institucional ao crivo da sustentação
constitucional de seus atos.

De tal forma, não se ignora que a atuação do Ministério Público no
âmbito do acordo de colaboração deve ser pautada pela verificação de
compatibilidade normativa. O que a Constituição não admite, contudo, é
que esse controle seja exercitado pela autoridade policial, que, a despeito de
suas elevadas funções, em verdade, é submetida ao controle externo do
Ministério Público.

Embora o Ministério Público titularize o exercício da pretensão
punitiva, o órgão, antes que senhor do interesse público que tutela, atua
como mandatário da sociedade. Trata-se de aspecto corolário do Princípio
Republicano, do Princípio da Impessoalidade e da própria finalidade que
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adjetiva o agir ministerial, voltado, nos termos do art. 127, CF, à “ defesa da
 ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
 indisponíveis.”

Em outras palavras, o Ministério Público, ao funcionar como curador do
interesse público, não detém espaço para, sem controle, efetivo ou
potencial, renunciar aos interesses que precipuamente deve defender. Com
efeito, o sistema constitucional vigente não convive com qualquer exercício
ilimitado e incontrastável do poder. No campo da atuação ministerial, não
seria diferente.

No âmbito das medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95,
lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho,
Antonio Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes que a atuação do
Ministério Público, longe do campo da arbitrariedade, deve pautar-se por
critérios de discricionariedade regrada, compreensão que, mutatis
mutandis, também se aplica à esfera do acordo de colaboração premiada:

”Isso  não pode significar, todavia, que o Ministério Público possa
 agir soberanamente,  escolhendo os casos em que fará a proposta. Não

 é esse poder discricionário que lhe foi conferido. O fundamento da
proposta de suspensão do processo, como sabemos, está no princípio
da discricionariedade regulada, que confere ao órgão acusador o
poder de optar pela via alternativa despenalizadora em tela, em

 detrimento da forma clássica. No instante do oferecimento da
denúncia, destarte, abrem-se-lhe, dentro do novo modelo de Justiça
criminal, dois caminhos: perseguir a resposta estatal clássica (pena de
prisão, em geral) ou, de outro lado, abrir mão dessa penosa atividade
persecutória (que tem o escopo de quebrar a presunção de inocência),
enveredando para a via conciliatória da suspensão.

De qualquer modo, o certo é que o Ministério Público não optará
por um caminho ou outro arbitrariamente, consoante seu modo de ver

 o mundo, suas idiossincrasias. Cada uma das duas vias reativas
possui seus pressupostos, taxativamente delineados. Ele tem uma
alternativa, é verdade. Mas não é o dono isolado e soberano da escolha
 . Terá que pautar sua atuação, se deseja adequá-la ao Estado

Constitucional e Democrático de Direito, de acordo com as regras
 legais fixadas (...). É nisso que consiste uma das faces do denominado

princípio da discricionariedade regrada. A outra parcela está em que
 tudo passa por controle judicial ." (Juizados Especiais Criminais. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 210,  grifei )
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Com efeito, as manifestações do Ministério Público submetem-se a certa 
accountability, o que se materializa, por exemplo, no pedido de
arquivamento de Inquérito Policial, cuja exigência de fundamentação é
inafastável.

Nesse sentido, o Código de Processo Penal, além de exigir a explicitação
das razões que guiam o requerimento de arquivamento, impõe que elas
sejam submetidas ao crivo judicial. Se o Juiz dissentir das razões do
requerimento de arquivamento, deflagra-se instrumento de controle a ser
exercitado no âmbito do próprio Ministério Público:

“Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar
a denúncia,  requerer o arquivamento do inquérito policial  ou de

 quaisquer peças de informação , o  juiz , no caso de considerar
improcedentes as  razões invocadas , fará  remessa do inquérito ou
peças de informação ao  procurador-geral , e este oferecerá a denúncia,
designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou
insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz
obrigado a atender.”

Esse dispositivo legal, cuja vigência no ordenamento jurídico remanesce
por força de medida cautelar deferida nos autos da ADI 6.298, da relatoria
do eminente Ministro Luiz Fux, revela a observância do princípio
institucional da unidade, de tinta marcante na organização funcional do
Ministério Público. De tal modo, a independência funcional não autoriza
que a atuação ministerial seja fruto de visões de mundo meramente
pessoais e dissociadas de juridicidade.

Em sentido semelhante, ainda no contexto da suspensão condicional do
processo, transcrevo o verbete sumular 696 desta Suprema Corte, em que se
reconhece suscetível de controle a ausência de oferecimento de proposta
por parte do Ministério Público:

“ Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão
 condicional do processo , mas se recusando o promotor de justiça a

propô-la,  o juiz , dissentindo,  remeterá a questão ao  Procurador-Geral,
aplicando-se por  analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.”
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Como se vê, a independência funcional e a titularidade do exercício da
pretensão punitiva não consubstanciam óbice intransponível ao
indispensável controle do agir ministerial.

Isso significa que a tutela de determinados interesses públicos incluídos
no rol das competências de determinado Órgão, por sua natureza, deve
contar com mecanismos de controle.

Nessa direção, a atribuição legal de participação de mais de um Órgão
nos processos cuja finalidade seja a aferição de qual comportamento melhor
se coaduna com o interesse público, antes de ser vista como invasão das
esferas de atribuições de cada qual, melhor se coaduna com a ideia
cooperação que deve imperar entre as diversas agências incumbidas da
elucidação e persecução decorrentes da prática de crimes.

Sob essa perspectiva, se à autoridade policial não se pode validamente
atribuir poderes de disposição do  ius puniendi em razão de a Constituição
conferir privativamente ao Ministério Público o exercício da ação penal
pública, igualmente não se pode abstrair dessa atribuição privativa
compreensão que alije, por completo, a autoridade policial do âmbito
próprio da colaboração premiada.

A inconstitucionalidade dos dispositivos atacados, nessa perspectiva, se
estende apenas até o limite em que deles se possa abstrair poderes de
disposição do ius puniendi atribuídos aos Delegados de Polícia. As demais
emanações normativas, desde que passíveis de compreensão que se
amoldem à Constituição, devem ser mantidas em homenagem ao princípio
da presunção da constitucionalidade dos atos normativos.

Considere-se, portanto, que ao disciplinar a segurança pública, a
Constituição assim enuncia as atribuições das Polícias Federal e Civil:

“Art. 144. (…)
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se
a:

 I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional
e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

(…)
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IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da
 União .

(…)
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de

carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as
militares.”

Reitero que esta Corte reconhece, sob a ótica processual, que a
colaboração premiada é considerada meio de obtenção de prova. De tal
modo, trata-se de instrumento que, dentre outras finalidades, destina-se à
apuração de infrações penais, razão pela qual sua celebração, a despeito da
incapacidade negocial, interfere no contexto das atribuições das Polícias
Federal e Civil.

Nessa dimensão, é possível sim que a autoridade policial atue na fase
das negociações, embora não como parte celebrante de ato negocial.

De início, a autoridade policial pode desempenhar papel de pré-
validação da relevância das informações a serem prestadas pelo pretenso
colaborador. Não se trata, repito, de afirmar que as Polícias Federal e Civil
possam atuar como partes do acordo. Esse prévio ajuste, em verdade, cinge-
se à produção de subsídios potencialmente aptos a propiciar a adequada
atuação do Ministério Público. Ou seja, a conduta policial pode ser
validamente interpretada, como proposição de acordo fruto de colaboração
entabulada, cujo acolhimento, de modo indispensável, sujeita-se ao crivo do
órgão acusador.

Nessa ambiência, também é admissível que a autoridade policial atue
 como espécie de órgão mediador entre o pretenso agente colaborador e o

Ministério Público, estes sim substanciais partes celebrantes do ato negocial.
Para tanto, pode sugerir medidas a serem implementadas pela acusação,
explicitando ainda, de modo prévio, a conveniência de formalização de
ajuste em determinados moldes.

Destarte, a autoridade policial pode exercer função orientadora do
acusado, até mesmo com indicação de possíveis benefícios decorrentes de
eventual colaboração. Com efeito, se cabe às Polícias Federal e Civil apurar
infrações penais, não é desarrazoado conferir-lhe atribuição de estimular o
implemento de meios de obtenção de prova. Nessa ambiência, não se exige
participação do Ministério Público.
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Convém salientar a recomendabilidade de que a autoridade policial
advirta o investigado dos seus direitos constitucionais, especialmente
aqueles atrelados ao exercício da defesa. Nesse sentido, cabível que a Polícia
Federal explicite a possibilidade de sanção premial fruto da colaboração do
agente (com ou sem acordo), vista pela doutrina como instrumento de
realização da ampla defesa:

“ Quando o réu aceita os incentivos legais à confissão, dentre os
quais se insere a colaboração premiada, ele nada mais faz do que

 exercer efetivamente o seu direito à ampla defesa (…).
Ora, sabe-se que a ampla defesa não se realiza apenas com a tese

 de negativa de autoria. Há casos em que é tida como estrategicamente
correta e melhor a defesa do acusado que confessa e pugna por uma
redução de pena, regime de cumprimento de pena mais benéfico ou
substituição por pena restritiva de direitos, deixando, inclusive, de
apelar da sentença condenatória.” (FONSECA, Cibele Benevides
Guedes. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 134, 

 grifei )

“ A opção pela colaboração premiada, sem meias palavras, é um
dos caminhos que o acusado pode eleger, logo, enquanto tal, é

 manifestação da ampla defesa (art. 5°, LV, da Constituição da
República) – a depender das novas provas carreadas pelo Estado
contra o acusado, a tornar a condenação mais do que visível no
horizonte, a delação mostra-se a estratégia capaz de minorar a
punição, ou, a depender do caso, evitá-la. Eliminar do ordenamento
essa alternativa reduziria o cardápio de ‘linhas de defesa’ à disposição
do acusado e do seu defensor, importando involução no exercício da
ampla defesa, em descompasso com um dos critérios de hermenêutica
constitucional – vedação do retrocesso.” (SANTOS, Marcos Paulo
Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: JusPodivm. 2016, p.
75,  grifei ).

Portanto, se compreendida como pré-validação dos elementos
fornecidos pelo pretenso colaborador, orientação do investigado quanto aos
efeitos potenciais de eventual colaboração e explicitação opinativa não
vinculante, os atos praticados pela autoridade policial não usurpam função
exclusiva do Ministério Público, tampouco atingem, no plano da disposição,
direito sobre o qual não detém atribuição constitucional para dele dispor.
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Nessa perspectiva, nada impede que a manifestação do investigado,
devidamente assistido por defesa técnica, como proposta negocial, conte
com a anuência da autoridade policial como ato meramente opinativo.

Acerca da proposta, rememoro que apresenta como efeito ordinário a
vinculação do proponente. Aqui, contudo, há um efeito adicional.

Como visto, a atuação do Ministério Público não é imune a 
 accountabilitty . De tal modo, a despeito da titularidade do exercício da

pretensão acusatória, é certo que, assim como ocorre nas representações
policiais dirigidas ao implemento de meios de obtenção de prova, o
Ministério Público não detém a prerrogativa de simplesmente ignorar a
proposta formulada pelo pretenso colaborador, sob pena de menoscabo ao
direito constitucional de petição.

Convém salientar que, no espaço da colaboração premiada, eventual
silêncio do oblato não configura aceitação. Além do regime específico do
processo penal, a Lei 12.850/13 exige manifestação do Ministério Público
(art. 4°, §2°).

O efeito específico da proposta, nesse sentido, associa-se à exigência de
resposta expressa do Ministério Público, o que se compatibiliza com o agir
ministerial, como um todo, e com o necessário escrutínio da condução da
coisa pública. Vale dizer, a proposta tem como efeito demandar a
apreciação do Ministério Público.

Trata-se, analogicamente, do que a doutrina administrativista
convencionou chamar de efeitos prodrômicos, geralmente associado a atos
complexos e compostos. Relacionam-se a efeitos preliminares ou atípicos do
ato e que decorrem de uma primeira manifestação de vontade, explicitada
antes da completude do seu ciclo de formação. Essa primeira exteriorização
volitiva gera, como consequência, a exigibilidade de uma segunda
manifestação direcionada à avaliação da conformidade legal do ato. Acerca
do tema, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que tais efeitos:

“(…) existem enquanto perdura a situação de pendência do ato,
isto é, durante o período que intercorre desde a produção do ato até o
desencadeamento de seus efeitos típicos. Serve de exemplo, no caso
dos atos sujeitos a controle por parte de outro órgão, o  dever-poder
que assiste a este último  de emitir o ato controlador que funciona
como condição de eficácia do ato controlado. Portanto, foi efeito
atípico preliminar do ato controlado acarretar para o órgão
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 controlador o dever-poder de emitir o ato de controle " (Curso de
Direito Administrativo, 15ª ed.  grifei )

De fato, a apresentação de proposta pelo pretenso colaborador gera,
como efeito preliminar, a exigência de exame por parte do oblato.

A propósito, o próprio procedimento afeto à colaboração premiada,
disciplinado pela Lei 12.850/13, direciona-se a dissuadir eventual excesso ou
desvio de poder, como bem observou o eminente Ministro Celso de Mello,
com a costumeira proficiência:

“Na realidade, o regime de colaboração premiada, definido pela
Lei nº 12.850/2013, estabelece mecanismos destinados a obstar abusos
que possam ser cometidos por intermédio da ilícita utilização desse

 instituto , tanto que, além da expressa vedação já referida (“lex. cit.”,
art. 4º, § 16), o diploma legislativo em questão também pune como
crime, com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa, a conduta de quem
imputa “ falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a

 prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente” ou daquele
que revela “ informações sobre a estrutura de organização criminosa

 que sabe inverídicas” (art. 19).” (Pet 5700, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, julgado em 22/09/2015,  grifei )

É bem verdade que o abuso de poder, no contexto da colaboração
premiada, tem sido tratado com maior intensidade no campo da
voluntariedade da avença e da impossibilidade de imputação temerária da
prática de crimes.

Esse raciocínio também deve ser transplantado para as hipóteses em
que o Ministério Público se recusa a celebrar o acordo de colaboração.

O art. 4º, § 2º, da Lei 12.850/13 anuncia a aplicabilidade da solução
prevista no art. 28 do Código de Processo Penal, originariamente concebida
para as hipóteses em que o magistrado considera improcedentes as razões
invocadas pelo Ministério Público para fundamentar o pedido de
arquivamento de inquérito policial, como mecanismo de controle
jurisdicional da manifestação contrária do Ministério Público à
representação da autoridade policial pela concessão de perdão judicial ao
colaborador:

“(...)
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§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o
Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos
autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público,
poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão
judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido
previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal).”

A despeito do caráter eminentemente negocial da colaboração
premiada, calha ponderar que, sobretudo sob o prisma do Ministério
Público, a liberdade negocial não pode ser vista como ilimitada. Submete-
se, como mencionado, a critérios de discricionariedade regrada.

Vale dizer, se o agente indica a potencial efetividade de sua colaboração,
não é dado ao Ministério Público simplesmente ignorar essa circunstância,
já que o interesse à efetividade da apuração penal não se subordina à
disposição desmotivada e irrazoável da acusação.

Em outras palavras: à semelhança do que se verifica na hipótese de
arquivamento da investigação ou da suspensão condicional do processo,
que exprime contornos consensuais e materializa hipótese de mitigação à
indisponibilidade da ação penal, indispensável a existência de mecanismo
de controle da atuação do Ministério Público, cenário a legitimar, na minha
ótica, a aplicação analógica do art. 28, CPP também nas hipóteses em que o
Ministério Público invoca fundamentos improcedentes para negar-se a
aderir à proposta de colaboração premiada formulada por investigado.

Sob essa perspectiva, a atuação da autoridade policial, voltada à pré-
validação dos elementos fornecidos pelo pretenso colaborador, orientando
o investigado quanto aos efeitos potenciais de eventual colaboração e
explicitando opinião não vinculante dirigida ao Ministério Público, podem
configurar relevantes elementos a informar a atuação jurisdicional voltada
ao controle da atuação ministerial pela via do art. 28 do CPP, quando da
recusa de proposta de colaboração formulada pelo investigado.

Essa solução concilia a observância da unidade e independência
funcional do Ministério Público, o necessário distanciamento do Estado-Juiz
da fase das tratativas negociais (art. 4°, §6°, Lei 12.850/12) e a indesejável
possibilidade de inexistência de controle dos atos ministeriais, os quais se
encontram, naturalmente, sujeitos a escrutínio compatível com o Princípio
Republicano e com a cláusula de barreira da separação dos poderes.
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Por tais razões, entendo viável acolher a questão preliminar suscitada
 pela Procuradoria-Geral da República , o que, acaso também acolhida, torna

sem efeito, desde então, a decisão homologatória do acordo de colaboração
premiada celebrado nestes autos, ante a desconformidade manifestada pelo

 Ministério Público às fls. 726/739 .

Sem embargo, considerando ser essa a minha posição vencida, impende
examinar, à luz da óptica da posição hoje majoritária, as razões do recurso
da PGR.

3. Caso superada a questão preliminar, o que se considera por
eventualidade diante do caráter assíncrono do plenário virtual, ocorrendo
daí a manutenção dos votos que formaram a maioria na ADI 5.508, examino
desde logo o mérito do agravo regimental sob julgamento.

A pretensão revisional manifestada pela Procuradoria-Geral da
República é assentada na afirmação de que o acordo de colaboração
premiada celebrada entre a Polícia Federal e Sérgio de Oliveira Cabral
Santos Filho não preenche os requisitos legais de validade.

Tal conclusão tem por base a afirmação de que o colaborador
permaneceria “ em situação de ocultação de bens e valores adquiridos em

 razão da sua extensa lista de crimes ”, a indicar desrespeito aos deveres
anexos inerentes à boa-fé objetiva que deve nortear a pactuação do acordo
de colaboração premiada.

Sobre o tema, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial acerca
da caracterização do acordo de colaboração premiada como meio de
obtenção de prova, conforme assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal por ocasião do julgamento do HC n. 127.483, finalizado em
27.8.2015.

Ou seja, cuida-se de instituto que, à semelhança da interceptação
telefônica ou da busca e apreensão, não constitui a fonte de prova, mas
serve de instrumento para a sua descoberta e documentação no processo
penal.

Nesse sentido, elucidativas são as lições de Antonio Scarance
Fernandes, Professor Titular de Processo Penal da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, estabelecendo precisa distinção entre os
conceitos de meio de produção de prova, meio de obtenção de prova e fonte
de prova:
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“Um meio de produção de prova é o mecanismo utilizado para
trazer a fonte de prova para o processo. Assim, o depoimento de
alguém é um meio de prova, pois transporta para o processo a fonte
de prova, ou seja, o fato de conhecimento direto ou indireto da
testemunha. Quando se assegura a alguém o direito de não depor e de
guardar sigilo sobre o que sabe restringe-se o uso de um meio de
prova.

Diferentemente, um meio de obtenção de prova é o instrumento
usado para descobrir ou recolher a fonte de prova. É essa a finalidade,
por exemplo, de uma busca pessoal ou domiciliar (meio de obtenção
de prova), que permite a descoberta e a recolha de coisas importantes
para o esclarecimento de um fato delituoso (fontes de prova), as quais
serão apreendidas, sendo o ato investigativo relatado em um auto de
busca e apreensão. Também uma quebra de sigilo é meio de obtenção
de prova, pois, mediante ela, consegue-se a descoberta e a recolha de
informes relevantes para a demonstração de uma prática criminosa.

(…)
No tocante à prova documental (meio de prova), a distinção entre

fonte de prova e meio de prova pode levar a alguma confusão. O
documento em si é meio de prova, enquanto o seu conteúdo, na parte
em que interessa para a demonstração de um fato, é fonte de prova.
Quando, por meio de uma quebra de sigilo financeiro, obtém-se um
documento, como o extrato bancário, este constitui meio de prova e,
nele, encontra-se a fonte de prova, ou seja, o informe sigiloso e que
serve para evidenciar determinado fato, como, por exemplo, um
depósito.” (  in  O sigilo e a prova criminal . Doutrinas Essenciais de
Direito Penal Econômico e da Empresa, vol. 5, jul./2011, p. 1.043-1.056)

Evidenciado o caráter instrumental do acordo de colaboração premiada,
cumpre assentar a inadequação da formulação de juízos de mérito acerca
dos fatos narrados pelo agente colaborador no processamento da avença,
justamente porque, em conjunto com os respectivos elementos de
corroboração, consubstanciam-se no meio de prova a ser encartado e
valorado no procedimento próprio, seja nos autos do respectivo inquérito
ou de eventual ação penal.

Embora seja certo que o legislador ordinário prevê como condição à
homologação do acordo de colaboração premiada a análise da “ adequação
dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos
I, II, III, IV e V, do caput” do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, nos termos do seu
§ 7º, III, tal avaliação é realizada em “  atividade de delibação ”, ou seja, em
cognição sumária.
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Não poderia ser diferente, pois, ainda que o acordo de colaboração
premiada homologado judicialmente importe em incremento da segurança
jurídica no que diz respeito ao agente colaborador, o acesso aos benefícios
pactuados é condicionado ao juízo positivo de eficácia da atividade
colaborativa, a ser realizado por ocasião da sentença de mérito pela
autoridade judiciária competente ao processo e julgamento dos respectivos
fatos delituosos, nos termos do art. 4º, 7º-A, da Lei n. 12.850/2013.

Cumpre destacar, conforme já afirmado na primeira parte deste voto,
que a contribuição do acusado para a elucidação dos fatos sob julgamento
sempre foi objeto de tutela pelo ordenamento jurídico, ao menos como
circunstância atenuante da pena, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código
Penal, situação jurídica fomentada na evolução da política criminal, como se
observa, por exemplo, da norma que se extrai do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.613
/1998, a qual prevê a possibilidade de redução de pena, regime de execução
diferenciado, perdão judicial ou substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos nos casos em que o autor, coautor ou partícipe do
crime de lavagem de capitais colabore de forma espontânea com as
autoridades.

Em suma, o acordo de colaboração premiada é o instrumento previsto
pelo legislador ordinário para, observado o devido processo legal, atribuir
segurança jurídica à decisão do criminoso de adotar postura colaborativa no
processo de responsabilização criminal, cuidando-se de legítimo exercício
do direito de defesa garantido no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso, sustenta a Procuradoria-Geral da República que o acordo de
colaboração premiada celebrado entre a Polícia Federal e o colaborador
Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho não preencheria os critérios de
validade estabelecidos na Lei n. 12.850/2013, pois firmado em violação aos
deveres anexos à boa-fé objetiva.

Como é cediço, a legitimidade da autoridade policial para firmar
acordos de colaboração premiada, em concorrência com o Ministério
Público, foi assentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por
ocasião da declaração da constitucionalidade dos §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei
12.850/2013, nos autos da ADI 5.508, da relatoria do eminente Decano,
Ministro Marco Aurélio, em deliberação na qual restei vencido na
companhia dos eminentes Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Rosa Weber.

Por maioria, o Tribunal também definiu que, embora imprescindível, a
prévia manifestação do Ministério Público acerca dos termos do acordo de



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 2

1/
05

/2
02

1 0
0:0

0

31

colaboração celebrado pela autoridade policial não vincula o Poder
Judiciário no juízo de homologação.

Pontuou-se, nessa mesma direção, que a avença celebrada pela
autoridade policial não poderá, sem a concordância do Ministério Público,
incluir benefícios que interfiram nas prerrogativas constitucionais do
aludido órgão.

Não por outra razão que, conforme consignado na decisão agravada, “ o
presente acordo terá a sua eficácia verificada apenas em relação aos fatos
aqui relatados, os quais já se encontram sob apuração ou serão apurados
mediante a instauração de novos inquéritos, não surtindo quaisquer efeitos
nas ações penais em que o colaborador já foi denunciado ou eventualmente

 condenado , sem prejuízo de que eventual comportamento colaborativo seja
avaliado pelas respectivas autoridades judiciárias competentes, à luz do que
preceitua o § 2º do art. 4º da Lei 12.850/2013” (fl. 745 – destaque no original)

Em outras palavras, os efeitos do presente acordo de colaboração
premiada são restritos aos casos novos relatados pelo colaborador, não
interferindo, portanto, na esfera de atribuição do Ministério Público Federal
em relação aos casos penais que já são objeto de denúncia.

Em continuação, na óptica da Procuradoria-Geral da República, o fato
do colaborador não ter cessado a prática de condutas delituosas seria
impeditivo à celebração do acordo, pois existiriam fundadas suspeitas de
que “  permanece ocultando o produto ou proveito criminoso ” (fl. 1.096),
imputando-lhe, assim, violação aos deveres anexos à boa-fé objetiva.

Tal afirmação tem assento na premissa de que, nesta avença, o
colaborador comprometeu-se a entregar voluntariamente o montante
aproximado de R$ 380.000.000,00 (trezentos e oitenta milhões de reais), ao
passo que nas ações penais já deflagradas ou sentenciadas é apontada como
produto dos delitos que lhe são atribuídos a quantia de R$ 550.000.000,00
(quinhentos e cinquenta milhões de reais), razão pela qual conclui a
Procuradoria-Geral da República que “ pelo menos, R$ 170 milhões de reais
obtidos com a prática de crimes permanecem em local desconhecido, em

 patente situação de ocultação ” (fl. 1.095), circunstância que o
desqualificaria à celebração da avença.

Todavia, tendo em vista que os fatos em relação aos quais o colaborador
já foi denunciado não se encontram abarcados pelo acordo sob análise,
como já afirmado, o argumento ministerial vai de encontro à garantia da
presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal,
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revelando-se inservível, portanto, ao embasamento da pretendida negativa
de homologação da avença.

Com efeito, repousando a presunção de inocência no rol de garantias
fundamentais estabelecido no art. 5º da Constituição Federal (inciso LVII),
não se constata, na hipótese, circunstância fática apta a conferir-lhe
tratamento diferenciado da regra imposta pelo Poder Constituinte
Originário, mormente tendo em consideração a natureza jurídica do acordo
de colaboração premiada, já que se cuida de mero meio de obtenção de
prova e cujos termos, por si só, não se prestam a prolação de édito
condenatório, nos termos do art. 4º, § 16, III, da Lei 12.850/2013.

Desse modo, a invocação de fatos delituosos atribuídos ao colaborador
em ações penais já ajuizadas, mas desprovidas da respectiva prestação
jurisdicional definitiva, como fatores impeditivos à homologação da avença,
não constitui motivação idônea a embasar a pretensão externada pela
Procuradoria-Geral da República.

Ainda que tal circunstância venha sendo invocada pelas instâncias
ordinárias para manter o colaborador preso preventivamente em
decorrência dos fatos que já são objeto de denúncia pelo órgão acusatório,
cabe destacar, uma vez mais, conforme consignado na decisão agravada,
que estes “  não se encontram abarcados pelo acordo sob análise ” (fl. 746),
havendo alusão, ademais, da imprestabilidade do argumento ministerial,
porque “ na maioria dos fatos confessados, o colaborador se coloca na
condição de corruptor ativo das autoridades delatadas ou de intermediador
de outros corruptores, não se constatando, ao menos em sede perfunctória,

 o emprego de artifícios aptos a caracterizar o delito de lavagem de capitais ”
(fl. 746).

Nesse contexto, refirmada a compreensão pela legitimidade da
autoridade policial para firmar acordo de colaboração premiada, não
exsurge qualquer ilegalidade na homologação da presente avença,
anotando-se que, nos termos do art. 4º, § 18, da Lei 12.850/2013, incluído
pela Lei n. 13.964/2019, “ [O] acordo de colaboração premiada pressupõe
que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao

 objeto da colaboração  , sob pena de rescisão”.

Desse modo, havendo expressa limitação espacial de eficácia do acordo
homologado, cujo objeto não diz respeito a eventual prática do delito de
lavagem de capitais por parte do colaborador, não se constata qualquer
óbice à homologação da avença.
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Frise-se que o legislador ordinário previu expressamente a possibilidade
de celebração do acordo de colaboração premiada até mesmo após a
prolação de sentença condenatória, nos termos do art. 4º, § 5º, da Lei n.
12.850/2013, cuidando-se de norma que não só atribui segurança jurídica à
postura colaborativa do réu, mas a incentiva com a previsão de redução da
pena até a metade ou com a progressão de regime prisional antecipada.

Calha destacar que, ao disciplinar o instituto da colaboração premiada,
o legislador não condicionou a homologação da avença à aferição das
qualidades subjetivas do colaborador, as quais deverão ser consideradas
apenas para a definição do benefício que lhe será aplicado por ocasião da
prolação da sentença de mérito na ação penal respectiva, em conjunto com a
análise da eficácia dos atos colaborativos, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei
12.850/2013.

Embora haja previsão legal impondo ao colaborador a renúncia ao
direito ao silêncio (art. 4º, § 14, da Lei n. 12.850/2013), a voluntariedade na
manifestação de vontade é requisito de validade do acordo de colaboração,
razão pela qual, em respeito à garantia prevista no art. 5º, II, da
Constituição Federal, segundo a qual “ ninguém será obrigado a fazer ou

 deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei ”, do arcabouço
normativo que rege o instituto é inviável extrair norma que obrigue o
colaborador a relatar todos os fatos ilícitos dos quais tem conhecimento.

Nesse contexto, das próprias razões do presente agravo regimental é
possível concluir que a opção do Ministério Público Federal em não celebrar
o acordo de colaboração premiada com o ora colaborador deu-se em razão
da noticiada “ insistência do interessado em omitir informações sobre
pessoas e fatos importantes para a compreensão do funcionamento da
organização criminosa e, especialmente, para a recuperação de bens e
valores que permanecem ocultos por pessoas que atuam em nome do

 requerente ” (fl. 1.082).

Cuida-se de legítimo juízo de conveniência por parte do Ministério
Público Federal que, no entanto, não vincula o outro órgão legitimado à
pactuação, qual seja, a autoridade policial, que viu nas informações e
elementos de corroboração detidos pelo colaborador, na extensão e
profundidade como narradas de forma voluntária, o potencial de
elucidação de crimes graves.

Aliás, cabe destacar trecho do voto proferido pelo eminente Ministro
Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da RCL 43.479, iniciado em
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27.4.2021, no qual, em caso análogo, Sua Excelência tece críticas à atuação
da Procuradoria da República no Rio de Janeiro no contexto da celebração
de acordos de colaboração premiada:

“(...)
No que se refere especificamente ao caso em análise, notícias e

vídeos divulgados pelos meios de comunicação demonstram a
existência de fundadas suspeitas de manipulação dos termos do
acordo de colaboração premiada celebrado entre o MPF/RJ e
ORLANDO DINIZ, com o nítido de ampliar a investigação ad

 infinitum .
Nos vídeos divulgados, é possível constatar que os Procuradores

da extinta Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro tentam, a todo
momento, direcionar e induzir as respostas do colaborador a objetivos
pré-estabelecidos”.

Assim, em relação aos fatos relatados no presente acordo, caso
constatada a eficácia dos atos de colaboração, a contrapartida pactuada pela
autoridade policial limita-se à  representação “ nos autos do inquérito pela
concessão dos benefícios do perdão judicial, da redução em até 2/3 (dois
terços) da pena privativa de liberdade ou da substituição da pena por

 restritiva de direitos ”, tendo o colaborador plena ciência de que “ a análise
da eficácia e da efetividade da colaboração, bem como dos resultados
atingidos nos procedimentos criminais englobados no acordo, somente
serão apreciados em definitivo ao final do processo penal, ficando a critério
do juízo competente, em caso de condenação, a definição quanto ao

 benefício a ser aplicado ” (fl. 20). Não há, portanto, ofensa às atribuições
constitucionais do Ministério Público.

Caso a colaboração não seja eficaz, não fará jus a qualquer benefício.
Caso atribua falsamente a alguém a prática de infração penal ou revele “ 
informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas
” (art. 19 da Lei n. 12.850/2013), incorrerá em conduta penalmente típica e
estará sujeito a responsabilização.

Dessa forma, até o momento, a Procuradoria-Geral da República,
embora impute ao colaborador atuação desviada, não se desincumbiu do
ônus que lhe cabe para desconstituir a presunção de boa-fé que vige no
ordenamento jurídico pátrio.

Cumpre destacar que, embora tenha manifestado contrariedade à
homologação da avença que é objeto destes autos, a Procuradoria-Geral da
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República anuiu, de forma expressa, às providências investigativas
requisitadas pela autoridade policial, conforme se infere da manifestação
juntada à fl. 774,  verbis :

“O Ministério Público Federal, por meio da Subprocuradora-Geral
da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, manifesta ciência do disposto no item 4 (quatro) da decisão de
fls. 741/747, e afirma que não se opõe ao pedido formulado pela
autoridade policial quanto ao encaminhamento do material probatório

 e abertura de novos inquéritos ” (destaquei)

Por fim, nada obstante atribua ao ora colaborador a adoção de
comportamento contraditório e reprove a homologação do presente acordo,
a Procuradoria-Geral da República, no exercício do seu múnus
constitucional, requereu, por meio de petição protocolada em 13.8.2020, o
compartilhamento de termo de depoimento que compõe a presente avença,
bem como dos respectivos elementos de corroboração, para a instrução de
procedimento investigativo em trâmite perante esta Corte.

Na ocasião, consignou a representante do órgão que “ as informações
prestadas pelo colaborador SÉRGIO CABRAL podem complementar

 evidências coligidas no Inquérito nº 4244/STF, que demandam apuração ”
(fl. 1.245), providência deferida por meio de decisão proferida em 25.8.2020
(fls. 1.238-1.241).

Tal circunstância evidencia a utilidade da atividade colaborativa que
vem sendo desenvolvida pelo colaborador, não havendo razões fáticas ou
jurídicas que amparem a pretensão deduzida na presente insurgência.

4. Ante o exposto, voto:

(I)  na preliminar , coerente com o voto vencido que proferi na ADI
5.508, destaco, conheço e acolho a questão preliminar suscitada, resultando
em provimento do agravo interposto pela PGR para tornar sem efeito,
desde então, a decisão homologatória do acordo de colaboração premiada
celebrado nestes autos, ante a desconformidade manifestada pelo
Ministério Público às fls. 726/739, prejudicado de consequência o exame do
mérito; 

(II) considerando-se o âmbito de funcionamento do Plenário virtual
assíncrono, por hipótese não apreciada ou ultrapassada a preliminar, impõe-
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se desde logo a esta relatoria adentrar  ao mérito , e o faço nos termos deste
voto para, em respeito à colegialidade, à luz da orientação até aqui
prevalente que não é compatível com a tese na preliminar e que assegura à
Polícia Federal legitimidade autônoma para celebrar Acordo de
Colaboração Premiada, negar provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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 V O T O

 A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Vogal):

1. Agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República
contra decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin pela qual homologado
acordo de colaboração premiada celebrado entre Sérgio de Oliveira Cabral
Santos Filho e a Polícia Federal.

O Ministro Edson Fachin relatou:

“ Sustenta o órgão agravante que o acordo de colaboração
premiada homologado nestes autos seria “inquinado de vícios de
legalidade” (fl. 1.079), pois “o interessado porta-se em patente
desrespeito aos deveres anexos ligados à boa-fé objetiva, em especial
ao dever de lealdade e à proibição de comportamentos contraditórios”
(fl. 1.088). Afirma, em continuidade, que “o interessado permanece em
situação de ocultação de bens e valores adquiridos em razão da sua
extensa lista de crimes” (fl. 1.090), em desrespeito, portanto à
“cláusula implícita a qualquer acordo de colaboração premiada de o
colaborador cessar a prática criminosa e não voltar a delinquir” (fl.
1.089). 

Defende que tal argumento não contraria o princípio da
presunção de inocência, pois, com as condutas já narradas, “o
colaborador incide em comportamento contraditório e em deslealdade
com o Estado, infringindo, com, [sic] isso, deveres anexos ligados à
boa-fé objetiva” (fl. 1.092). 

Refere-se à quantia pactuada para devolução em decorrência da
avença celebrada, afirmando que “tais valores (380 milhões de reais) já
estão vinculados ao ressarcimento dos danos causados pela prática
dos crimes objeto das ações penais a que responde” (fl. 1.094), os quais
evidenciariam que “pelo menos, R$ 170 milhões de reais obtidos com
a prática de crimes permanecem em local desconhecido” (fl. 1.094),
pois o produto dos crimes que lhe são atribuídos nas denúncias já
ajuizadas somaria R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões
de reais). 

Alega que a situação atual de ocultação de bens estaria
“evidenciada por inúmeros elementos de prova” (fl. 1.096), motivo
pelo qual o acordo de colaboração, nestes moldes, encontraria “óbice
no princípio da moralidade pública” (fl. 1.097). 
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Tece considerações acerca da decisão proferida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.508, no qual foi
reconhecida a constitucionalidade dos §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei n.
12.850/2013 e afirmada a legitimidade da autoridade policial para
celebrar acordos de colaboração premiada, para assentar que a forma
como o precedente vem sendo aplicado na prática “tem conduzido à
disfuncionalidade do sistema de justiça negocial (…) em patente
prejuízo à própria efetividade do Direito Penal” (fl. 1.100). 

Afirma, nesse tópico, que, a partir de tal decisão, criou-se “um
verdadeiro ‘balcão de negócios’ em favor dos investigados, que
passam a jogar uma instituição contra a outra em busca de condições
mais vantajosas” (fl. 1.100), permitindo que os acordos rejeitados pelo
Ministério Público sejam celebrados com a autoridade policial, o que,
na visão do órgão agravante, causaria “forte abalo da credibilidade da
Justiça perante a opinião pública – que se vê estarrecida quando
criminosos multiplamente condenados logram obter benefícios de
colaboração premiada contratada com uma das instituições, após o

 mesmo lhe ter sido negada pela outra” (fl. 1.103).
Diante dos argumentos expostos, sustenta que “a colaboração

premiada firmada com a Polícia, para poder surtir efeitos, deve
necessariamente contar com a aderência/concordância do MP” (fl.
1.105). 

Requer a atribuição de efeito suspensivo à irresignação, bem como
a reconsideração da decisão agravada “e a consequente não
homologação do acordo de colaboração premiada firmado entre
SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO e a Polícia
Federal” (fl. 1.105). Não havendo juízo de retratação, pugna pela
submissão da insurgência ao conhecimento e deliberação da Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal. Pretende, ainda, que a
insurgência seja encaminhada “ao Plenário do STF para,
incidentalmente, ser examinada a proposta ora formulada de que a
colaboração premiada firmada com a Polícia, para poder surtir efeitos,
deva necessariamente contar com a aderência/concordância do MP”
(fl. 1.106). 

Regularmente intimado, o colaborador protocolou em 12.11.2020
as contrarrazões ao agravo regimental (fls. 1.271-1.299), nas quais
argumenta que a suspeita lançada pela Procuradoria-Geral da
República acerca da ocultação de bens é desprovida de suporte fático,
aduzindo que “devolveu espontaneamente a quantia de 40 milhões de
reais”, bem como “abriu mão da propriedade de todos os seus bens
imóveis”, tendo sido repatriado montante superior a R$ 380.000.000,00
(trezentos e oitenta milhões de reais). 

Afirma ter se colocado à disposição da Polícia Federal e do
Ministério Público Federal para prestar os esclarecimentos necessários
acerca de tal suspeita. 
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Tece considerações acerca das custódias preventivas e
condenações impostas por diversos juízos para assentar ser
“inaceitável impedir ao agravado celebrar acordo de colaboração
premiada pelo simples fato de existirem sentenças condenatórias”, na
medida em que a própria lei de regência admite a pactuação após a
sentença condenatória. 

Relaciona os procedimentos criminais nos quais foi beneficiado
em razão da postura colaborativa, inclusive a requerimento da
Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para infirmar a alegada
violação à boa-fé objetiva e aos seus deveres anexos. 

Defende, por fim, que a legitimidade da Polícia Federal para
celebrar acordos de colaboração premiada foi afirmada pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI
5.508, servindo-se o presente agravo regimental para que “o tema seja
revisitado pelo Tribunal, por via reflexa e indireta, absolutamente
inadequada diante da relevância do tema”. 

Requer o desprovimento do agravo regimental interposto pela
Procuradoria-Geral da República. 

Por meio de petição protocolada em 18.5.2021 (fls. 2.365-2.386), a
Polícia Federal ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento da
insurgência manifestada pela Procuradoria-Geral da República, “a fim
de que seja reconhecida a validade e legalidade do acordo de
colaboração firmado pela Polícia Federal com SÉRGIO CABRAL, em
benefício das instituições do sistema de persecução penal” (fl. 2.385). 

 É o relatório ”.

 2. Iniciado o presente julgamento em 21.5.2021, o Ministro Edson Fachin
acolheu questão preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da República
para tornar sem efeito a decisão homologatória do acordo de colaboração
premiada celebrado nestes autos. Concluiu, então, que “ sem a presença do
Ministério Público, a Polícia não é parte que pode chancelar acordo e obter

 homologação judicial ”.

Se superada a preliminar, o Ministro Relator votou, no mérito, por
negar provimento ao agravo regimental, decidindo que não poderia servir
de óbice à celebração de acordo de colaboração premiada “ a invocação de
fatos delituosos atribuídos ao colaborador em ações penais já ajuizadas, mas

 desprovidas da respectiva prestação jurisdicional definitiva ”.

 3. Estudado o caso, peço vênia ao Ministro Relator para rejeitar a
questão preliminar suscitada.
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No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.508, Relator
o Ministro Marco Aurélio, realizado em 20.6.2018, o Plenário desde
Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos §§ 2º e 6º do art. 4º
da Lei n. 12.850/2013, pelos quais autorizada a formalização de acordo de
colaboração premiada pelo delegado de polícia.

Esta a ementa desse acórdão:

“ DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – CLÁUSULAS. O acordo
alinhavado com o colaborador, quer mediante atuação do Ministério
Público, quer da Polícia, há de observar, sob o ângulo formal e
material, as normas legais e constitucionais. DELAÇÃO PREMIADA –
ACORDO – POLÍCIA. O acordo formalizado mediante a atuação da
Polícia pressupõe a fase de inquérito policial, cabendo a manifestação,
posterior, do Ministério Público. DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO
– BENEFÍCIOS – HOMOLOGAÇÃO. A homologação do acordo faz-se
considerados os aspectos formais e a licitude do que contido nas
cláusulas que o revelam. DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO –
BENEFÍCIO. Os benefícios sinalizados no acordo ficam submetidos a
concretude e eficácia do que versado pelo delator, cabendo a definição
final mediante sentença, considerada a atuação do órgão julgador, do

 Estado-juiz ” (ADI n. 5.508, Relator o Ministro Marco Aurélio,
Plenário, DJe 5.11.2019).

Na ocasião, ao acompanhar o voto do Ministro Relator, anotei que, por
ser a colaboração premiada negócio jurídico cujo objetivo é propiciar meios
de obtenção de provas, sua negociação e celebração pela polícia judiciária
harmoniza-se com a função investigativa daquele órgão, nos termos do § 4º
e do inc. IV do § 1º do art. 144 da Constituição da República e do caput do
art. 4º do Código de Processo Penal.

Assinalei, então, que o sistema jurídico prevê inúmeros controles,
interno e externos, para o uso correto e limitado da colaboração premiada
pela polícia judiciária, sendo de se afastarem riscos de ingerências políticas
em seu aproveitamento.

Ressaltei, ainda, a existência de triplo controle externo jurídico sobre a
colaboração premiada firmada pelo delegado de polícia. Primeiro pela
colheita necessária de manifestação do Ministério Público; depois pela
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averiguação de sua regularidade, legalidade e voluntariedade pelo Poder
Judiciário; terceiro, pela verificação de cumprimento ou não do acordo pelo
juiz sentenciante, para, somente em caso positivo, aplicar o benefício
pactuado.

Ao afastar a alegação de restrição ao direito de ação do Ministério
Público, anotei:

“ 23. Ser o acordo de delação premiada proposto pela autoridade
policial não importa, pois, em qualquer restrição ao direito de ação do
Ministério Público nem gera novidade ou estranheza à dinâmica
processual penal. 

Deve ser anotado que o Ministério Público dispõe, tão somente, o
ius persequendi ou o direito de ação, não sendo titular do direito de
punir. O ius puniendi tem como o seu único titular o Estado-Juiz, que
detém o monopólio do uso legítimo da força pela coerção. 

Assim, se no acordo de colaboração premiada se oferecerem
benefícios que mitigam a futura pena a ser imposta, também não
haverá ofensa às funções ministeriais, porque a pena a ser aplicada
pela prática delitiva depende unicamente de decisão judicial
fundamentada e não da vontade do Ministério Público ou da

 autoridade policial.
24. A legitimidade conferida à autoridade policial para o ajuste de

acordo de colaboração premiada busca apenas ampliar o campo de
investigação da polícia, instituição indispensável à segurança pública,
essencial para a construção de um eficiente sistema de repressão à
criminalidade. 

Portanto, a atuação concorrente ou conjunta do Ministério Público
e da polícia judiciária contra o crime, além de constitucional, atende
ao interesse comum e aos anseios da sociedade, o que deve estar

 sempre acima de eventuais questões corporativas ”.

Coerente com essa fundamentação, não se há cogitar de invalidade
jurídica do acordo de colaboração firmada entre delegado de polícia e o
colaborador baseado apenas na manifestação desfavorável do Ministério
Público. Não teria essa manifestação o sentido de automaticidade daquela
invalidade e impossibilidade de análise na instância judicial.

Formalizado acordo de colaboração premiada entre a autoridade
policial e o investigado, cabe ao magistrado analisar e concluir sobre a
presença dos requisitos legais para homologação. Eventual manifestação
contrária do Ministério Público não vincula o Poder Judiciário, que pode
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decidir pela homologação ou não do pactuado, atentando às condições
legais.

 5. No mérito, acompanho o Ministro Relator para negar provimento ao
agravo regimental da Procuradoria-Geral da República.

No § 7º do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, alterado pela Lei n. 13.964/2019,
exige-se para a homologação do acordo de colaboração premiada sua
regularidade e legalidade, a adequação dos benefícios pactuados aos
previstos em lei, a adequação dos resultados da colaboração aos previstos
em lei e a voluntariedade da manifestação de vontade.

No caput do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, são arrolados os resultados
que a celebração de acordos de colaboração premiada deve atingir:

“ Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o
perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de
liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais

 dos seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da

 organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da

 organização criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da

 organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das

 infrações penais praticadas pela organização criminosa;
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física

 preservada ”.

 6. Na espécie, a agravante não logrou êxito em demonstrar a ausência
desses requisitos legais.

Embora a Procuradoria-Geral da República insurja-se contra a
homologação do acordo de colaboração premiada e afirme que o
colaborador se portaria “ em patente desrespeito aos deveres anexos ligados

 à boa-fé objetiva ”, o Ministro Relator ressalta que o próprio órgão requereu
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o compartilhamento de termo de depoimento do colaborador para a
instrução de outra investigação em trâmite neste Supremo Tribunal.

Não há como afirmar, neste momento processual, a inadequação do
acordo de colaboração para o alcance dos resultados previstos no art. 4º da
Lei n. 12.850/2013. Trata-se de questão a ser decidida em momento
processual adequado, após apreciação do material probatório obtido pela
colaboração premiada.

Como anota Vinicius Gomes de Vasconcellos, “ a eficácia da
colaboração não é pressuposto de admissibilidade ou de validade do
acordo, pois somente será auferida concretamente no momento do

 sentenciamento para determinação do benefício ao colaborador ” ( 
 Colaboração premiada no processo penal . 3. ed. São Paulo: Thomson

Reuters Brasil, 2020. Livro eletrônico).

Nessa linha foi o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do 
Habeas Corpus n. 127.483, Relator o Ministro Dias Toffoli:

“ (…) o juiz, ao homologar o acordo de colaboração, não emite
nenhum juízo de valor a respeito das declarações eventualmente já
prestadas pelo colaborador à autoridade policial ou ao Ministério
Público, tampouco confere o signo da idoneidade a seus depoimentos

 posteriores.
Como bem destacado pelo eminente Ministro Teori Zavascki em

 suas informações:
“(...) o âmbito da cognição judicial na decisão que homologa o

acordo de colaboração premiada é limitado ao juízo a respeito da
higidez jurídica desse ato original. Não cabe ao Judiciário, nesse
momento, examinar aspectos relacionados à conveniência ou à
oportunidade do acordo celebrado ou as condições nele estabelecidas,
muito menos investigar ou atestar a veracidade ou não dos fatos
contidos em depoimentos prestados pelo colaborador ou das
informações trazidas a respeito de delitos por ele revelados. É
evidente, assim, que a homologação judicial do acordo não pressupõe
e não contém, nem pode conter, juízo algum sobre a verdade dos fatos
confessados ou delatados, ou mesmo sobre o grau de confiabilidade
atribuível às declarações do colaborador, declarações essas às quais,
isoladamente consideradas, a própria lei atribuiu escassa confiança e
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limitado valor probatório ("Nenhuma sentença condenatória será
proferida com fundamento apenas nas declarações do agente

 colaborador", diz o § 16 do art. 4º da Lei 12.850/2013)”.
Em outras palavras, a homologação judicial do acordo de

colaboração premiada não significa, em absoluto, que o juiz admitiu
como verídicas ou idôneas as informações eventualmente já prestadas
pelo colaborador e tendentes à identificação de coautores ou
partícipes da organização criminosa e das infrações por ela praticadas
ou à revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da

 organização criminosa.
A homologação judicial constitui simples fator de atribuição de

eficácia do acordo de colaboração. Sem essa homologação, o acordo,
embora possa existir e ser válido, não será eficaz, ou seja, não se
produzirão os efeitos jurídicos diretamente visados pelas partes. (…)

Finalmente, havendo um acordo de colaboração existente, válido e
eficaz, nos termos do art. 4º, I a V, da Lei nº 12.850/13, a aplicação da
sanção premial nele prevista dependerá do efetivo cumprimento pelo
colaborador das obrigações por ele assumidas, com a produção de um
ou mais dos seguintes resultados: 

a) identificação dos demais coautores e partícipes da organização
criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 

b) revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da
organização criminosa; 

c) prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da
organização criminosa; 

d) recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das
infrações penais praticadas pela organização criminosa; 

e) localização de eventual vítima com a sua integridade física
 preservada.

Se não sobrevier nenhum desses resultados concretos para a
investigação, restará demonstrado o inadimplemento do acordo por
parte do colaborador, e não se produzirá a consequência por ele

 almejada (aplicação da sanção premial) ” (HC n. 127.483, Relator o
Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.2.2016).

Naquele mesmo julgado, o Ministro Relator ressaltou que “ a confiança
no agente colaborador não constitui elemento de existência ou requisito de

 validade do acordo de colaboração ”.

 7. A homologação do acordo de colaboração premiada não significa o
reconhecimento de veracidade de qualquer das declarações prestadas pelo



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 2

7/
05

/2
1 1

4:0
2

9

colaborador, nem juízo de certeza sobre a efetiva utilidade, à persecução
penal, dos depoimentos por ele prestados ou do material probatório por ele
fornecido. Trata-se apenas de aferir a possibilidade dessa utilidade.

Por ter requerido o compartilhamento de termo de depoimento do
colaborador para instrução de outra investigação, tem-se que a
Procuradoria-Geral da República mesma reconhece, ao menos com relação
a parte do acordo de colaboração premiada, a possibilidade de atingimento
de alguns dos resultados exigidos no art. 4º da Lei n. 12.850/2013. Nesta
fase, tanto afasta a pretensão de se declarar a impossibilidade de
homologação do acordo de colaboração premiada pela sua invalidade.

 8. Pelo exposto, rejeito a questão preliminar suscitada pelo Ministro
Relator e, no mérito, acompanho o voto por ele proferido, negando

 provimento ao agravo regimental.



 
“Uma palavra e tudo está salvo 
                Uma palavra e tudo está perdido”.
   

          André Breton
V O T O

   
O  SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: o  presente  caso  é 

paradigmático  para  que  este  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  possa 
refletir sobre os limites do uso dos acordos de colaboração premiada face 
aos princípios norteadores do sistema penal acusatório. 

As controvérsias aqui colocadas denotam que – malgrado a aparente 
compatibilidade do regime da Lei 12.850/2013 com a Constituição Federal 
–  casos  específicos  como este  sugerem a  existência  de  um verdadeiro 
estado  de  coisas  inconstitucional  na  implementação  do  regime  de 
colaboração premiada no direito brasileiro. 

Os  desdobramentos  processuais  da  homologação  do  acordo  de 
colaboração  afastaram-se  em  muito  das  finalidades  da  legislação 
correlata.  Entre  nós,  assim como ocorre  em outros  países  da  tradição 
romano-germânica, como na Alemanha, em regra, o uso de instrumentos 
negociais no processo penal não se vincula à finalidade de abreviamento 
ou  de  mera  resolução  antecipada  do  caso,  mas  se  revela  como 
instrumento  cognitivo  com  finalidade  probatória  para  melhor 
reconstrução  dos  fatos  passados,  que  pressupõe  o  desvendamento  do 
adequado  grau  de  culpabilidade  dos  investigados  (ALEMANHA, 
BVerfG, Sentença do Segundo Senado de 19 de março de 2013 - 2 BvR 
2628/10 -, Rn. 1-132). 

O princípio da culpabilidade deve ser  tomado como um pilar  da 
arquitetura  dogmática  da  colaboração  premiada,  reconhecendo-se  tal 
princípio como garantia constitucional do indivíduo em face da violência 
estatal, como limitador axiológico do jus puniendi (KAUFMANN, Arthur. 
Das  Schuldprinzip:  eine  strafrechtlich-rechtsphilosphische 
Untersuchung. Heidelberg: Winter, 1961, p. 15). 

A disposição de que não há punição sem culpa –  nulla poena sine  
culpa – representa uma conquista histórica do direito penal democrático e 
uma  das  categorias  mais  importantes  de  todo  o  sistema  penal 
(STRATENWERTH,  Günter.  Die  Zukunft  des  strafrenchtlichen 
Shuldprinzips. Heidelberg/Karlsruhe: C. F. Müller, 1977, 1977, p. 7 e 40 e 
ss). Por essa razão, não deve o princípio da culpabilidade deixar perder-se 



por  novas  construções  dogmáticas  ligadas  ao  instituto  da  colaboração 
premiada  e  aos  demais  mecanismos  negociais  (DE-LORENZI,  Felipe. 
Justiça negociada e fundamentos do direito penal. Marcial Pons, 2021. p. 208-
248)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), já em diversas 
ocasiões, manifestou-se sobre temas relacionados a esse debate, marcando 
importantes fronteiras a práticas negociais abusivas e que desbordam dos 
limites do sistema acusatório e do princípio da culpabilidade (MENDES, 
Gilmar Ferreira. Sistema de Justiça e Colaboração Premiada: o desafio da 
conciliação. Revista Jurídica da Presidência, Brasília, v. 21 n. 124 Jun./Set. 
2019 p. 240-261).

Não obstante, os acordos de colaboração premiada homologados em 
diversas operações – inclusive em decisões da Suprema Corte – revelam o 
desenvolvimento  de  práticas  que  conflitam  diretamente  com  todo  o 
arcabouço jurisprudencial formado durante os últimos anos.

A realização  de  um  rígido  e  responsável  controle  judicial  desses 
acordos, sobretudo na sua fase de homologação, é fundamental para que 
este Tribunal não convalide situações, como a ora posta em exame, em 
que as partes envolvidas no acordo parecem querer substituir a vontade 
do legislador pela vontade do colaborador.

Com  esse  espírito  de  reconstrução  e  balizamento  do  sistema  de 
justiça penal negociada, passo ao exame das razões recursais. 

   
1. Dos  antecedentes e subsequentes à homologação do acordo de 

colaboração premiada: sistema de justiça e o surrealismo negocial
   
Entendo que são necessárias algumas breves considerações sobre a 

tramitação  deste  feito,  a  fim  de  se  estabelecer  a  sequência  dos  fatos 
antecedentes  e  dos  desdobramentos  da  homologação  do  acordo  de 
colaboração  premiada  celebrado  entre  SÉRGIO  CABRAL  e  a  Polícia 
Federal. 

É  importante  destacar  que,  anteriormente  ao  início  das  tratativas 
com a autoridade policial, o proponente pleiteara a celebração de acordo 
de  colaboração  premiada com a  Força  Tarefa  da  Lava  Jato  no  Rio  de 
Janeiro ainda em janeiro de 2017. 

À época, SÉRGIO CABRAL já contava com 12 condenações em ações 
penais movidas pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro e com 1 
condenação  nos  autos  de  ação  penal  movida  pelo  Ministério  Público 
Federal  em  Curitiba-PR.  A  soma  das  penas  privativas  de  liberdade 



chegava à marca de 267 anos de prisão, sem contar as penas que ainda 
podem lhe ser impostas no âmbito de ações penais em curso.

A Força  Tarefa  da  Lava  Jato  no  Rio  de  Janeiro,  ainda  em  2017, 
considerou, porém, que o proponente não satisfazia as condições legais 
objetivas  para  a  celebração  do  acordo  de  colaboração  premiada.  Isso 
porque, de acordo com o MPF, ao decorrer de toda a negociação com 
SÉRGIO  CABRAL,  o  pretenso  colaborador  teria  se  omitido  quanto  a 
informações sobre pessoas e fatos importantes para a compreensão do 
funcionamento  da  organização  criminosa  e,  especialmente,  quanto  a 
dados necessários para a recuperação de bens e valores que permanecem 
– até hoje – ocultos por pessoas que atuam em seu nome. 

De  acordo  com  o  Ministério  Público  Federal,  nessas  negociações 
“notou-se que o candidato a colaborador deixava de falar de pessoas próximas,  
especialmente  parentes  e  amigos  que  funcionaram  como  laranjas,  líder  da  
organização  criminosa,  com  a  calara  finalidade  de  proteger  certas  pessoas  e  
ocultar o proveito e produto dos crimes praticados” (fl. 737). 

Por conta disso, a PGR considerou que “diante das mentiras e omissões  
seletivamente implementadas por SERGIO CABRAL durante a negociação de  
eventual acordo de colaboração premiada com o MPF, este órgão concluiu que o  
então candidato a colaborador não se portava com as necessárias boa-fé e lealdade  
processual que devem reger todo o negócio jurídico, inclusive a respectiva fase  
pré-contratual” (fl. 738). 

Ou seja, entre as causas indicadas para a não celebração do referido 
acordo, a PGR destaca que SÉRGIO CABRAL seria líder de organização 
criminosa, submetido a dezenas de condenações que totalizam mais de 
267 anos de prisão  e, além disso, teria faltado com a verdade ao tentar 
proteger sua ex-esposa e ao não revelar vultosos recursos localizados no 
exterior, no valor total de R$ 170 milhões de reais (fl. 736-737). 

Com  a  rejeição  do  acordo  por  parte  do  MPF/RJ,  o  colaborador 
iniciou  as  tratativas  e  acabou  fechando  colaboração  premiada  com  a 
Polícia  Federal.  Contudo,  esse  negócio  jurídico  apresentou  inúmeros 
problemas desde o início.

Em  primeiro  lugar,  observa-se  que  os  anexos  do  acordo  de 
colaboração  se  referem  a  diversos  ilícitos  distintos,  entre  os  quais  se 
incluem (fl. 15-18): 

   
a) a compra de apoio político de Senadores do PMDB por 

parte do PT nas eleições de 2014 mediante a utilização do grupo 
J&F;



b) contribuições financeiras no valor de R$ 30 milhões de 
reais realizadas por Sérgio Cabral aos Senadores do PMDB em 
2014;

c)  corrupção  de  Ministros  do  STJ  para  a  obtenção  de 
decisões favoráveis à manutenção da gestão de Orlando Diniz à 
frente da Fecomércio/Senac/Sesc-RJ;

d)  corrupção  de  Ministros  do  TCU  em  diversas 
circunstâncias,  dentre  as  quais  se  incluem  a  proteção  dos 
interesses  de  Orlando  Diniz  na  direção  da 
Fecomércio/Senac/Sesc-RJ;

e) compra de Senadores no âmbito da CPMI da operação 
Monte Carlo, fraude em licitações do anexo central do TJ/RJ,  
arquivamento  de  inquérito  civil  em tramitação  no  MPE/RJ  e 
compra de apoio político de presidentes de partidos e agentes 
públicos;

f) compra de alvará de funcionamento de hotel localizado 
no Rio de Janeiro;

g)  interferências  para  o  arquivamento  de  investigações 
criminais no âmbito da Polícia Civil do Rio de Janeiro;

h)  ocorrência  de  desvios  nas  obras  da  usina  de  Santo 
Antônio em Rondônia. 

   
Pelo que se vê, os crimes narrados pelo colaborador se relacionam, 

de forma direta, com infrações penais apuradas no  âmbito da operação 
Lava Jato no Rio de Janeiro.  Não é à toa que as primeiras tratativas de 
colaboração se deram perante à própria Força-Tarefa da Lava Jato do Rio 
de Janeiro. 

Ocorre que, no âmbito deste STF, os casos relativos à Lava-Jato do 
Rio de Janeiro foram designados à minha relatoria,  de acordo com as 
regras  de  prevenção  do  Tribunal,  inclusive  a  operação  Calicute 
reiteradamente mencionada pela autoridade policial, bem como os crimes 
supostamente praticados por Orlando Diniz que envolveriam Ministros 
do  STJ,  do  TCU  e  o  próprio  Sérgio  Cabral  (casos  que  justificam  a 
prevenção: HC 150.555, HC 141478, HC 142993, RCL 42644 e RCL 43479).

Apesar disso, o Delegado responsável pela negociação direcionou a 
representação de homologação ao Ministro Edson Fachin, em virtude da 
possível prevenção com as investigações ocorridas no INQ 4707 (compra 
de apoio político de Senadores do PMDB) e no INQ 4436 (recebimento de 
valores por parte de AÉCIO NEVES), o que acabou sendo acolhido pelo 
sistema de distribuição do Tribunal.



Após a instrução do feito, o Relator determinou a remessa dos autos 
à Procuradoria-Geral da República. 

Em sua manifestação,  o Ministério Público Federal  registrou nova 
oposição  à  celebração  e  homologação  do  acordo  de  colaboração 
premiada, tendo aduzido, em síntese, a violação ao princípio da boa-fé 
objetiva pela omissão do relato de crimes e a manutenção de recursos 
ilícitos no exterior (fl. 726/739).

   Ao  analisar  o  feito,  em  decisão  de  5  de  fevereiro  de  2020,  o 
eminente  Relator  homologou o  acordo  de  colaboração  premiada 
celebrado entre SÉRGIO CABRAL e a Polícia Federal. Em sua decisão (fl. 
741),  o  Ministro  Edson  Fachin  aduziu  que,  embora  imprescindível,  a 
manifestação do Ministério Público não seria vinculativa, razão pela qual 
seria  possível  homologar  o  acordo  celebrado  exclusivamente  pela 
autoridade  policial,  desde  que  não  fossem  pactuados  benefícios  que 
interfiram nas prerrogativas constitucionais do Ministério Público. 

O Relator também destacou o precedente firmado por esta Corte na 
ADI  5.508,  no  qual  assentou-se  a  constitucionalidade  da  norma  que 
possibilita à Polícia a celebração de acordos (fl. 742). 

A partir  desta  homologação,  foram  instaurados,  no  âmbito  deste 
Supremo  Tribunal  Federal,  os  Inquéritos  4815,  4816,  4817,  4818,  4819, 
4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825 e 4826, um para cada conjunto de fatos 
narrados pelo colaborador. 

Diante dessa decisão,  a  PGR interpôs embargos de declaração (fl. 
751-759) que foram rejeitados pelo Relator (fl. 776-791).

Com base nessa nova decisão,  a  PGR interpôs o presente agravo 
regimental (fl. 1.074 e seguintes) objeto deste julgamento, no qual reitera 
as suas alegações. 

Contudo,  antes  de  adentrarmos  às  razões  do  presente  agravo, 
convém esclarecer  fatos  relevantes  supervenientes  à  homologação  que 
devem ser devidamente registrados para que esta Corte tenha uma visão 
mais  ampla  das  disfuncionalidades  e  das  ilegalidades  praticadas  pela 
autoridade  policial  e  pelo  colaborador  que,  de  certo  modo,  e  com  as 
devidas  vênias,  acabaram  sendo  equivocadamente  chanceladas  pelo 
eminente Relator.

O aclaramento  de  tais  fatos  é  absolutamente  imprescindível  para 
reestabelecer  a  verdade  e  dissipar  todas  as  teorias  conspiratórias  que 
rodeiam o acordo. Invoco as palavras atribuídas a Louis Brandeis para 
recordar que “a luz do sol é sempre o melhor desinfetante”. 

Após  a  homologação  do  acordo  e,  paralelamente  ao  trâmite 



processual desta PET, foram instaurados 12 (doze) inquéritos criminais a 
partir dos anexos da colaboração de SERGIO CABRAL de competência 
originaria  do  STF.  Após  a  autuação  desses  inquéritos,  eles  foram 
remetidos pela Presidência da Corte à PGR. 

A PGR então, na condição de titular da persecução penal, pleiteou o 
arquivamento  de  todos  os  12  (doze)  inquéritos,  por  entender  que  as 
declarações  do colaborador não contariam com elementos  mínimos de 
corroboração que justificassem a deflagração de investigação criminal em 
desfavor das pessoas citadas. 

Por  ter  opinado  de  forma  contrária  ao  acordo  de  colaboração,  o 
Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, 
pugnou pelo arquivamento imediato das investigações,  tendo em vista 
inclusive  a  dupla  instauração  de  procedimentos  investigativos  em 
inúmeros relatos apresentados por SÉRGIO CABRAL. 

A Presidência do STF acolheu o pedido de arquivamento promovido 
pela Procuradoria-Geral da República em relação aos inquéritos,  tendo 
em  vista  inclusive  a  jurisprudência  do  Tribunal,  que  entende  pela 
impossibilidade  de  reavaliação  judicial  dessa  manifestação  de 
arquivamento do  Parquet (INQ 510, INQ 719, INQ 851, HC 50860, INQ 
1538, HC 80263, INQ 1608, INQ 1884, INQ 2044 e HC 83343). 

Contra essas decisões, a defesa do colaborador interpôs heterodoxos 
recursos de embargos de declaração que foram prontamente rejeitados 
pela  Ministra  Vice-Presidente  Rosa  Weber,  de  modo  a  corroborar  a 
decisão da Presidência do Tribunal. 

Convém  destacar  que,  após  essas  decisões  de  arquivamento,  o 
colaborador  passou a  imputar  supostos  fatos  ilícitos  a  Ministros  desta 
Corte  e  ao  Procurador-Geral  da  República  com  base  em  suspeitas, 
conjecturas, fotos de eventos sociais e em notícias de jornais.

Pois  bem,  retornando  à  explicação  sobre  os  desdobramentos  da 
decisão de homologação, deve-se esclarecer que a proposta de acordo de 
colaboração  premiada  originalmente  juntada  aos  autos  e  submetida  à 
homologação pelo eminente relator (fls. 11-26) continha, na sua Cláusula 
17, uma previsão bastante sui generis e absolutamente ilegal de narrativa 
de fatos ilícitos posteriormente à homologação. 

Previa-se  ali  que  “além  dos  anexos  apresentados  neste  momento,  o  
colaborador  se  comprometer  a  narrar  para  a  Polícia  Federal  outros  fatos  
criminosos  igualmente  graves  os  quais  eventualmente  darão origem a anexos  
próprios.  Os novos relatos que integram o presente acordo serão apresentados  
pelo colaborador a partir da data sua assinatura, e os depoimento a respeito deles  



serão tomados na Polícia Federal até o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência  
da homologação do acordo pelo Ministro Relator” (fl. 24). Reproduzo o inteiro 
teor da cláusula mencionada:

   
“17  –  PRAZO  PARA  ELABORAÇÃO  DE  NOVOS 

ANEXOS
Além  dos  anexos  apresentados  neste  momento,  o 

colaborador  se  compromete  a  narrar  para  a  Polícia  Federal 
outros  fatos  criminosos  igualmente  graves,  os  quais 
eventualmente darão origem a anexos próprios.

Os  novos relatos  que integram o presente  acordo  serão 
apresentados  pelo  colaborador  a  partir  da  data  da  sua 
assinatura, e os depoimentos a respeito deles serão tomados na 
Polícia Federal até o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência 
da decisão de homologação do acordo pelo Ministro Relator. 

A  partir  da  apresentação  de  outros  anexos,  a  Polícia 
Federal constituirá novos casos criminais e apresentará pedidos 
ao  Ministro  Relator  para  a  abertura  dos  respectivos 
procedimentos  criminais  ou  encaminhamento  do  material 
produzido para investigações já existentes.”

   
Conforme será discutido ao longo do presente voto, referida cláusula 

revela-se absolutamente ilegal, na medida em que distorce e subverte o 
regime jurídico definido na Lei 12.850/2013, sobretudo no seu art. 3º-C, § 
3º, o qual dispõe que “   no acordo de colaboração premiada, o colaborador deve  
narrar  todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação  
direta com os fatos investigados”. 

Essa cláusula contratual que posterga o cumprimento da obrigação 
de narrar os ilícitos para um momento posterior ao da homologação do 
acordo foi totalmente aceita pelo eminente Relator, sem nenhuma glosa. 
Ela instituiu, no presente caso, um verdadeiro regime de homologação   ex   
ante   dos acordos de colaboração premiada  , em que a autoridade judicial 
primeiro homologa o acordo e só depois o colaborador narra fatos ainda 
indeterminados e desconhecidos. 

Após  a  homologação  do  acordo,  essa  cláusula  guarda-chuva  foi 
utilizada como um pé de apoio para incontáveis ilegalidades. Malgrado a 
Cláusula  17  fixasse  prazo  de  120  (cento  e  vinte  dias),  após  a  decisão 
homologatória,  para  a  apresentação  dos  “novos  casos”,  o  delegado 
responsável apresentou pedidos de compartilhamento de provas obtidas 
nos autos de outras operações criminais e ainda solicitou a prorrogação 



do prazo para elaboração de novos relatos criminais.    
Em 25 de agosto de 2020, a fim de “instruir” os novos que seriam 

ainda  delatados,  o  Ministro  Relator  atendeu  a  pedido  da  autoridade 
policial  para  autorizar  o  compartilhamento  de  provas  relativas  às 
Operações  Boca  de  Lobo  e  Calicute  (fls.  1.360/1.365).  Reitero  que  esta 
última Operação Calicute se encontra sob minha relatoria no STF, embora 
jamais tenha sido submetido à minha apreciação o referido pedido de 
compartilhamento.

Em 2 de outubro de 2020, o Relator deferiu pedido de suspensão do 
prazo, até o dia 20 de outubro de 2020, para que o delegado de polícia 
apresentasse novos anexos complementares oriundos da colaboração (fl. 
1.233). Em 22 de dezembro de 2020, no âmbito do Recesso Judiciário, o 
eminente Presidente Ministro Luiz Fux autorizou a prorrogação do prazo 
previsto na Cláusula 17 do acordo pelo prazo de 40 dias (fl. 1.313). Chama 
a  atenção  o  fato  de  que  nenhuma  dessas  decisões  foi  submetida  a 
referendo pelo Tribunal Pleno, que é o Juiz Natural da causa.

De  todo  modo,  com  base  nessas  autorizações,  e  valendo-se  da 
cláusula “residual” de abertura para apresentação de “novos casos”, no 
ano de 2021, a Autoridade Policial realizou diversas investigações ilegais 
de autoridades detentores de foro por prerrogativa de função neste STF, 
sem prévia autorização do Tribunal, bem como para tentou criminalizar 
atos  praticados  pelo  Procurador-Geral  da  República  e  pelo  então 
Presidente do STF.

Faço aqui um registro dos acontecimentos sobretudo porque, a meu 
ver,  eles  denotam fartos  indícios  de  que representantes  da  autoridade 
policial que atuaram no presente caso incorreram na prática dos crimes 
previstos nos arts.  25,  27 e 30 da Lei  13.869/2019,  que dispõe sobre os 
delitos de abuso de autoridade.

Em 30 de abril de 2021, o delegado da Polícia Federal encaminhou ao 
eminente Ministro Edson Fachin pedido de Representação Criminal (fls. 
1329-1336)  em  face  de  diversas  autoridades  detentoras  de  foro  por 
prerrogativa de função. Nessa representação, foram narrados 39 (trinta e 
nove) fatos novos. 

Para  além  de  simplesmente  encaminhar  os  “novos”  relatos  do 
colaborador,  a  autoridade policial  encaminhou,  na realidade,  um farto 
material  de  investigação  criminal  consolidado  em  relatórios  de 
inteligência policial elaborados a partir da colheita de depoimentos e da 
análise de mídias apreendidas em outras operações policiais. 

Esses documentos, repise-se, que se referem a algumas autoridades 



detentoras de foro por prerrogativa de função no STF, somam mais de 900 
(novecentas) páginas, constante dos autos das fls. 1337-2309. 

Contudo, a partir    de uma análise minimamente cuidadosa desse 
material,  já  seria  possível  depreender  que essas  quase  mil  páginas  de 
investigações constituem, em essência, meras reproduções dos termos de 
depoimento  do  colaborador  somadas  à  produção  de  relatórios  de 
inteligência policias que equivocadamente valoram como elementos de 
corroboração  fatos  já  investigados  em  outras  ações  penais  ou 
acontecimentos que envolvem tão somente terceiros,  isto é,  que dizem 
respeito diariamente a pessoas que não coincidem nem com o delator e 
nem com os próprios delatados. 

Destaque-se que,  dentre os fatos narrados,  o colaborador chega a 
imputar ao então Presidente do STF o crime de obstrução de justiça em 
razão das decisões de arquivamento dos inquéritos instaurados a partir 
dos  “primeiros”  anexos  da  colaboração.  Como  já  mencionado,  esses 
inquéritos foram arquivados a pedido da própria PGR que não visualizou 
nenhuma utilidade à persecução criminal. 

Ou seja, a vigência de uma cláusula de homologação ex ante deu azo 
à situação surreal em que o colaborar pretende narrar como fato delituoso 
“novo”  evento  ocorrido  após  a  homologação,  consistente  no 
arquivamento de inquéritos a partir das narrativas originais.

Além  disso,  é  absolutamente  censurável  a  deflagração  dos 
procedimentos de investigação contra autoridades detentoras de foro em 
evidente usurpação da competência da PGR e desta  Corte.  No que se 
refere  às decisões  desta  Corte,  no precedente firmado na Pet 3825-QO 
(Tribunal Pleno, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes,  j.  10.10.2007), 
restou  assentado  que  a  investigação  de  autoridade  com  foro  por 
autoridade policial sem atribuição deveria levar inclusive à anulação do 
indiciamento promovido de forma indevida. 

Os  episódios  deflagrados  nesse  processo  acendem  ainda  uma 
preocupação institucional da mais absoluta gravidade. Chama a atenção 
o fato de delegados de polícia poderem endereçar representações diretas 
aos Ministros do STF. Isso porque, tal sistemática contrasta diretamente 
com aquela que vige no âmbito do Ministério Público Federal, em que o 
exercício das atribuições ministeriais perante esta Suprema Corte fica a 
cargo  de  uma  unidade  especializada,  que  é  a  Procuradoria  Geral  da 
República. 

Essas  preocupações  com o desenho institucional  foram,  inclusive, 
levantadas pela própria Diretoria-Geral da Polícia Federal em memoriais 



relativos  ao  presente  julgamento.  Na  manifestação  apresentada, 
ressaltou-se:

   “Verifica-se,  assim,  uma  carência  de  regulamentação 
normativa que  disciplina  a  tramitação,  no  âmbito  da  Polícia 
Federal,  de  inquéritos  criminais  distribuídos  ao  Superior 
Tribunal  de  Justiça  e  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  com  a 
estruturação de uma unidade organizacional específica. Assim, 
uma  nova  regulamentação  do  setor  seria  uma  medida 
necessária para uma melhor supervisão das investigações que 
são produzidas,  impedindo  o  ajuizamento de  medidas  junto 
aos  Tribunais  Superiores  que  não  reflitam  tão-somente  o 
posicionamento  individual  de  autoridades  policiais  e  que 
eventualmente exerçam suas atribuições no setor, ainda que em 
dissonância da posição institucional  da Polícia  Federal,  como 
atualmente  ocorre  no  âmbito  da  Procuradoria-Geral  da 
República, por exemplo”. 

   
Por  conta  da  patente  fragilidade  das  narrativas  apresentadas  nos 

“novos  anexos”,  em  14  de  maio  de  2021,  a  PGR  manifestou-se  pela 
inidoneidade das declarações prestadas pelo colaborador para ensejar a 
instauração de novos procedimentos criminais. 

Conforme  salientado  pela  PGR,  houve  uma  repetição  do  mesmo 
comportamento estratégico do colaborador de apresentação de termos de 
colaboração extemporâneos, relativos a fatos não inéditos e que entram 
conflito com outras colaborações premiadas e cujas narrativas carecem de 
mínima plausibilidade fático probatória. 

Destaca-se o seguinte trecho do parecer ministerial conclusivo nesse 
sentido: 

   
   Exatamente como verificado nos anexos originalmente 

apresentados  por  SERGIO  CABRAL e  reputados  infrutíferos 
pela PGR, o colaborador procura envolver em seus relatos altas 
autoridades da Republica, de modo a atribuir caráter midiático 
e estrepitoso aos supostos crimes que comunica a autoridade 
policial. Ainda, essas declarações são desprovidas de qualquer 
elemento de corrobora-te e contraditórias com relatos de outros 
colaboradores  premiados  merecedores  de  credibilidade  por 
terem fornecido elementos material daquilo que alegaram, ao 
contrário de SERGIO CABRAL.

   
Em razão desses posicionamentos da PGR, o Relator Ministro Edson 



Fachin,  em  decisão  de  14  de  maio  de  2021,  indeferiu  o  pedido  de 
instauração de novos inquéritos. Essa decisão de indeferimento utilizou o 
mesmo entendimento firmado pela Presidência do Tribunal, ou seja, por 
considerar ser imprescindível a concordância da PGR para que qualquer 
investigação no STF possa se iniciar de forma válida. 

Temos, portanto, manifestações de ao menos 3 (três) Ministros desta 
Corte e do Procurador-Geral da República no sentido de reconhecer que 
os  fatos  narrados  pelo  colaborador  não  renderam  frutos  mínimos  de 
utilidade para a persecução criminal. 

O  eminente  Ministro  Relator  também  apresentou  voto  pela 
declaração da prejudicialidade ou ineficácia do acordo de colaboração de 
SÉRGIO CABRAL, tendo em vista a discordância apresentada pela PGR. 

Destarte,  é  diante  desse amplo quadro fático  de incongruências  e 
ilegalidades praticadas pelo colaborador e pela autoridade policial que se 
deve analisar o recurso interposto pela PGR. 

A ilustração abaixo sintetiza o errático andamento processual  que 
antecede a apreciação deste recurso:

   

   

Linha do Tempo da PET 8482

Fonte: elaboração própria
   
As  experiências  institucionais  desencadeadas  nesse  processo 

revelam que o instrumento negocial em questão não serviu ao primado 
de busca da verdade material que deve orientar a persecução criminal. 
Pelo contrário, a celebração do acordo de colaboração prestou-se apenas 
para alimentar as estratégias aventureiras de um colaborador que fez da 
imputação   de  acusações   infundadas  o  seu  método  capital  de 
constrangimento de autoridades públicas e de descredibilização do Poder 



Judiciário. 

2. Das preliminares 
   
2.1 Cabimento do agravo regimental interposto para impugnação 

da decisão homologatória de acordo de colaboração premiada
   
Com  relação  ao  cabimento  do  agravo  regimental  interposto  pela 

PGR,  destaco  que  a  decisão  de  homologação  ao  acordo,  em feitos  de 
competência  originária,  deve  ser  feita  monocraticamente  pelo  Relator, 
conforme decidido pelo Plenário na QO na PET 7.074 (rel.  Min. Edson 
Fachin,  j.  29.06.2017).  Assim,  nos  termos  regimentais,  tal  decisão  é 
passível de agravo regimental para submissão ao colegiado.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
   

“HABEAS CORPUS. ARTIGOS 89 DA LEI N. 8.666/1993 E 
312  DO  CODIGO  PENAL.  ACORDO  DE  COLABORAÇAO 
PREMIADA.  AÇAO  PENAL  ORIGINARIA. 
HOMOLOGAÇAO/REJEIÇAO  POR  DECISAO 
MONOCRATICA.  POSSIBILIDADE.  AGRAVO 
REGIMENTAL  CABIMENTO.  ANALISE  DO  ACORDO  DE 
COLABORAÇAO  PREMIADA.  EMISSAO  DE  JUIZO  DE 
VALOR SOBRE AS DECLARAÇOES DO COLABORADOR E 
CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE PELO MAGISTRADO. 
IMPOSSIBILIDADE.  ANALISE  CIRCUNSCRITA  A 
LEGALIDADE, VOLUNTARIEDADE E REGULARIDADE DO 
NEGOCIO  JURIDICO-PROCESSUAL.  EFICACIA  OBJETIVA 
DO ACORDO.  MOMENTO PROCESSUAL.  PROLAÇAO DA 
SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA. ” (STJ, HC 354.800/AP, 5ª 
turma, rel. Min. Reynaldo Fonseca, j. 19.9.2017)

   
Ademais, ainda que o acordo tenha sido firmado entre a autoridade 

policial e o imputado, é inegável o interesse do órgão acusador público, a 
quem cabe a iniciativa exclusiva da ação penal.  Além disso,  a  própria 
legislação,  embora  autorize  a  legitimidade  da  autoridade  policial, 
condiciona  tal  ato  à  manifestação  do  Ministério  Público,  indicando 



manifesto interesse no negócio jurídico penal.
Anote-se que o STF decidiu,  no julgamento da QO na PET 7.074, 

Tribunal  Pleno,  Rel.  Min.  Edson  Fachin,  j.  29.06.2017,  que  embora  o 
Relator seja o responsável pela homologação monocrática do acordo de 
colaboração premiada, caberá ao órgão colegiado a palavra final sobre “ 
os termos do acordo de colaboração, seu cumprimento e sua eficácia”, razão pela 
qual é possível defender que a presente análise poderia ser realizada até 
mesmo ex officio, em consideração às regras de competência do Tribunal.

Veja-se o que consta da ementa:
   

QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO. COLABORAÇÃO 
PREMIADA.  I.  DECISÃO  INICIAL  DE  HOMOLOGAÇÃO 
JUDICIAL:  LIMITES  E  ATRIBUIÇÃO.  REGULARIDADE, 
LEGALIDADE E  VOLUNTARIEDADE  DO ACORDO.  MEIO 
DE OBTENÇÃO DE PROVA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO 
RELATOR. RISTF.  PRECEDENTES.  II.  DECISÃO FINAL DE 
MÉRITO. AFERIÇÃO DOS TERMOS E DA EFICÁCIA DA 
COLABORAÇÃO.  CONTROLE  JURISDICIONAL 
DIFERIDO.  COMPETÊNCIA COLEGIADA NO SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  1.  Nos  moldes  do  decidido  no  HC 
127.483,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  DJe  de 
3.2.2016, reafirma-se a atribuição ao Relator, como corolário dos 
poderes  instrutórios  que  lhe  são  conferidos  pelo  Regimento 
Interno do STF, para ordenar a realização de meios de obtenção 
de prova (art. 21, I e II do RISTF), a fim de, monocraticamente, 
homologar acordos de colaboração premiada, oportunidade na 
qual  se  restringe  ao  juízo  de  regularidade,  legalidade  e 
voluntariedade da avença, nos limites do art. 4ª, § 7º, da Lei n. 
12.850/2013.  2.  O  juízo  sobre  os  termos  do  acordo  de 
colaboração,  seu  cumprimento  e  sua  eficácia,  conforme 
preceitua o art. 4º, § 11, da Lei n. 12.850/2013, dá-se por ocasião 
da prolação da sentença (e no Supremo Tribunal Federal, em 
decisão colegiada), não se impondo na fase homologatória tal 
exame previsto pela lei como controle jurisdicional diferido, sob 
pena de malferir a norma prevista no § 6º do art. 4º da referida 
Lei  n.  12.850/2013,  que  veda  a  participação  do  juiz  nas 
negociações,  conferindo,  assim,  concretude  ao  princípio 
acusatório que rege o processo penal no Estado Democrático de 
Direito. 3. Questão de ordem que se desdobra em três pontos 
para: (i) resguardar a competência do Tribunal Pleno para o 
julgamento  de  mérito  sobre  os  termos  e  a  eficácia  da 



colaboração,  (ii)  reafirmar,  dentre  os  poderes  instrutórios  do 
Relator (art. 21 do RISTF), a atribuição para homologar acordo 
de colaboração premiada; (iii) salvo ilegalidade superveniente 
apta  a  justificar  nulidade  ou  anulação  do  negócio  jurídico, 
acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, 
deve  ser  observado  mediante  o  cumprimento  dos  deveres 
assumidos pelo colaborador, sendo, nos termos do art. 966, § 4º, 
do Código de Processo Civil, possível ao Plenário analisar sua 
legalidade. (Pet 7074 QO, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 29/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
085    DIVULG 02-05-2018    PUBLIC 03-05-2018)

   
É  importante  reafirmar  a  competência  do  Tribunal  Pleno  para 

apreciar essas questões, tendo em vista inclusive os inúmeros pedidos de 
rescisão  de  acordos  de  colaboração  premiada  que  vem  sendo 
apresentados  pela  PGR,  sem  que  esses  casos  sejam  submetidos  à 
competência do órgão colegiado. É possível citar, a título de exemplo: 

   
a)  o  pedido  de  rescisão  do  acordo  de  Nelson  Mello 

formulado  pela  PGR nos  autos  da  PET 6121,  em virtude  da 
omissão  de  informações  relevantes  e  da  apresentação  de 
informações falsas por parte do colaborador; 

b) o requerimento de rescisão dos acordos celebrados por 
Joesley  Batista,  Wesley  Batista,  Ricardo  Saud  e  Francisco  de 
Assis e Silva formulado nos autos da PET 7003, em virtude da 
prática  de  crimes  por  parte  dos  colaboradores  e  do  ex-
Procurador  da  República  Marcelo  Miller  na  celebração  do 
acordo, o qual  foi repactuado e novamente homologado pelo 
Relator sem a apreciação dessas questões por parte do Tribunal;

c) a revisão, por parte da PGR, da higidez do acordo de 
colaboração  premiada  celebrado  com  Delcídio  do  Amaral, 
tendo  em  vista  a  omissão  de  pagamentos  supostamente 
realizados pela Odebrecht a agentes políticos (PET 5952);

e) a reavaliação do cumprimento das cláusulas do acordo 
celebrado entre  a  PGR e  o  Sr.  Diogo Ferreira  Rodrigues,  ex-
assessor de Delcídio do Amaral, em especial no que se refere ao 
pagamento da multa pactuada e ao cumprimento da prestação 
de serviços comunitários (PET 6049). 

Por todos esses motivos, assento o cabimento do agravo regimental 
para  impugnar  decisão  monocrática  que  homologa  ou  deixar  de 



homologar acordo de colaboração premiada.
   
2.2 Necessidade de anuência do MP em caso de acordo firmado 

pela autoridade policial
   
Conforme o art. 4º, § 6º da Lei 12.850/13, “o juiz não participará das 

negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de 
colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o 
defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, 
entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor”.

No  julgamento  da  ADI  5.508,  o  Plenário  desta  Corte  analisou  a 
constitucionalidade  de  tais  dispositivos  diante  das  impugnações 
apresentadas pela PGR no sentido de alegada inconstitucionalidade por 
violação  ao  sistema  acusatório.  Naquele  momento,  o  Tribunal,  por 
maioria, julgou improcedente a ação, mantendo a constitucionalidade dos 
referidos artigos. A ementa restou assim redigida:

   
“DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – CLÁUSULAS. O 

acordo alinhavado com o colaborador, quer mediante atuação 
do Ministério Público, quer da Polícia,  há de observar,  sob o 
ângulo formal e material, as normas legais e constitucionais. 

DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – POLÍCIA. O acordo 
formalizado mediante a atuação da Polícia pressupõe a fase de 
inquérito  policial,  cabendo  a  manifestação,  posterior,  do 
Ministério Público. 

DELAÇÃO  PREMIADA –  ACORDO  –  BENEFÍCIOS  – 
HOMOLOGAÇÃO.  A  homologação  do  acordo  faz-se 
considerados os aspectos formais e a licitude do que contido 
nas cláusulas que o revelam. 

DELAÇÃO  PREMIADA –  ACORDO  –  BENEFÍCIO.  Os 
benefícios sinalizados no acordo ficam submetidos a concretude 
e eficácia do que versado pelo delator, cabendo a definição final 
mediante sentença, considerada a atuação do órgão julgador, do 
Estado-juiz.” (ADI 5508, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, DJe 5.11.2019)

   
Contudo,  em  tal  julgado,  os  votos  proferidos  pelos  eminentes 

Ministros analisaram diversos pontos pertinentes e exploraram questões 
complexas, algumas das quais se mantêm em aberto e carecem de maior 
delimitação  por  este  Tribunal.  Há  ainda  diversos  problemas  práticos 



pendentes de melhor definição pelo Judiciário.
Sem dúvidas, um deles diz respeito à necessidade de manifestação 

do  Ministério  Público  e  sua  eventual  força  vinculante.  Ainda  que  a 
maioria  tenha  julgado  improcedente  a  ADI,  afirmando  a 
constitucionalidade  dos  dispositivos  questionados  e,  assim,  da 
legitimidade  da  autoridade  policial  para  negociar  e  firmar  acordo  de 
colaboração premiada, qual é a amplitude da manifestação do MP que 
deve ser feita em seguida?

Nos termos do dispositivo cuja constitucionalidade foi mantida na 
ADI  5.508,  o  acordo  poderá  ocorrer  entre  o  delegado  de  polícia,  o 
investigado e  o  defensor,  com a  manifestação do Ministério  Público. 
Aqui  há  o  ponto  central  que  devemos  explorar  em  detalhe  neste 
julgamento e nesta preliminar.

Em meu voto naquele julgamento, assentei que:
   

“Sendo assim,  tampouco parece haver maior  dúvida de 
que a colaboração formal, mas formalizada com o delegado de 
polícia, com manifestação do Ministério Público (§ 6º), enseja a 
aplicação da sanção premial. Tratando-se de benefício previsto 
em  norma  penal  material  e  benéfica,  não  está  em  jogo  a 
prerrogativa do Ministério Público para propor a ação penal.”

   
Ou seja, nos termos do dispositivo expresso,  a eficácia do acordo 

firmado  com  autoridade  policial  depende  de  manifestação  do 
Ministério  Público. Nesse  sentido,  parte  da  doutrina  afirma  que  o 
delegado pode negociar e firmar o acordo, mas a sua conclusão depende 
da aderência do MP. Segundo Valdez Pereira, “na prática, a autoridade 
policial  somente  poderá  iniciar  tratativas  direcionadas  a  verificar  o 
interesse na colaboração, e, em seguida, representar ao membro do MP 
para que conduza a formalização do acordo e encaminhe a postulação” 
(PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada. 3ed.    Juruá, 2016. p. 132).

A necessidade de anuência por parte do Ministério Público é ainda 
mais relevante e indispensável em situações de acordos de colaboração 
premiada que incriminem terceiros detentores de foro por prerrogativa 
de  função,  visto  que  mesmo  a  abertura  de  inquérito  em  tais  casos 
depende de pedido da Procuradoria-Geral da República e de autorização 
do Tribunal, na condição de órgão responsável pela supervisão.

A concordância do  Ministério  Público  é  ainda  mais  relevante,  e 
torna-se mesmo imprescindível, em situações de acordos de colaboração 



premiada que incriminem terceiros detentores de foro por prerrogativa 
de  função,  visto  que,  mesmo  a  abertura  de  inquérito  em  tais  casos 
depende de pedido da Procuradoria-Geral da República e de autorização 
do Tribunal, na condição de órgão responsável pela supervisão.

Registre-se  que  este  Supremo  Tribunal  Federal,  em  diversas 
oportunidades,  já  decidiu  que  é  absolutamente  nulo  o  ato  de 
indiciamento  de  detentor  de  prerrogativa  de  foro  realizado  por 
Delegado de Polícia sem que a investigação tenha sido autorizada por 
Ministro  do  STF  a  partir  de  requerimento  apresentado  pelo  PGR. 
Registrem-se os seguintes precedentes:

   
Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  PETIÇÃO  EM 

MATÉRIA  CRIMINAL.  PEDIDO  DE  INSTAURAÇÃO  DE 
INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA 
DE  FORO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  REQUERENTE. 
LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA.  JURISPRUDÊNCIA.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 

1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, 
apresente  "notitia  criminis",  diretamente  a  este  Tribunal,  em 
face  de  detentor  de  prerrogativa  de  foro,  é  parte 
manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a 
apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ 
nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-
AgR nº  1.793/DF,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  Pleno,  maioria,  DJ 
14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, 
Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, 
Pleno,  maioria,  DJ  1º.8.2003;  PET-AgR nº  2.805/DF,  Rel.  Min. 
Nelson Jobim,  Pleno,  maioria,  DJ  27.2.2004;  PET nº  3.248/DF, 
Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ 
nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 
13.3.2006  e  PET-AgR  nº  2.998/MG,  2ª  Turma,  unânime,  DJ 
6.11.2006;  Pet.  3825-QO,  Tribunal  Pleno,  Red.  para  Acórdão 
Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 

2.  Cabe  exclusivamente  ao  Procurador-Geral  da 
República  o  pedido  de  abertura  de  inquérito  em  face  de 
autoridades  titulares  de  foro  por  prerrogativa  de  função 
perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  como  corolário  da 
titularidade exclusiva  da  ação  penal  pública (art.  129,  I,  da 
CF/88). 

3.  (a)  In  casu,  trata-se  de  pedido  de  instauração  de 



inquérito,  formulado  por  cidadão,  em  face  de  Senador  da 
República,  atribuindo-lhe  a  prática  crime  de  denunciação 
caluniosa,  por  ter  se  manifestado  favoravelmente  ao 
impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a 
ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de 
inquérito  fundada  em  fatos  divulgados  nos  meios  de 
comunicação  e  de  conhecimento  do  titular  da  ação  penal, 
inexistindo  situação  configuradora  da  ação  penal  privada 
subsidiária da pública. 4. Agravo Regimental desprovido. (Pet 
6266 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168    DIVULG 31-
07-2017    PUBLIC 01-08-2017) 

   
   

EMENTA: Questão de ordem em Petição.  1.  Trata-se de 
questão de ordem para verificar se,  a partir do momento em 
que  não  se  constatam,  nos  autos,  indícios  de  autoria  e 
materialidade  com  relação  à  única  autoridade  dotada  de 
prerrogativa de foro, caberia, ou não, ao STF analisar o tema da 
nulidade do indiciamento do parlamentar, em tese, envolvido, 
independentemente  do  reconhecimento  da  incompetência 
superveniente do STF. Inquérito Policial remetido ao Supremo 
Tribunal  Federal  (STF) em que se apuram supostas condutas 
ilícitas  relacionadas,  ao  menos  em  tese,  a  Senador  da 
República.    2.  Ocorrência  de  indiciamento  de  Senador  da 
República por ato de Delegado da Polícia Federal pela suposta 
prática  do  crime  do  art.  350  da  Lei  nº  4.737/1965  (Falsidade 
ideológica para fins eleitorais). 3. O Ministério público Federal 
(MPF)  suscitou  a  absoluta  ilegalidade  do  ato  da  autoridade 
policial que, por ocasião da abertura das investigações policiais, 
instaurou o inquérito e, sem a prévia manifestação do Parquet, 
procedeu  ao  indiciamento  do  Senador,  sob  as  seguintes 
alegações: i) o ato do Delegado de Polícia Federal que indiciou o 
Senador violou a prerrogativa de foro de que é titular a referida 
autoridade,  além  de  incorrer  em  invasão  injustificada  da 
atribuição que é exclusiva desta Corte de proceder a eventual 
indiciamento do investigado; e ii) a iniciativa do procedimento 
investigatório  que  envolva  autoridade  detentora  de  foro  por 
prerrogativa  de  função  perante  o  STF  deve  ser  confiada 
exclusivamente  ao  Procurador-Geral  da  República,  contando, 
sempre que necessário, com a supervisão do Ministro-Relator 
deste Tribunal. 4. Ao final, o MPF requereu: a) a anulação do 



indiciamento  e  o  arquivamento  do  inquérito  em  relação  ao 
Senador,  devido a  ausência  de qualquer elemento probatório 
que aponte a sua participação nos fatos; e b) a restituição dos 
autos ao juízo de origem para o exame da conduta dos demais 
envolvidos.  5.  Segundo  o  Ministro  Relator  Originário, 
Sepúlveda Pertence,  o  pedido de arquivamento do inquérito, 
solicitado pelo Procurador-Geral da República, com relação ao 
Senador,  seria  irrecusável  pelo  Tribunal,  porque,  na linha da 
jurisprudência consolidada do STF, o juízo do Parquet estaria 
fundado  na  inexistência  de  elementos  informativos  que 
pudessem  alicerçar  a  denúncia.  Voto  do  relator  pelo 
arquivamento do inquérito com relação ao Senador indiciado e 
proposta de concessão de habeas corpus, de ofício, em favor do 
também indiciado JOSÉ GIÁCOMO BACCARIN,  de  modo a 
estender-lhe os efeitos do arquivamento do inquérito. 6. Com 
relação ao pedido de anulação do indiciamento do Senador por 
alegada ausência de competência da autoridade policial  para 
determiná-lo, o Min. Sepúlveda asseverou: i) a instauração de 
inquérito policial para a apuração de fato em que se vislumbre 
a possibilidade de envolvimento de titular de prerrogativa de 
foro do STF não depende de iniciativa do Procurador-Geral da 
República,  nem  o  mero  indiciamento  formal  reclama  prévia 
decisão  de  um  Ministro  do  STF;  ii)  tanto  a  abertura  das 
investigações  de  qualquer  fato  delituoso,  quanto,  no  curso 
delas,  o  indiciamento  formal,  são  atos  da  autoridade  que 
preside o inquérito; e iii) a prerrogativa de foro do autor do fato 
delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à determinação 
da competência jurisdicional originária do Tribunal respectivo, 
quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes 
dela,  se  se  fizer  necessária  diligência  sujeita  à  prévia 
autorização  judicial.  Voto  pelo  indeferimento  do  pedido  de 
anulação do indiciamento do Senador investigado por entender 
como válida a portaria policial que instaurou o procedimento 
persecutório. 7. Ademais, segundo o Min. Pertence, o inquérito 
deveria ser  arquivado com relação ao Senador e a ordem de 
habeas  corpus  ser  concedida,  de  ofício,  com  relação  a  JOSÉ 
GIÁCOMO  BACCARIN.  Quanto  à  concessão  da  ordem  de 
ofício,  o  Min.  Pertence  entendeu  que  JOSÉ  GIÁCOMO 
BACCARIN encontrava-se em idêntica situação objetiva à do 
Senador,  pois,  em  tese,  também  teria  cometido  o  crime  de 
falsidade  ideológica  para  fins  eleitorais.  Desse  modo, 
inexistindo  elementos  informativos  que pudessem alicerçar  a 



denúncia com relação ao Senador, ao co-autor JOSÉ GIÁCOMO 
também deveria ser  conferido idêntico tratamento.  8.  Após o 
voto  do relator  indeferindo o pedido de  anulação formal  do 
indiciamento do Senador,  o  Ministro  Marco Aurélio  suscitou 
questão de ordem no sentido da prejudicialidade da ação. Ante 
a  conclusão  de  que  não  se  teriam  indícios  de  autoria  e 
materialidade  da  participação  do  Senador,  o  tema  do 
indiciamento estaria prejudicado. Questão de Ordem rejeitada 
por  maioria  pelo  Tribunal.  9.  Segunda  Questão  de  Ordem 
suscitada pelo Ministro Cezar Peluso. A partir do momento em 
que  não  se  verificam,  nos  autos,  índicios  de  autoria  e 
materialidade  com  relação  à  única  autoridade  dotada  de 
prerrogativa de foro, caberia, ou não, ao STF analisar o tema da 
nulidade do indiciamento do parlamentar, em tese, envolvido, 
independentemente  do  reconhecimento  da  incompetência 
superveniente do STF. O voto do Ministro Gilmar Mendes, por 
sua vez, abriu divergência do Relator para apreciar se caberia, 
ou não,  à autoridade policial  investigar e indiciar autoridade 
dotada de predicamento de foro perante o STF. Considerações 
doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da instauração 
de  inquéritos  em  geral  e  dos  inquéritos  originários  de 
competência do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no 
sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz 
ou a Tribunal investigar, de ofício, o titular de prerrogativa de 
foro; ii) qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, 
apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal é parte 
manifestamente  ilegítima  para  a  formulação  de  pedido  de 
recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação 
penal pública incondicionada. Precedentes: INQ nº 149/DF, Rel. 
Min.  Rafael  Mayer,  Pleno,  DJ  27.10.1983;  INQ  (AgR)  nº 
1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; 
PET - AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, 
DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, 
maioria, DJ 1º.8.2003; PET (AgR) nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson 
Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. 
Ellen  Gracie,  decisão  monocrática,  DJ  23.11.2004;  INQ  nº 
2.285/DF,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  decisão  monocrática,  DJ 
13.3.2006  e  PET  (AgR)  nº  2.998/MG,  2ª  Turma,  unânime,  DJ 
6.11.2006; iii) diferenças entre a regra geral, o inquérito policial 
disciplinado  no  Código  de  Processo  Penal  e  o  inquérito 
originário de competência do STF regido pelo art. 102, I, b, da 
CF e pelo RI/STF. A prerrogativa de foro é uma garantia voltada 



não  exatamente  para  os  interesses  do  titulares  de  cargos 
relevantes,  mas,  sobretudo,  para  a  própria  regularidade  das 
instituições  em  razão  das  atividades  funcionais  por  eles 
desempenhadas.  Se  a  Constituição  estabelece  que  os  agentes 
políticos respondem, por crime comum, perante o STF (CF, art. 
102,  I,  b),  não  há  razão  constitucional  plausível  para  que  as 
atividades  diretamente  relacionadas  à  supervisão  judicial 
(abertura  de  procedimento  investigatório)  sejam retiradas  do 
controle  judicial  do  STF.  A  iniciativa  do  procedimento 
investigatório  deve  ser  confiada  ao  MPF  contando  com  a 
supervisão do Ministro-Relator do STF. 10.  A Polícia Federal 
não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para 
apurar  a  conduta  de  parlamentares  federais  ou  do  próprio 
Presidente  da República  (no caso do STF).  No exercício  de 
competência penal originária do STF (CF, art. 102, I, "b" c/c Lei 
nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de 
supervisão  judicial  deve  ser  constitucionalmente 
desempenhada  durante  toda  a  tramitação  das  investigações 
desde  a  abertura  dos  procedimentos  investigatórios  até  o 
eventual  oferecimento,  ou  não,  de  denúncia  pelo    dominus   
litis. 11. Segunda Questão de Ordem resolvida no sentido de 
anular  o  ato  formal  de  indiciamento  promovido  pela 
autoridade  policial  em  face  do  parlamentar  investigado.  12. 
Remessa ao Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do 
Mato Grosso para a regular tramitação do feito. (Pet 3825 QO, 
Relator(a):  Sepúlveda Pertence,  Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar 
Mendes,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  10/10/2007,  DJe  04-04-
2008).

   
Nessa mesma linha, destaco ainda o voto que proferi no INQ 2.411, 

oportunidade em que ressaltei  que “a atividade de supervisão judicial 
deve ser constitucionalmente desempenhada durante  toda a tramitação 
das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até 
o eventual  oferecimento,  ou não,  de denúncia pelo dominus litis.  (Inq 
2.411/MT-QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.4.2008)”.  Cito, 
ainda,  os  precedentes  firmados  no  julgamento  da  Rcl  10.908/MG,  Rel. 
Min.  Gilmar  Mendes,  Tribunal  Pleno,  DJe  22.9.2011;  ARE 1.030.825/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2017; Rcl 12.515/AM, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJe 20.5.2014.

No caso em análise, como já mencionaod,  a Força Tarefa da Lava 
Jato  no  Rio  de  Janeiro  se  recusou  a  celebrar  acordo  de  colaboração 



premiada com o ex-Governador Sérgio Cabral por considerar que o caso 
não preenchia minimamente os requisitos legalmente estabelecidos.

Conforme  as  informações  aportadas  pela  Procuradoria-Geral  da 
República nestes autos (fl. 729-730):

   
“Após  iniciadas  as  investigações  que  terminaram  por 

revelar  um  impressionante  e  deletério  esquema  criminoso 
comandado por SÉRGIO CABRAL, a sua defesa, por volta de 
janeiro de 2017, procurou a Força Tarefa da Lava Jato no Rio de 
Janeiro no intuito de negociar eventual colaboração premiada a 
ser  firmada  entre  o  MPF  e  seu  cliente.  Entretanto,  feitas 
algumas reuniões, a Força Tarefa da Lava jato no Rio de Janeiro 
concluiu que SÉRGIO CABRAL não reunia os requisitos  que, 
segundo o ordenamento jurídico vigente, são necessários para 
quem investigador ou réu se torne colaborador da Justiça” 

   
Seguindo  a  mesma  linha  de  raciocínio,  a  Procuradoria-Geral  da 

República se manifestou de forma contrária à homologação do acordo de 
colaboração premiada,  tendo requerido o  arquivamento dos inquéritos 
instaurados a partir  dos  anexos apresentados por Cabral  à  autoridade 
policial. 

Pelo que se observa, a própria estrutura do inquérito judicial no STF 
impede  que,  como  regra,  acordos  de  colaboração  premiada  e 
investigações  sejam  iniciadas  em  dissonância  com  a  manifestação  do 
Procuradoria-Geral da República. 

Aliás,  esse  posicionamento  quanto  ao  caráter  vinculativo  das 
manifestações  de  arquivamento  da  PGR  foi  destacado  pelo  Ministro 
Edson Fachin na decisão de indeferimento da representação policial de 
instauração de inquérito contra Ministro desta Corte. 

A  jurisprudência  pacífica  do  STF  entende  pela  necessidade  de 
acolhimento  da  manifestação  do  Ministério  Público  nessa  hipótese, 
conforme se observa dos seguintes precedentes: INQ nº 510/DF, Rel. Min. 
Celso  de  Mello,  Plenário,  unânime,  DJ  19.4.1991;  INQ nº  719/AC,  Rel. 
Min.  Sydney Sanches,  Plenário,  unânime,  DJ 24.9.1993;  INQ nº 851/SP, 
Rel.  Min.  Néri  da  Silveira,  Plenário,  unânime,  DJ  6.6.1997;  HC  nº 
75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; 
HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 
30.3.2001;  INQ  nº  1.538/PR,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence,  Plenário, 
unânime,  DJ 14.9.2001;  HC nº 80.263/SP,  Rel.  Min. Sepúlveda Pertence, 
Plenário,  unânime,  DJ  27.6.2003;  INQ  nº  1.608/PA,  Rel.  Min.  Marco 



Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco 
Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; e HC nº 83.343/SP, 1ª 
Turma, unânime, DJ 19.8.2005.

Portanto,  quanto à questão preliminar,  acompanho o Relator para 
declarar a  ineficácia  do acordo de colaboração premiada celebrado pela 
Polícia Federal sem aquiescência do Ministério Público.

   
3.  Do  mérito  do  recurso:  não  homologação  do  acordo  por 

ocorrência de ilegalidades internas e falta de interesse público
   
Ainda que superada a preliminar suscitada pelo eminente Relator, 

entendo que assistem razões autônomas suficientes para a procedência do 
agravo regimental do MPF considerando que o acordo homologado não 
atende aos padrões mínimos de legalidade e não se vislumbra, na sua 
celebração, a existência de interesse público.

      
3.1.  Premissas  iniciais  sobre  colaboração  premiada  e  os  seus 

controles necessários
   
Definido como negócio jurídico processual, o acordo de colaboração 

premiada  é  celebrado  entre  o  poder  público  e  o  imputado,  com  a 
assistência de seu defensor técnico. Sem dúvidas, tal panorama rememora 
um contrato bilateral, que envolve interesses dos sujeitos envolvidos. Isso 
foi assentado em leading case do Plenário deste Tribunal sobre a temática 
(STF, HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015)

Contudo,  tal  lógica  civilista  deve ser  lida com cautela  na  esfera 
penal. Ao mesmo tempo, o acordo de colaboração premiada é um meio 
de obtenção de provas, de investigação, em que o Estado se compromete 
a conceder benefícios a imputado por um fato criminoso, com o objetivo 
de incentivar sua cooperação à persecução penal.

Embora  o  acordo  de  colaboração  premiada,  nos  termos  da  Lei 
12.850/2013, possa apresentar distintos objetivos, em regra a sua principal 
função  probatória  é  instruir  o  processo  penal,  visando  à  melhor 
persecução  penal  de  coimputados  nos  fatos  investigados.  Ou  seja,  o 
Estado oferece um tratamento mais leniente a um acusado com o objetivo 
de obter provas para punir outros imputados.

Diante disso, embora definido como negócio jurídico entre partes, o 
acordo de colaboração premiada é firmado por uma autoridade pública, 



submetida aos critérios e limites previstos na Lei.  Assim,  a decisão do 
Estado sobre propor/aceitar/rescindir, ou não, um acordo não pode ser 
vista  como  meramente  discricionária,  pois  isso  inviabilizaria  qualquer 
espécie de controle,  essencial  à justiça criminal negocial  de um Estado 
Democrático  de  Direito,  além  de  acarretar  relevantes  reflexos  para  a 
esfera de direitos de terceiros e para a sociedade em geral.

No  julgamento  da  Questão  de  Ordem  na  PET  7074,  onde  este 
Plenário discutiu questões relacionadas à competência para homologação 
do  acordo  e  seu  controle  posterior,  destaquei  que,  desde  então,  tinha 
dúvida  pessoal  sobre  a  impossibilidade  de  terceiro  impugnar  a 
homologação.  Creio  que  uma  vedação  tão  ampla  como  a  que 
estabelecemos  no  sentido  de  que  terceiros  delatados  não  possuem 
interesse jurídico para a impugnação acarreta quase a intangibilidade dos 
acordos.

   Ou seja, a falta de controle externo potencializa os riscos de erros e 
arbitrariedades,  que  talvez  poderiam  ser  evitados  com  uma  margem 
maior de possibilidade de impugnação. Penso que, em algum momento, 
esta Corte ainda deverá revisar tal posição, ainda que em parte. De certo 
modo, posso afirmar que neste caso caminhamos um pouco nesse sentido 
ao admitir a impugnação à homologação realizada pela PGR em acordo 
ao qual não é parte.

Devemos  lembrar,  por  exemplo,  das  delações  firmadas  (e 
homologadas)  com  o  ex-Senador  Delcídio  Amaral,  cujas  declarações 
abalaram a República e denegriram a imagem de diversos cidadãos, mas, 
ao  final  das  investigações,  restaram  completamente  esvaziadas  e 
infundadas.  Ou seja,  violaram direitos fundamentais  que deveriam ser 
protegidos  pelo  Poder  Judiciário  e  acabaram  por  tornarem-se 
imprestáveis à persecução penal.

Outra premissa importante para o julgamento do caso em análise é 
a questão dos parâmetros e limites legais às negociações dos acordos de 
colaboração premiada.

A  doutrina  destaca  que  a  observância  ao  procedimento  e  aos 
critérios legais:

   
“não se trata da descrição de atos e formas por questões 

de  ‘mera  formalidade’,  pois  a  determinação  precisa  da 
sequência  de  etapas  do  mecanismo  negocial  e  das  suas 
características fundamentais é decisiva para reduzir os espaços 
de  indevidas  discricionariedades  e  brechas  para 



arbitrariedades.  Deve-se assentar a premissa de que forma é 
garantia,  ao  passo  que  a  estruturação  do  procedimento  da 
colaboração é indispensável para sua limitação no processo 
penal” (VASCONCELLOS, Vinicius G.  Colaboração premiada 
no processo penal. 2ª ed. São Paulo: RT, 2018. p. 199).

   
No  julgamento  da  já  citada  PET  7.074,  o  Ministro  Alexandre  de 

Moraes  destacou  que  o  acordo  de  colaboração  está  sujeito  a  uma 
discricionariedade mitigada pela lei.

Nesse mesmo julgamento, o Ministro Edson Fachin ressaltou que o 
acordo  de  colaboração  é  regido  por  normas  de  Direito  Público  que 
demandam  o  controle  judicial  sobre  a  sua  legalidade,  à  luz  do 
ordenamento jurídico vigente,  o que delimita o espaço negocial  acerca 
dos benefícios que serão ofertados ao colaborador.

Ocorre que os contornos legais  de negociação do acordo não tem 
sido  observados  em  todos  os  casos  de  colaborações  premiadas.  Ao 
contrário, tem-se estabelecido, de forma progressiva, novas cláusulas que 
não encontram qualquer amparo na lei. 

Registre-se  que a  jurisprudência  do  STF  também tem admitido  a 
recusa da homologação de acordos que extrapolem os limites legais, com 
a  previsão  de  cláusulas  relativas  ao  regime  de  cumprimento,  à 
quantidade da pena a ser aplicada ou ao destino dos valores devolvidos 
aos cofres públicos. 

Nesses  termos,  destaco  a  decisão  monocrática  proferida  pelo 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  na  PET  7.265,  na  qual  Sua  Excelência 
devolveu o acordo de colaboração premiada celebrado entre a PGR e o 
colaborador Renato Pereira, para fins de adequação às normas previstas 
na Constituição e nas leis que disciplinam a matéria, tendo em vista a 
previsão de cláusulas ilegais sobre a fixação da pena, o seu regime de 
cumprimento e a suspensão do processo.

Na PET 5.210, o Ministro Teori Zavascki indeferiu o pedido da PGR 
de transferência parcial ao MPF dos recursos obtidos através do acordo 
de colaboração premiada celebrado com Paulo Roberto Costa, de modo a 
afastar o teor da cláusula contratual que violava o disposto no art. 4º, IV, 
da Lei 12.850/2013, c/c art. 91, II, “b”, do Código Penal. 

Aliás,  a  possibilidade  de  recusa  da  homologação  por  violação  à 
legalidade decorre expressamente da norma constante do §8º do art. 4º da 
Lei 12.850/2013.

Acentue-se  que  também  se  deve  analisar  a  questão  sob  a 



perspectiva do princípio da proporcionalidade. Com efeito, a injustiça 
do crime delatado deve superar a proporção da injustiça cometida pelo 
próprio  delator,  pois  essa  seria  a  principal  forma  de  garantir-se  a 
proporcionalidade na aplicação da pena. Isso porque a possibilidade de o 
delator ter sua pena reduzida e até mesmo extinta pode conduzir a um 
déficit  de  justiça  caso  não  sejam  observados  limites  à  aplicação  do 
instituto, especialmente a proporcionalidade entre o ato delatado e a ação 
do delator.

Não podemos fechar  os  olhos  diante  desse  cenário  e  da  falta  de 
limites ao poder negocial no processo penal brasileiro. A Lei 12.850/2013 
veio bem ao trazer uma regulamentação inicial a um cenário que era de 
completa  omissão.  Recentemente,  a  Lei  13.964/2019  consolidou 
importantes  aprimoramentos  ao  regime  da  colaboração  premiada. 
Contudo, diante da complexidade das relações que se colocam em uma 
Justiça  Criminal  Negocial,  precisamos continuar  a  avançar  para  traçar 
critérios adequados à limitação de abusos .

Além disso, os interesses da sociedade são claramente violados ao se 
homologar  acordos  ilegais  de  colaboração  premiada.  Por  meio  de  tais 
negócios jurídicos, o Estado se compromete a conceder benefícios, como a 
redução  de  pena  ou  até  o  perdão  judicial,  para  incentivar  réus  a 
colaborarem com a persecução penal. Não se pode aceitar que o Estado 
incentive investigados criminalmente com benefícios ilegais ou ilegítimos.

Nessa linha, é importante reafirmar que a desconfiança com os atos 
de colaboração decorre da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), a 
qual, como regra probatória e de julgamento, impõe à acusação o ônus de 
provar a culpa,  além da dúvida razoável.  É produzindo provas contra 
terceiros que o delator obtém a remissão de suas penas (art.  4º da Lei 
12.850/2013),  ou  seja,  um  ânimo  de  autoexculpação  ou  de 
heteroinculpação (NIEVA FENOLL,  Jordi.  La valoración de la prueba. 
Marcial Pons, 2010. p. 244, tradução livre).

Destarte,  os  elementos  de  prova  produzidos  em  razão  de 
colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em razão do 
seu interesse em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos 
problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Tal visão 
é afirmada inclusive na doutrina clássica, em relação a provas produzidas 
por  corréus:  MITTERMAYER,  C.  J.  Tratado  da  prova  em  matéria 
criminal.  Tomo II.  Rio de Janeiro, 1871, p. 123-125; ESPÍNOLA FILHO, 
Eduardo.  Código  de  Processo  Penal  brasileiro  anotado.  v.  III.  5ed. 
Borsoi, 1960. p. 39-40.



Portanto,  presumir  o  interesse  do  colaborador  em  produzir  ou 
alcançar provas forjadas não é um equívoco, mas um dever constitucional 
do juiz. O natural é que o colaborador dê versões o mais próximo possível 
do que lhe coloque em uma posição melhor para negociar, não de como 
os fatos realmente se passaram.

Assim,  os  mecanismos  negociais  em  âmbito  penal  precisam  ser 
analisados com cautela e regrados no nosso ordenamento jurídico de um 
modo  limitado.  Nesse  sentido,  o  procedimento  de  formação, 
cumprimento  e  execução  da  colaboração  premiada  é  submetido  ao 
controle judicial em diversos momentos, de modo a supervisionar a sua 
legalidade  e  o  respeito  aos  direitos  fundamentais  do  delator  e  dos 
delatados.

   
3.2.  A  sistemática  da  colaboração  premiada  e  a  fase  de 

homologação do acordo
   
Anote-se que o momento do juízo homologatório de um acordo de 

colaboração  premiada  é  de  importância  fundamental  na  lógica 
procedimental introduzida pela Lei 12.850/2013. Por óbvio, em respeito à 
imposição constitucional (art. 93, I, CF), tal decisão precisa ser motivada. 
Na doutrina, destacam-se os benefícios dessa sistemática: “(i) traz maior  
segurança para  os  envolvidos;  (ii)  estabelece  com maior  clareza  os  limites  do  
acordo;  (iii)  permite  o  consentimento  informado  do  imputado,  assegurando  a  
voluntariedade; (iv) dá maior transparência e permite o controle não apenas pelos  
acusados  atingidos,  mas  do  magistrado,  dos  órgãos  superiores  e  pela  própria  
população em geral” (MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a 
nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13). Revista Custos Legis, v. 4, 
2013. p. 16).

Nos  termos  assentados  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  “nessa  
atividade de delibação, o juiz, ao homologar o acordo de colaboração, não emite  
nenhum juízo de valor a respeito das declarações eventualmente já prestadas pelo  
colaborador à autoridade policial ou ao Ministério Público, tampouco confere o  
signo  da  idoneidade  a  seus  depoimentos  posteriores”  (STF,  HC 127.483/PR, 
Plenário,  rel.  Min.  Dias  Toffoli,  j.  27.8.2015).  Portanto,  “o  magistrado 
verificará  se  os  termos  do  acordo  seguem  os  preceitos  legais,  se  os 
benefícios  oferecidos  são  possíveis  e  a  ausência  de  impedimentos 
normativos  para  o  ato”  (BOTTINI,  Pierpaolo  C.  A homologação  e  a 
sentença na colaboração premiada na ótica do STF. In: Colaboração pre-
miada. RT, 2017. p. 186).



Ao  mesmo  tempo  em  que  não  deve  aprofundar-se  no  mérito,  a 
decisão homologatória precisa realizar uma análise adequada do acordo 
formalizado. Nesse sentido, afirma-se na doutrina que “a cognição do juiz,  
no momento da homologação,  não pode  ser  demasiadamente  rasa,  a  ponto  de  
deixar passar acordos que careçam de condições de validade; mas, por outro lado,  
não pode ser demasiadamente profunda, a ponto de permitir que o juiz assuma o  
papel das partes ou faça um pré-julgamento do caso” (SOUZA, Mariana M. Os 
limites e o controle dos acordos de colaboração premiada. In: MENDES, 
Soraia R. (Org.).  A delação/colaboração premiada em perspectiva. 2016. 
p. 63).

Nos termos do § 7º do art.  4º da Lei  12.850/13,  conforme redação 
determinada pela Lei 13.964/19:

Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão 
remetidos  ao  juiz,  para  análise,  o  respectivo  termo,  as 
declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o 
juiz  ouvir  sigilosamente  o colaborador,  acompanhado de  seu 
defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos 
na homologação: 

I - regularidade e legalidade; 
II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos 

no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas 
que  violem  o  critério  de  definição  do  regime  inicial  de 
cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal),  as regras de cada um dos 
regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de 
julho  de  1984  (Lei  de  Execução  Penal)  e  os  requisitos  de 
progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo; 

III  -  adequação  dos  resultados  da  colaboração  aos 
resultados  mínimos  exigidos  nos  incisos  I,  II,  III,  IV  e  V  do 
caput deste artigo; 

IV  -  voluntariedade  da  manifestação  de  vontade, 
especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve 
sob efeito de medidas cautelares. 

Nesse diapasão, conforme a doutrina e o novo regramento legal, o 
juízo  de  homologação  deve  perpassar  a  verificação  de  se  o  acordo  é 
cabível e adequado ao caso, nos termos que se propõe. Segundo Gustavo 
Badaró, “o juiz não se limitará a analisar aspectos formais ou vícios de 
vontade, podendo também apreciar aspectos relacionados ao cabimento 
do  acordo  e  os  efeitos  propostos”  (BADARÓ,  Gustavo  Henrique. 



Processo penal. 3ed. RT, 2015. p. 455).
Isso  porque,  ao  homologar  o  acordo,  o  juízo  se  vincula  aos  seus 

termos e,  cumpridos as obrigações e eficaz a colaboração,  consolida-se 
direito  subjetivo  do  delator  aos  benefícios:  “embora  não  deva  haver 
aprofundamento nas questões de fundo do caso, a análise homologatória 
também não pode ser excessivamente superficial, pois vincula o julgador 
no posterior momento do sentenciamento” (VASCONCELLOS, Vinicius 
G. Colaboração premiada no processo penal. 3ed. RT, 2020. p. 238).

Ademais,  conforme  decidido  pelo  Plenário,  mesmo  no  juízo  de 
mérito no momento do sentenciamento, nos termos do art. 966, §    4º, do 
Codigo  de  Processo  Civil,  é  possível  o  reconhecimento  de  ilegalidade 
superveniente apta a justificar nulidade ou anulaçao do negocio jurídico 
(STF,  QO  na  PET  7.074,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Min.  Edson  Fachin,  j. 
29.06.2017).

Portanto,  em  caso  de  ilegalidade  manifesta,  é  possível  o  seu 
reconhecimento  para  anulação  do  acordo  mesmo  se  já  homologado. 
Neste  caso  concreto,  tendo em vista  que estamos em sede de  recurso 
sobre a decisão que homologou o acordo, todos os elementos podem e 
devem ser considerados.

      
3.3.  O objeto do acordo e seu alargamento por meio de deveres 

genéricos de colaboração
   
Como  meio  de  obtenção  de  prova,  o  acordo  de  colaboração 

premiada deve delimitar o seu objeto de modo concreto. Tal medida é 
indispensável  para  a  precisa  consideração  da  efetividade  potencial  da 
contribuição a ser realizada pelo réu e para a verificação do cumprimento 
do requisito de interesse público no negócio jurídico.

Conforme o § 4º do art.  3º-C da Lei 12.850/13,  “incumbe à defesa 
instruir  a  proposta  de  colaboração  e  os  anexos  com  os  fatos 
adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as 
provas e os elementos de corroboração”. Na doutrina afirma-se que “a 
delação  deve  ter  exclusivamente  os  fatos  estritamente  apurados  nas 
investigações  já  materializadas,  sob pena de se  verificar  a  modalidade 
vedada  de  ‘fishing  expedition’”  (ROSA,  Alexandre  Morais  da.  Para 
entender a delação premiada pela teoria dos jogos. EModara, 2018. p. 
341).

No  momento  da  homologação  do  acordo,  deve-se  sopesar  a 
adequação dos termos, obrigações e benefícios com a base fática narrada. 



Para tanto, ainda que não adentre no mérito ou assegure idoneidade aos 
relatos,  o  juízo  homologatório  precisa  partir  de  elementos 
adequadamente descritos no acordo. A homologação precisa se dar em 
relação  a  um  objeto  bem  definido  em  relação  aos  fatos  objeto  da 
investigação.

Diante  disso,  neste  caso  concreto,  é  manifesta  a  ilegalidade  da 
cláusula 17, pactuada nos seguintes termos(fl. 24):

   
“17  –  PRAZO  PARA  ELABORAÇÃO  DE  NOVOS 

ANEXOS
Além  dos  anexos  apresentados  neste  momento,  o 

colaborador  se  compromete  a  narrar  para  a  Polícia  Federal 
outros  fatos  criminosos  igualmente  graves,  os  quais 
eventualmente darão origem a anexos próprios.

Os  novos relatos  que integram o presente  acordo  serão 
apresentados  pelo  colaborador  a  partir  da  data  da  sua 
assinatura, e os depoimentos a respeito deles serão tomados na 
Polícia Federal até o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência 
da decisão de homologação do acordo pelo Ministro Relator.”

   
Tal  disposição  adota  termos  excessivamente  genéricos  e  amplia  o 

objeto do acordo de modo completamente indefinido. Isso inviabiliza, por 
exemplo, qualquer possibilidade de controle da eficácia da colaboração 
do delator no momento do sentenciamento. Como verificar se houve o 
cumprimento do pacto e a contribuição eficaz à persecução penal se a 
cláusula impõe um dever genérico e totalmente aberto? Como medir a 
eficácia se espera-se  qualquer coisa (e, assim, ao mesmo tempo,  nada) do 
delator?

Essa previsão autorizou a inclusão em meio ao acordo de suposto 
relato  criminoso  em  que  se  narra  absurda  tese  de  obstaculização  da 
justiça em razão de decisão que, cumprindo pedido da PGR, arquivou 
inquéritos oriundos dos próprios elementos produzidos inicialmente no 
acordo.  Ou seja,  em uma lógica circular  e viciada,  o temerário acordo 
busca  perseguir  crimes  supostamente  cometidos  em razão  do  próprio 
acordo.

Os relatos produzidos em momento posterior estão manifestamente 
fora  do  objeto  inicial  pactuado  e  homologado.  Trata-se  de  mais  um 
fundamento  a  indicar  a  ilegalidade  dos  termos  neste  caso  concreto. 
Ademais, ampliação do objeto do acordo demandaria a formalização de 
um aditivo ao termo original, o qual, de qualquer modo, precisaria ser 



submetido a novo juízo homologatório.
   

3.4.  O  requisito  de  interesse  público  e  o  controle  de  potencial 
efetividade no momento da homologação

   
No momento do juízo de homologação, o Judiciário deve atuar na 

verificação dos requisitos de admissibilidade do acordo de colaboração 
premiada. Ainda que se trate de negócio jurídico, há manifesto interesse 
público em jogo ao se lidar com o oferecimento de um benefício, uma 
redução  ou  até  uma  isenção  de  pena,  a  alguém  que  potencialmente 
cometeu um fato delituoso.

Na doutrina, a partir do princípio da proporcionalidade, sustenta-se 
que o acordo de colaboração premiada deve atender aos pressupostos de 
adequação  aos  fins  pretendidos,  de  necessidade  em  relação  a  outros 
meios  possíveis  para  tanto  e  de  proporcionalidade  em sentido  estrito 
entre potencial  contribuição do imputado e o benefício a ser oferecido 
pelo  Estado (VASCONCELLOS,  Vinicius  G.  Colaboração premiada no 
processo penal. 3ed. RT, 2020. p. 139-152).

Tais  critérios  devem orientar  a  atuação dos órgãos  de  persecução 
penal  para propor e  aceitar  um acordo,  mas também do Judiciário  ao 
realizar  o  seu  controle  em  sede  de  juízo  homologatório.  Assim,  são 
estabelecidos  parâmetros  para  evitar  uma  generalização  abusiva  dos 
mecanismos  negociais  no  processo  penal  brasileiro.  Essa  postura  foi 
consolidada na legislação com a Lei 13.964/19, ao prever que “o acordo de 
colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção 
de prova,  que  pressupõe utilidade e  interesse públicos” (art.  3º-A,  Lei 
12.850/13).

Neste caso concreto, como já exposto, a Força Tarefa da Lava Jato no 
Rio de Janeiro se recusou a celebrar acordo de colaboração premiada 
com  o  ex-Governador  Sérgio  Cabral,  por  considerar  que  o  caso  não 
preenchia minimamente os requisitos legalmente estabelecidos. Entre as 
causas  indicadas  para  a  não  celebração  do  referido  acordo,  a 
Procuradoria-Geral da República destaca que Sérgio Cabral seria líder de 
organização  criminosa,  já  submetido  a  dezenas  de  condenações  que 
totalizam mais de 267 anos de prisão e, além disso, teria faltado com a 
verdade  ao  tentar  proteger  sua  ex-esposa  e  ao  não  revelar  vultosos 
recursos localizados no exterior, no valor total de R$ 170 milhões de reais 



(fl. 736-737). 
O principal argumento para a manifestação pela não homologação 

do acordo fundamenta-se na omissão de fatos criminais relevantes e que 
já  eram de conhecimento do delator,  ou seja,  omissão dolosa,  além da 
ocultação de valores  obtidos  em razão dos  crimes.  Apontou-se,  assim, 
ausência de potencial efetividade na colaboração e, consequentemente, de 
interesse público, o que afastaria o cabimento do acordo.

Conforme  previsto  na  legislação,  “no  acordo  de  colaboração 
premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais 
concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados (Art. 3º-
C, § 3º, Lei 12.850/13). Assim, a ocultação dolosa de fatos, o favorecimento 
pessoal  a  terceiros  com  o  objetivo  de  evitar  a  persecução  penal  e  a 
manipulação dos interesses estatais a partir da dissimulação sobre valores 
oriundos  das  atividades  criminosas  caracterizam,  além de hipótese  de 
rescisão de acordo eventualmente já homologado (art. 4º, § 17), também 
fundamento a esvaziar o interesse público na realização do acordo.

Portanto, verifico manifesta ilegalidade na homologação do acordo 
de colaboração premiada aqui em análise, ao passo que ausente interesse 
público e potencial eficácia da colaboração, como apontado em todas as 
manifestações do Ministério Público sobre o caso.

      
3.5.  Nulidade  do  acordo  e  de  sua  homologação:  consequências 

probatórias
   
Na doutrina, reconhece-se a ilicitude de atos probatórios decorrentes 

de  acordos  de  colaboração  premiada  ilegais,  pois  “a  invalidação  das 
decisões homologatórias e, se for o caso, do seu conteúdo, significará a 
extinção  do(s)  ato(s)  impugnado(s)  do  mundo  jurídico  e  dos  efeitos 
jurídicos  que  tenham  sido  dele(s)  decorrente(s)”.  (DIDIER JR.,  Fredie; 
BOMFIM, Daniela.  Colaboração premiada (Lei n. 12.850/2013): natureza 
jurídica e controle da validade por demanda autônoma – um diálogo com 
o Direito Processual Civil. Civil Procedure Review, v. 7, n. 2, mai./ago. 2016. 
p. 177)

Segundo Ada Pellegrini Grinover, ao analisar em parecer um caso de 
delação  premiada  anterior  à  Lei  12.850/2013:  “(...)  a  infringência  das 
regras  constitucionais do devido processo penal,  por inobservância do 
procedimento probatório para a realização do ‘depoimento do delator` 
(rectius:  interrogatório),  seja quanto ao momento procedimental,  seja à 
publicidade  dos  atos  processuais,  e,  por  fim,  à  impossibilidade  de 



exercício  do  contraditório  pelos  delatados,  caracteriza,  sem  dúvida,  a 
ilicitude da prova resultante”. (GRINOVER, Ada Pellegrini.  O Processo. 
III Série. Gazeta, 2013. p. 234)

Nesse sentido, vale citar o precedente assentado por esta Segunda 
Turma  no  HC  151.605  (de  minha  relatoria,  j.  20.3.2018),  em  que,  por 
maioria,  se reconheceu a ineficácia probatória  dos atos  de colaboração 
premiada  decorrentes  de  acordo  de  colaboração  homologado  em 
usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, 
meu  voto  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Edson  Fachin,  Ricardo 
Lewandowski e Dias Toffoli.

No  caso  concreto  agora  em  análise,  verifica-se  a  realização  de 
investigações  manifestamente  direcionadas  a  autoridade  com 
prerrogativa de função, em evidente usurpação das atribuições definidas 
constitucionalmente,  visto  que  ausente  autorização  pelo  Tribunal 
competente.

Portanto,  reconhecida  a  ilegalidade  do  acordo  e  cassada,  por  tal 
motivo, a sua homologação, deve-se declarar a ineficácia probatória dos 
atos  de  colaboração premiada  decorrentes  do  negócio  jurídico  não 
chancelado pelo Poder Judiciário.

Entendo, ainda, que deve ser assentada, desde já, a ilegalidade dos 
atos  de  investigação  de  Ministro  desta  Corte  promovidos  sem  prévia 
autorização  do  Tribunal,  nos  termos  dos  precedentes  anteriormente 
mencionados  (Inq  2.411/MT-QO,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  Tribunal 
Pleno, DJe 25.4.2008; Rcl 10.908/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal 
Pleno, DJe 22.9.2011; ARE 1.030.825/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
DJe 24.4.2017; Rcl 12.515/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.5.2014).

Outra  não  é  a  conclusão  da  doutrina,  ao  assentar  a  nulidade  de 
investigações realizadas por autoridades sem atribuição, em violação às 
competências dos Tribunais:

   
“A  prática  de  atos  processuais  e  de  investigação  em 

instância  inferior  caracteriza  usurpação  da  competência  do 
Tribunal, tornando ilícitas as provas produzidas e nulos os atos 
processuais. Essa sanção processual deixa de ser aplicada caso a 
competência  seja,  aparentemente,  de  instância  inferior.  A 
ilicitude de provas não beneficia imputados sem prerrogativa 
de foro.

O Tribunal é o juiz natural das causas de sua competência 
originária. A prática de atos de investigação ou de processo em 
instância  inferior  viola  a  regra  de  competência  e,  por 



consequência,  torna  as  provas  ineficazes  em  relação  à 
autoridade  e  nulos  os  atos  processuais.”  (MARCHIONATTI, 
Daniel.  Processo  penal  contra  autoridades. 1.  ed.  Rio  de 
Janeiro: Forense, 2019, p. 157)

   
Registre-se  que  a  ampla  investigação  realizada  em  primeira 

instância, sem autorização do STF, é flagrantemente ilegal para aqueles 
que, como o delegado responsável pelo caso, se encontram familiarizados 
com  as  regras  de  competência  dos  Tribunais  e  dos  processos  contra 
autoridades com foro por prerrogativa de função.

Diante  da  gravidade  do  caso  e  dos  absurdos  acima  relatados, 
entendo  que  há  indícios  suficientes  da  prática  do  crime  de  abuso  de 
autoridade previsto pelo art. 30 da Lei 13.869/2019, com a participação do 
colaborador  premiado  e  o  dolo  específico  de  prejudicar  a  imagem  e 
reputação de Ministro desta Corte.

Ou seja, entendo que não se demonstra razoável, em uma primeira  
análise,  a  alegação  de  divergência  na  interpretação  da  lei  ou  de  erro 
escusável capaz de afastar a ocorrência do crime.

Veja-se o que consta do art. 1º e 30 da Lei 13.869/2019:
   

Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, 
cometidos  por  agente  público,  servidor  ou  não,  que,  no 
exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do 
poder que lhe tenha sido atribuído.

§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de 
abuso  de  autoridade  quando  praticadas  pelo  agente  com  a 
finalidade  específica  de  prejudicar  outrem ou  beneficiar  a  si 
mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação 
pessoal.

§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação 
de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

[...]
Art. 25.    Proceder à obtenção de prova, em procedimento 

de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
   
Parágrafo único.    Incorre na mesma pena quem faz uso 

de  prova,  em  desfavor  do  investigado  ou  fiscalizado,  com 
prévio conhecimento de sua ilicitude.

Art.  27.    Requisitar  instauração  ou  instaurar 
procedimento  investigatório  de  infração  penal  ou 



administrativa,  em  desfavor  de  alguém,  à  falta  de  qualquer 
indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração 
administrativa:                   

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo  único.    Não  há  crime  quando  se  tratar  de 

sindicância  ou investigação  preliminar  sumária,  devidamente 
justificada.

[...]
Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou 

administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem 
sabe inocente:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
   

A ilicitude  na  investigação  indevida  de  Ministro  desta  Corte  é 
reforçada  por  outras  duas  circunstâncias  relevantes:  a)  a  tentativa  de 
criminalização de  atos  de arquivamento praticadas pelo  Presidente  do 
STF em exercício a pedido da PGR e confirmada em sede de embargos de 
declaração pela Vice-Presidente desta Corte e  b) o vazamento seletivo 
das informações deste caso sigiloso para a mídia, com possível violação 
ao tipo do art. 154 do Código Penal.

Destaque-se que a informação falsamente comunicada à mídia que o 
Ministro Edson Fachin teria autorizado a coleta de provas contra Ministro 
desta Corte não corresponde à realidade.

Com efeito,  a  autorização genérica  para  a  apresentação  de  novos 
anexos  pelo  colaborador  premiado  não  possibilita  que  o  delegado 
responsável pelo caso produza centenas de documentos contra membro 
deste Tribunal sem prévia autorização da Corte.

Por  esses  motivos,  ressalto  que  seria  oportuno  que  o  Tribunal 
comunicasse à Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade de 
instauração de investigação para apurar a prática de crime de abuso de 
autoridade e de violação de segredo profissional, com base nos arts. 42 e 
43 do RISTF.

4. Dispositivo
   
Por  todo  o  exposto,  resta  claramente  demonstrado  que  a 

homologação do acordo de colaboração em questão desaguou em um 
quadro de sistemáticas violações às garantias constitucionais do sistema 
acusatório, em especial ao princípio da culpabilidade.

As  estratégias  do  colaborador  voltadas  ao  constrangimento  dos 



órgãos  de  persecução  criminal  e  deste  próprio  Tribunal  tinham como 
finalidade não a elucidação da verdade material, mas sim a profusão de 
narrativas  falsas  como  combustível  da  sua  aventura  em  busca  de 
liberdade a qualquer custo.

A construção de narrativas mentirosas e o seu uso ardiloso têm se 
tornado a principal ferramenta de perpetuação de um modelo autoritário 
de justiça em nosso país.Como já fiz por ocasião do julgamento do HC 
164.493/DF no âmbito da Segunda Turma, invoco as palavras do autor 
russo  Aleksander   Soljenítsin,  preso  político  do  regime  soviético, 
proferidas  por ocasião do recebimento do prêmio Nobel  de Literatura 
para relembrar que: “a violência não vive sozinha e nem é capaz de viver 
sozinha. Ela depende, para a sua própria existência, da mentira. Se, no 
seu nascedouro, a violência atua de forma escancarada e com orgulho, 
fato é que ela não conseguirá existir por muito tempo sem descer para 
uma  névoa  de  mentiras,  de  falsidade  e  de  manipulação.  Por  isso, 
qualquer homem que em tempos aclamou a violência como seu método 
só  conseguiu  suceder  escolhendo  a  mentira  e  a  falsidade  como  seu 
princípio".

      
   Por todas as razões apresentadas, divirjo do eminente relator para:
   

i.                                                          Acolher a questão 
preliminar suscitada pelo Relator tão somente para tornar sem 
efeito  a  decisão  que  homologou  o  acordo  de  colaboração 
premiada  (fls.  726/739),  sem firmar  qualquer  tese  com efeito 
erga  omnes quanto  à  competência  da  Polícia  Federal  para 
celebrar acordo de colaboração premiada;

ii.                                                 Caso superada a preliminar, 
dar provimento ao agravo regimental para reformar a decisão 
homologatória  do  acordo  de  colaboração  premiada  firmado 
entre Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho e a Polícia Federal.

   
É como voto.


