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RESUMO

A princípio o presente trabalho discorrerá brevemente sobre o crime organizado

para que mais a frente entenda-se um pouco melhor a aplicação do instituto da

colaboração  premiada  na Lei  12.850/13.  Também será  analisado  o  instituto  da

colaboração  premiada  e  os  questionamentos  doutrinários  existentes  no  Brasil,

sobre a aplicação de tal instituto, principalmente após o tema ter ganhado destaque

através da Operação Lava Jato, onde se firmaram vários acordos que auxiliaram

nas investigações. Reflexões sobre a colaboração premiada serão realizadas de

modo que se  faça compreender  os  principais  aspectos  deste  instituto  a  fim de

demonstrar  que  esse  meio  especial  de  obtenção  de  provas  contribui  de  forma

significativa  para  elucidação  de  crimes  complexos  como  o  de  organização

criminosa. A discussão acerca da eficácia da colaboração premiada é extensa e

apresenta  vários  pontos  a  serem analisados  e,  no  decorrer  do  trabalho,  serão

apresentados a origem do instituto, o seu valor probatório e seus requisitos. Dessa

forma, o presente trabalho tem por finalidade comprovar a eficácia na aplicação do

instituto da colaboração premiada como novo meio de prova, obtendo desta forma

bons resultados no combate a crimes complexos, como o crime organizado.
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ABSTRACT

At  first,  this  work  will  briefly  discuss  organized  crime  so  that  further  on,  the

application of the institute of collaboration awarded in Law 12,850/13 can be better

understood. It will also be analyzed the institute of awarded collaboration and the

doctrinal questions that exist in Brazil, on the application of such institute, especially

after the theme has gained prominence through Operation Lava Jato, where several

agreements  were  signed  that  helped  in  the  investigations.  Reflections  on  the

awarded collaboration will be carried out so that the main aspects of this institute are

understood in order to demonstrate that this special means of obtaining evidence

contributes  significantly  to  the  elucidation  of  complex  crimes  such  as  criminal

organization. The discussion about the effectiveness of the awarded collaboration is

extensive and presents several points to be analyzed and, in the course of the work,

the origin of the institute, its evidential value and its requirements will be presented.

Thus, the present  work aims to  prove the effectiveness in the application of the

awarded collaboration institute as a new means of proof, thus obtaining good results

in the fight against complex crimes, such as organized crime.

Keywords: Organized  Crime.  Award  Winning  Collaboration.  Efficiency.  Good

results.
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1 INTRODUÇÃO                                                                                        

Temos no cenário atual brasileiro e internacional do processo penal, a forte tendência

de expansão da justiça negocial, como forma de acelerar a elucidação de crimes. Como

exemplo dessa justiça negocial temos o instituto da Colaboração Premiada, introduzida

no Brasil, na década de 1990, principalmente com a criação da  Lei  de  Crimes

Hediondos (Lei n°8.072/90), e que para alguns autores possui viés punitivo, buscando-

se punir o maior número de agentes possíveis, inclusive o colaborador.

“O  crime  organizado  existe  desde  a  antiguidade,  tendo  se  desenvolvido  e  se
tornado  um  fenômeno  mundial  que  só  cresce  a  cada  ano.  Esse  avanço  foi
causado principalmente pelo uso de novas ferramentas tecnológicas que dificultam
o trabalho das forças de segurança pública. Além disso, não raras vezes, esses
grupos  contam  com  apoio  dentro  do  próprio  Estado,  onde  agentes  públicos
colaboram para a organização criminosa.” (JULIANE, 2018, pg. 09).

Nesse contexto, de 1995, a Lei n° 9.034 foi pioneira ao tratar da repressão ao crime

organizado  no Brasil,  e  definia,  taxativamente,  instrumentos  extraordinários  para

investigação de organizações criminosas, porém, foi com o advento da Lei nº 12.850/13,

que surgiu no ordenamento brasileiro, importantes inovações ao cenário negocial.

A supracitada lei  n° 12.850/13, trouxe consigo, significativa alteração no que de fato

significa o crime de intitulado como organização criminosa, a qual não mais pode ser

tratado  como  meio  para  prática  de  crimes  e  sim  como  o  próprio  crime.

Há  hoje  no  Brasil  grandes  debates  doutrinários  sobre  a  utilização  do  instituto  da

colaboração premiada, principalmente após o tema ter ganhado destaque através das

operações de grande repercussão nacional, como a Operação Lava Jato. 

Esse novo instituto chama a atenção por permitir que se transfira parte das atribuições

do  juiz,  possibilitando  que  as  partes  negociem  os  termos  do  acordo  em  troca  da

obtenção de benefícios ao que colaborar. 
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Reflexões  sobre  o  instituto  da  colaboração  premiada  e  sua  aplicação  se  fazem

necessárias pois nos permitem compreender os principais aspectos dele, demonstrando

dessa  forma  que  esse  meio  especial  de  obtenção  de  provas  contribui  de  forma

significativa para elucidação de crimes complexos como o de organização criminosa, e

diminuem assim debates e inseguranças acerca do tema.

Como  forma  de  instrumentos  jurídicos  a  colaboração  premiada  torna-se  um  meio

importante a ser utilizado para facilitar as investigações no âmbito do crime organizado.

Assim  como  pode-se  dizer  transparente  com  o  processo  criminal  e  bem  como  a

juridicidade pactuada com grande importância nos casos de delitos organizados.

A assistência obriga, mais que a cooperação para o esclarecimento de um delito

criminal, obriga  que o acusado indique os outros participantes, que na competição de

agentes, colaboram para atividade delituosa, dessa maneira a convocação dos

coautores.

Embora, a  colaboração  premiada  exista  para a diligência ao combate ao crime

organizado uma vez que, possibilita identificar os integrantes e a estrutura hierárquica

da organização criminosa ela também se mostra passível de transformação em moeda

de troca entre delatores e órgãos de combate ao crime organizado.

Grandes questionamentos doutrinários sobre a aplicação do instituto da colaboração

premiada  existem,  e  diante deste fato, se faz necessário a análise da aplicação e

eficácia deste instituto, a fim de que tais questionamentos e inseguranças diminuam.

Para Vinícius Vasconcellos:

“A colaboração premiada no Brasil precisa ser analisada a partir de sua aplicação
prática, com o exame de acordos realizados, especialmente em grandes
operações  investigativas  (ex. Lava  Jato),  e  da  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores, que interpretaram os dispositivos legais e complementaram omissões
relevantes no procedimento negocial.”
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O  assunto  sobre  o  qual  discorreremos  nos  instiga  a  retomar  alguns  conceitos

abordados por  meio  da temática  adotada para  a contribuição necessária  ao  campo

científico.

O presente estudo aborda pontos relevantes a respeito da temática, como quem oferece

a colaboração premiada e quais os meios para obter  o  referente acordo;  legislação

prevista  no  objeto  de  estudo;  requisitos  de  validade  de  um acordo  de  colaboração

premiada; e principais características do acordo de colaboração premiada.

Outro  ponto  importante,  já  mencionado,  diga-se  de  passagem,  trata-se  da

aplicabilidade do tema escolhido,  ou  seja,  a  relevância  para  os  estudos do método

exploratório de uma forma geral, bem como ao caráter objetivo por parte da pesquisa,

isto é, a importância de se manter de forma clara rumo aos propósitos firmados.

Com o objetivo de obter solução para o problema central desta pesquisa, será utilizada

busca em doutrinas, artigos científicos, assim como na legislação vigente, tendo como

base, o estudo da eficácia da colaboração premiada no combate ao crime organizado, e

o método e técnica empregados serão o exploratório, objetivando desta forma uma

análise ampla sobre a eficácia do instituto da colaboração premiada dentro do processo

penal e seus reflexos no combate ao crime organizado. 

Com os resultados obtidos em tais análises é que se comprovará de fato a eficácia do

instituto  da  delação  premiada,  exemplo  do  modelo  de  justiça  negocial  no  Brasil,

enquanto instrumento de repressão ao crime, sobretudo para elucidar crimes complexos

como o de organizações criminosas.

2 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 
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De  acordo  com  o  regramento  instituído  pela  Lei  12.850/2013,  “considera-se

organização criminosa a associação de 4 (quatro)  ou mais pessoas estruturalmente

ordenada  e  caracterizada  pela  divisão  de  tarefas,  ainda  que  informalmente,  com

objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,

ou que sejam de caráter transnacional” (art. 1.º, § 1.º).

Segundo os  autores  Cleber  Masson e  Felipe  Marcal  em seu livro  intitulado “Crime

Organizado”,  atualmente  são  conhecidas  quatro  formas  básicas  de  organizações

criminosas que, por vezes, se mesclam. São elas:

1.Tradicional (ou Clássicas): Das quais o exemplo mais clássico são as Máfias.
Trata-se de modelo clássico das Organizações criminosas, as de tipo mafiosas
que revelam características  próprias  [...].  O  elemento  constitutivo  especial  das
associações de tipo mafioso, que as diferenciam daquelas comuns (demais), é a
existência  de  uma  profunda  força  intimidatória,  de  forma  autônoma,  difusa  e
permanente.
2. Rede (Network – Rete Criminale – Netzstruktur): Cuja principal característica é a
globalização. Forma-se através de um grupo de experts sem base, vínculos, ritos,
e também sem critérios mais rígidos de formação hierárquica. É provisória, por
natureza, e se aproveita das oportunidades que surgem em cada setor e em cada
local.  A  organização  criminosa  se  forma  em  decorrência  de  ‘indicações’  e
‘contatos’  existentes  no  ambiente  criminal,  sem  qualquer  compromisso  de
vinculação (muito menos em caráter permanente), age em determinado espaço
territorial  favorável  para  a  prática  dos  delitos  propostos,  durante  tempo
relativamente curto (no geral alguns meses) e depois se dilui,  sendo que seus
integrantes – cada um vai se unir a outros agentes, formando um novo grupo em
outro local. [...] Nos casos de lavagem de dinheiro, modernamente, é utilizada a
forma  mesclada  de  ‘RedeEndógena’,  organizações  criminosas  podem  manter
experts  que  reúnem  habilidades  incríveis  em,  de  qualquer  forma,  esconder,
dissimular  e  transferir  fundos  ou  bens,  criando  métodos  que  os  tornem
aparentemente de origem lícita. Para tanto, são ou se valem de agentes públicos
de altos escalões, que realizam transações financeiras e comerciais que camuflam
seu verdadeiro  propósito,  utilizando- se,  muitas vezes,  através de ‘laranjas’  ou
testas-de-ferro de empresas públicas. 
3. Empresarial: Formada no âmbito de empresas lícitas – licitamente constituídas.
Neste formato, também modernamente chamadas de organizações criminosas, os
empresários se aproveitam da própria estrutura hierárquica da empresa. Mantém
as  suas  atividades  primárias  lícitas,  fabricando,  produzindo  e  comercializando
bens  de  consumo  para,  secundariamente,  praticar  crimes  fiscais,  crimes
ambientais,  cartéis,  fraudes  (especialmente  em  concorrências  –  licitações,
dumping,  lavagem  de  dinheiro,  falsidades  documentais,  materiais  ideológicos,
estelionatos etc.). 
4. Endógena: Trata-se de espécie de organização criminosa que age dentro do
próprio  Estado,  em todas  as  suas  esferas  –  Federal,  Estaduais  e  Municipais,
envolvendo, conforme a atividade, cada um dos Poderes, Executivo, Legislativo ou
Judiciário. É formada essencialmente por políticos e agentes públicos de todos os
escalões,  envolvendo,  portanto,  necessariamente,  crimes  praticados  por
funcionários  públicos  contra  a  administração  pública  (corrupção,  concussão,
prevaricação  etc.).  Mas  também,  quase  que  inevitavelmente  outras  infrações
penais como aquelas que se relacionam direta ou indiretamente. [...] É forma de
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organização  criminosa  denominada,  na  doutrina  alemã  de  Kriminalität  der
Mächtigen – ‘Criminalidade dos Poderosos’. (MASSOM;MARCAL, 2018, pg.43)

“Importante frisar que é preciso que os integrantes se associem de forma estável  e

permanente,  tenham  estrutura  “ordenada  e  caracterizada  pela  divisão  de  tarefas”,

bastando ser “[...] uma estrutura minimamente ordenada, não sendo necessário, que o

grupo  possua  um  “elevado  grau  de  sofisticação”  ou  uma  espécie  de  “estrutura

empresarial”, com líderes e liderados” (MASSON; MARÇAL, 2018, p.57).

Tenham também o objetivo de obter,  direta ou indiretamente, vantagem de qualquer

natureza, ou seja, o agente deve ter a vontade consciente de praticar o crime, não se

admitindo a forma culposa do delito.

Vale destacar ainda, que o tipo penal em comento exige a prática de infrações penais

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,  ou que sejam de caráter

transnacional.

A repressão ao crime organizado, com sua forma muito mais complexa, realmente não é

eficaz se o Estado se utiliza dos mesmos instrumentos de combate à criminalidade

comum. 

A estrutura das organizações criminosas, a típica divisão de tarefas entre os membros

do  grupo,  o  foco  e  o  nível  de  profissionalismo dos  seus  integrantes,  muitas  vezes

inviabiliza a persecução penal e acarreta a impunidade das pessoas privilegiadas no

âmbito econômico, especialmente quando inseridas em organizações criminosas, por

isso é inegável a importância de se cogitar além da utilização exclusiva dos tradicionais

métodos, a adoção de técnicas especiais de investigação.

Nesse  contexto,  a  Lei  do  Crime  Organizado,  em seu  art.  3.º,  preconizou  que,  em

qualquer fase da persecução penal – ou seja, no âmbito da investigação criminal ou do
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processo  penal  –,  serão  permitidos,  sem prejuízo  de  outros  já  previstos  em lei,  os

seguintes meios de obtenção da prova: 

Art.  3.º  [...].  I  –  colaboração  premiada;  II  –  captação  ambiental  de  sinais
eletromagnéticos,  ópticos  ou  acústicos;  III  –  ação  controlada;  IV  –  acesso  a
registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de
bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais; V
–  interceptação  de  comunicações  telefônicas  e  telemáticas,  nos  termos  da
legislação específica; VI – afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos
termos da legislação específica;  VII  – infiltração, por policiais,  em atividade de
investigação, na forma do art. 11; VIII – cooperação entre instituições e órgãos
federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de
interesse da investigação ou da instrução criminal. 

Por óbvio, a utilização desses meios especiais de obtenção de prova deverá obedecer

às regras legais e constitucionais. 

Vejamos, pois, o que diz o Min. Luís Roberto Barroso acerca do tema: 

O garantismo é uma boa filosofia para lidar  com o Direito Penal.  Ele significa
respeitar  o  devido  processo  legal  (contraditório,  ampla  defesa,  duplo  grau  de
jurisdição) e assegurar os direitos fundamentais do acusado. Significa não querer
salvar o mundo com tipificações abundantes e penas exacerbadas, nem tampouco
fazer  juízos  morais  desqualificadores  das  pessoas,  em  lugar  de  julgar  fatos
objetivos. Garantismo, porém, não significa tratar o Direito Penal sem seriedade
mínima, nem tampouco abdicar dos deveres de proteção atribuídos ao Estado. A
proteção dos direitos humanos, em qualquer sociedade civilizada, exige um grau
moderado, legítimo e proporcional de repressão estatal, para que o bem seja mais
atraente do que o mal. 

“Ainda acerca da obtenção da prova, necessário esclarecer que a lógica do pensamento

a respeito das provas no processo penal brasileiro foi consubstanciada tendo por foco a

realidade das infrações penais clássicas” (MASSON; MARCAL, 2018, pg. 156)

Entretanto,  o  surgimento  de  novas  modalidades  de  crime  complexos,  como  o  de

organização criminosa, está a reclamar mudanças não apenas relacionadas ao modo de

investigar,  mas,  sobretudo,  à  maneira  de  julgar  e  apreciar  a  prova  possível  de  ser

produzida.

Um exemplo de tais mudanças trata-se da colaboração premiada, um modo especial de

obtenção de prova, “por meio do qual o coautor ou partícipe, visando alcançar algum
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prêmio legal, coopera com os órgãos de persecução penal confessando seus atos e

fornecendo informações objetivamente eficazes quanto à identidade dos demais sujeitos

do  crime,  à  materialidade  das  infrações  penais  por  eles  cometidas,  a  estrutura  da

organização criminosa, a recuperação de ativos, a prevenção de delitos ou a localização

de pessoas.” (MASSON; MARCAL, 2018, pg. 164)

Na previsão normativa da Lei  12.850/2013 (art.  3.º),  a  colaboração premiada tem a

natureza jurídica de meio de obtenção da prova, materializado em um “acordo” reduzido

a “termo” para devida homologação judicial (LCO, art. 4.º, §§ 6.º e 7.º). 

“Pela literalidade da Lei do Crime Organizado, a colaboração premiada tem sua própria

natureza jurídica (negócio jurídico processual voltado para a obtenção da prova), que

não se confunde com a natureza do prêmio legal eventualmente aplicado.” (MASSON;

MARCAL, 2018, pg. 168)

“Uma conclusão desde já se impõe: a Lei 12.850/2013 convive, em obséquio ao princípio

da  especialidade,  com  as  demais  leis  que  tratam  da  colaboração  premiada,  num

verdadeiro “microssistema de estímulo à verdade”. (MASSON; MARCAL, 2018, pg. 181)

3 O INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

3.1  ORIGEM,  DEFINIÇÃO,  CABIMENTO  DO  ACORDO  DE  COLABORAÇÃO

PREMIADA  

Com o passar dos anos e o desenvolvimento social,  econômico e tecnológico,  houve

também a evolução e crescimento da criminalidade organizada. Em razão disso, diversos

países passaram a encontrar dificuldades no que diz respeito à persecução penal dos

delitos  envolvendo  organizações  criminosas,  sendo  que,  ao  longo  do  tempo,  os

ordenamentos jurídicos passaram a permitir a possibilidade de premiar àquele criminoso
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que  oferecesse  informações  em  troca  de  algumas  benesses  processuais,  surgindo,

assim, a colaboração premiada (LIMA, 2017). 

A Colaboração Premiada foi inaugurada no ordenamento jurídico brasileiro com a Lei

dos Crimes Hediondos (LEI 8.072/90, Art. 8º parágrafo único.).

Em 2013 entrou em vigor a Lei nº 12.850/13, que, além de revogar a Lei nº 9.034/95 e

alterar o artigo 288 (extinguindo o crime de quadrilha ou bando e transformando-o em

associação criminosa), trouxe um novo conceito de organização criminosa, passando a

ser  considerada como crime autônomo e  não apenas como meio  para  a prática  de

crimes. Tal instituto é definido como um meio especial de obtenção de prova que pode

ser  utilizado  no combate  ao  crime  organizado,  isto  porque,  considerando  a  maneira

estratégica com que as organizações criminosas atuam e sua estrutura organizada, os

meios tradicionais de obtenção de prova não se mostram eficientes para combater o

poder de que dispõe o crime organizado atualmente. 

De  modo  a  desvendar  o  surgimento  da  Colaboração  Premiada,  assim  podemos

mencionar que no Brasil remonta às Ordenações Filipinas, que vigoraram de janeiro de

1603 até a entrada em vigor do Código Criminal de 1830.

Neste sentido o  ordenamento  comporta  o  instituto  da colaboração em leis  especiais

dispersas e também passou a integrar as leis  de crimes contra o sistema financeiro

(art.25,  §2º,  da Lei  n.  7.492/86),  crimes contra o sistema tributário  (art.16,  parágrafo

único,  da  Lei  n.  8.137/90),  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º  §  5º,  da  Lei  n.

9.807/99)e, finalmente, a Lei 12.850/13  (que trata da organização criminosa) é a lei que

dá maior amplitude ao instituto da colaboração premiada, regulamentando-a de forma

mais abrangente.

Juliane Barbosa Araújo explica em sua monografia de graduação, que: 
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“a  Lei  nº  9.034/95,  revogada pela  Lei  nº  12.850/13,  não definia  o conceito  de
organização  criminosa,  sendo  que  diante  do  silêncio  da  legislação,  alguns
doutrinadores e tribunais passaram a adotar o conceito da Convenção de Palermo
(Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime  Organizado  Transnacional)
celebrado na cidade de Palermo, que define crime organizado em seu artigo 2º,
“a”, como sendo:

[..]  grupo  estruturado  de  três  ou  mais  pessoas,  existente  há  algum  tempo  e
atuando concertadamente com o propósito  de cometer  uma ou mais  infrações
graves  ou  enunciadas  na  Convenção,  com  a  intenção  de  obter,  direta  ou
indiretamente,  um benefício econômico ou outro benefício  material”.  (JULIANE,
2018, pg.12).

Regulada pela Lei 12.850/13, a colaboração premiada tornou-se amplamente conhecida

pelos  brasileiros  nos  últimos  anos,  devido  aos  escândalos  de  corrupção  envolvendo

figuras  do  alto  escalão  do  governo.  No  entanto,  a  referida  lei  impõe  determinadas

condições para que efetivamente ocorra a colaboração. 

A colaboração premiada pode ser definida como uma espécie de transação penal,  ou

seja, uma hipótese de justiça que pode ser contratada com o Estado, onde este garante

aos  colaboradores  benefícios  ou  prêmios  no  que  tange  à  redução  da  pena  ou  sua

isenção,  com a  intenção  de  que  ele  reconheça  sua  culpa  em determinada  atividade

criminosa, bem como forneça a identidade de terceiros participantes. Contudo, para que

seja possível a aplicação dos benefícios, é necessário que as informações prestadas pelo

colaborador  sejam  eficazes  na  elucidação  do  fato  e  reconhecimento  dos  demais

participantes (CARDOSO, [2014?], www.jusbrasil.com.br).

De acordo com o artigo 4º da Lei 12.850/2013, norma que unificou a legislação sobre a

colaboração premiada, para que o colaborador receba os benefícios expressos na lei é

necessário  que  as  informações  fornecidas  tragam  um  dos  seguintes  resultados:

identificação  de  outros  criminosos;  revelação  de  estrutura  e  tarefas  da  organização

criminosa; prevenção de ocorrência de outros crimes; recuperação de valores; localização

de eventuais vítimas.

http://www.jusbrasil.com.br/
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O mesmo artigo,  em seu §8º,  diz  que o magistrado pode recusar  a homologação da

proposta que não atender aos requisitos legais, ou pode adequá-la ao caso.

O juiz, ao proferir a sentença, deverá apreciar os termos do acordo homologado e se o

mesmo teve eficácia, conforme registra o §11º do artigo 4º.

Não há que se falar em Delação Premiada por prender alguém apenas para colher

provas,  as  colocações  são  instigantes  considerando  o  devido  processo  legal,  a

fragilidade  por  vezes  imposta  ao  acusado,  é  dever  do  Estado,  substitutivamente  à

vingança  privada,  realizar  a  eficiente  investigação  e  demonstração  de  provas  da

responsabilidade criminal. Em relação ao mencionado embate entre o direito do delator

e o direito de defesa dos demais apontados por ele na delação, há que se destacar, que

os corréus delatados possuem a garantia de que a colaboração deve ser sustentada por

outros  meios  de  prova  disponíveis  para  que  não  exista  nenhuma  possibilidade  do

delator se valer do benefício para melhorar sua situação a qualquer preço. Assim o

Estado desenvolve a persecução criminal para a punição pela prática de crimes, com as

correspondentes penas.

 Nesse ínterim, afirma Lima (2016, p. 540): 

 A  colaboração  premiada  funciona  corno  importante  técnica  especial  de
investigação, enfim, um meio de obtenção de prova. Por força dela, o investigado
(ou acusado) presta auxílio aos órgãos oficiais de persecução penal na obtenção
de fontes materiais de prova. Por exemplo, se o acusado resolve colaborar com as
investigações  em  um  crime  de  lavagem  de  capitais,  contribuindo  para  a
localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime, e se essas informações
efetivamente levam à apreensão ou sequestro de tais bens, a colaboração terá
funcionado como meio de obtenção de prova, e a apreensão como meio de prova. 

Ao longo dos anos, as várias alterações legislativas mudaram os tipos de benefícios que

o delator poderia receber com o acordo de colaboração premiada. Podemos trazer a

baila  o  artigo  4º  da  Lei  12.850/2013,  que unificou a  legislação sobre  a colaboração

premiada e traz os prêmios legais para o réu colaborador e os pressupostos para que a

colaboração seja válida, senão vejamos:

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
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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 [...] § 4o Nas mesmas hipóteses do
caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador: I
-  não for  o líder da organização criminosa; II  -  for  o primeiro a prestar efetiva
colaboração  nos  termos  deste  artigo.  §  5o  Se  a  colaboração  for  posterior  à
sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão
de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. § 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,  40  ou,  conforme  o  caso,  entre  o
Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. 

E  merece  destaque  aqui  mencionarmos  que  para  que  o  colaborador  receba  os

benefícios expressos em lei se faz necessário que as informações por ele fornecidas

tragam um dos seguintes resultados: identificação de outros criminosos; revelação de

estrutura e tarefas da organização criminosa; prevenção de ocorrência de outros crimes;

recuperação de valores; localização de eventuais vítimas. Diversos são os exemplos,

porém,  em  que  colabora  o  próprio  acusado  para  a  demonstração  de  sua  culpa,

diminuindo  em  contrapartida  a  necessidade  de  carga  probatória  estatal.  Isso

classicamente se dá pela confissão voluntária, além de várias outras provas pessoais.

Afirma o autor Neci Cordeiro em sua obra “Caracteres, Limites e Controle” que:

Não é beneficiado o delator pelo valor moral de arrependimento ou regeneração
de sua conduta, tendente à reinserção do agente no caminho do bem e da ordem
social (favor de conduta). Tampouco é caso de menor culpabilidade do confitente
pela delação realizada – o crime já estava consumado e por ser delator não é
socialmente menos censurável sua conduta criminosa. Apenas incentiva-se – com
redução da pena – a colaboração ao estado-persecutor (o favor de resultado).

Neste mesmo sentido explica o autor Vinícius Gomes de Vasconcellos,  em seu livro

intitulado por “Colaboração Premiada no Processo Penal”, cada vez mais tem se optado

por  alternativas  procedimentais  e  por  mecanismos  de  aceleração  processual  nas

reformas normativas e na prática da justiça criminal.

Afirma ainda o autor que:
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“Além das hipóteses de transação penal e suspensão condicional do processo,
reguladas em 1995, também assumem primazia os mecanismos da colaboração
premiada e dos acordos de leniência, que se somam a projetos legislativos para
inserção de amplas possibilidades de negociações sobre a sanção criminal por
meio de barganhas.” (VASCONCELLOS, 2018, p.15).

Diante  das  exposições  aqui  explanadas  podemos  chegar  ao  consenso  que  a

colaboração premiada possui a natureza de um negócio jurídico processual, celebrado

pelo estado com o coautor ou partícipe do crime praticado com a finalidade de obtenção

de  prova,  onde  o  réu  colaborador  fornece  informações  relevantes  para  os  órgãos

estatais em troca de algum benefício.

3.2 PROCEDIMENTO E “PRÊMIOS” DA COLABORAÇÃO PREMIADA

Feita  esta breve análise da definição da colocação premiada apresentaremos de que

forma se dá o procedimento para a homologação do acordo de colaboração e o elenco

dos prêmios legais.

A Lei nº 12.850/13 trás em seu artigo 4º,  § 5º que o acordo pode ser realizado e/ou

pactuado a qualquer momento, ou seja, tanto na fase pré-processual, processual ou pós-

processual.

Em relação  ao  procedimento  aduz  Vasconcellos  (2017,  p.  176)  que  “o  procedimento

padrão da colaboração premiada se  desenvolve  em quatro  fases,  1)  negociações;  2)

formalização/  homologação;  3)  colaboração  efetiva  e  produção  de  provas;  4)

sentenciamento e concretização do benefício”. 

Esta fase de início que como é denominada de negociações a Lei 12.850 dispõe em seu

artigo 4º, § 6º que o Juiz não pode ter participação, tendo como objetivo assegurar a

imparcialidade no trâmite processual penal. Nesta primeira fase é o período no qual os

Colaboradores fornecerão informações sobre os fatos e demais agentes envolvidos nas

ações/condutas delituosas. 
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Assim, verifica-se que o juiz assume um papel de mero fiscalizador dos requisitos legais

da  colaboração  premiada,  sendo  que  os  termos  do  acordo  são  definidos  entre  o

colaborador e o membro do Ministério Público. 

Nesse sentido (VASCONCELLOS, 2017, p. 184): 

a função  do juízo  homologatório  sobre  o  acordo firmado é,  essencialmente,  o
controle dos seus aspectos formais, como seus pressupostos e requisitos, além
dos demais elementos do termo e da negociação, voluntariedade do imputado e a
legalidade das cláusulas propostas.

Neste ínterim, o Juiz terá acesso aos acordos de colaboração premiada somente após 

sua formalização.

Após as negociações, é essencial  a formalização do acordo de colaboração premiada

para sua homologação, conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 12.850/2013: 

O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter: I
–  o  relato  da  colaboração  e  seus  possíveis  resultados;  II  –  as  condições  da
proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia; III  - a declaração de
aceitação do colaborador e de seu defensor; IV – as assinaturas do representante
do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor;
V – a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família,
quando necessário.

Além destas, outras questões são consideradas importantes nesta primeira fase, segundo

o  qual  em  caso  de  retração  das  propostas,  as  provas  produzidas  não  poderão  ser

utilizadas em seu desfavor. 

Na fase de homologação, o Magistrado deverá realizar audiência para ouvir o delator,

analisando os requisitos essenciais para homologação do acordo, como a legalidade e

voluntariedade,  bem  como  observando  se  não  houve  algum  vício  processual

(VASCONCELLOS, 2017, p. 183). 

Fundamental  salientar  que,  caso  ocorra  uma  mudança  nas  cláusulas  pactuadas  no

acordo,  as  partes  deverão  ser  intimadas  para  tomar  conhecimento  das  alterações,

possibilitando impugnar as decisões (VASCONCELLOS, 2017, p. 188). 
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O começo da negociação é a fase na qual os colaboradores trarão informações sobre os

fatos e demais agentes envolvidos nas condutas delitivas, possibilitando posteriormente

um abrandamento na pena, recebimento de benefícios e prêmios previstos na lei ou até o

perdão judicial, caso não seja o líder da organização criminosa, conforme dispõe o artigo

4º, § 4º, inciso I da Lei nº 12.850/13.

Neste sentido, a colaboração premiada, a partir dos resultados obtidos, oferece diversos

benefícios  ao  colaborador,  dependendo  também  da  valoração  da  personalidade,  da

natureza, das circunstâncias, da gravidade, da repercussão social do fato criminoso e da

eficácia da delação. Tal como podemos destacar o perdão judicial.

Perdão Judicial  Preliminarmente, previsto no caput do art.  4º da Lei 12.850/13 guarda

diferença daquele previsto no art. 121, § 5º do Código Penal, pois neste o fundamento do

perdão judicial é o fato do agente ter sofrido uma consequência tão grave decorrente da

sua própria conduta que a aplicação da pena se torna desnecessária, enquanto naquele,

o  agente  não  sofreu  nenhuma  consequência,  mas  deseja  prestar  uma  colaboração

voluntária  e  eficaz à justiça com o intuito  de receber  prêmios legais,  compreendendo

também  a imunidade, redução em até 2/3 dois terços da pena privativa de liberdade ou

substituí-la por restritiva de direitos e, em caso de colaboração premiada após a sentença

condenatória, redução da pena até a metade ou ainda a progressão mesmo que ausentes

os requisitos objetivos todos definidos pela lei, conforme art. 4º, caput e § §4º e 5º.

O primeiro prêmio estabelecido pela lei consiste na imunidade, a qual se reserva somente

às hipóteses em que o colaborador não é o líder da organização criminosa e se for o

primeiro a prestar efetiva colaboração. Trata-se de hipótese não condicionada à sentença

final  condenatória.  Neste caso,  o Ministério Público poderá deixar de oferecer a peça

acusatória, pois o legislador permitiu uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, visto

que a acusação poderá deixar de oferecer denúncia se a delação levar à consecução de

um dos resultados presentesos incisos do art. 4º (LIMA, p. 2016, 536). 
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Os  prêmios  legais,  que  variarão  conforme  a  relevância,  prontidão  e  eficácia  da

colaboração, são, em princípio, alternativos, não cumulativos; mas é possível, em tese, a

cumulação, podendo, por exemplo, o réu colaborador fazer jus à redução da pena junto

com a progressão de regime, já que, se o juiz pode o mais (perdoar), há de poder o

menos (cumulá-los).

Portanto, a partir da leitura cuidadosa da Lei 12.850/13, observa-se que  o elenco dos

prêmios legais não é exaustivo, podendo ser admitidos outros, se e quando compatíveis

com o ordenamento jurídico. Assim, é admissível acordo sobre a prisão preventiva já

decretada,  no  sentido  de  revogá-la,  substituí-la  por  medida  cautelar  diversa  ou  de

apenas transferir  o colaborador para presídio mais próximo da família.  Aliás, um dos

direitos do colaborador é a possibilidade de cumprimento da pena em estabelecimento

penal diverso dos demais corréus ou condenados.

3.3 ANÁLISE DE EFICÁCIA DA COLABORAÇÃO PREMIADA

Na colaboração premiada, verifica-se que há um consenso entre delator e Estado, ambos

entram em acordo para que cada um possa alcançar seu objetivo, o do réu colaborador

que é o de conseguir benefícios processuais e o do Estado que é conseguir informações

probatórias para desvendar infrações penais. Vasconcellos (2017, p. 81-82) estabelece

nesse sentido que:

O acusado, potencial colaborador, é o elemento central do mecanismo negocial.
Todo o sistema é desenvolvido a partir da sua importância. Por um lado, o Estado
apresenta  seu  interesse  para  suprir  insuficiências  e  dificuldades investigativas,
oferecendo-lhe  benefícios  em  troca  de  sua  cooperação  para  obtenção  da
confissão e de seus privilegiados conhecimentos. Por outro, os demais imputados
temem a atuação abusiva do colaborador, pressionado por arbitrariedades estatais
ou por intenções ilegítimas de obter a melhora de sua situação a qualquer custo,
inclusive com incriminações não fundamentadas.  Observa-se,  então,  uma forte
tensão entre o direito do delator ao benefício (se presentes os seus pressupostos
e requisitos), o que é incentivado pela postura estatal, e a proteção do direito de
defesa e do contraditório aos demais imputados. 

A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova previstos na Lei 12.850/13 e

que vem se tornando  um instrumento  de  grande valia,  sendo bastante  utilizado  pelo

Ministério Público no combate ao crime organizado.



18

A produção de provas no ordenamento jurídico brasileiro foi instituída de acordo com a

realidade dos crimes comuns, como homicídio, roubo, furto, dentre outros, sendo que os

operadores do direito se habituaram aos meios tradicionais de obtenção de prova, as

quais  são  produzidas  através  da  confissão  do  acusado,  de  testemunhas  oculares,

documentos,  prisões  em  flagrante,  etc.  Contudo,  o  surgimento  de  novas  formas  de

criminalidade, em especial o crime organizado, em 57 razão de suas peculiaridades e

estrutura,  fez  com  que  fossem  necessárias  mudanças  não  apenas  na  forma  de

investigação,  mas também na maneira de  julgar  e  analisar  a  prova produzida  (LIMA,

2016).

Frisa-se, todavia, que os benefícios previstos na Lei do Crime Organizado apenas serão

concedidos ao colaborador se as informações por ele prestadas forem eficazes no sentido

de fornecer algum dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, bem como

com observância do disposto no § 1º, do mesmo artigo .

Dessa forma, conforme Masson e Marçal (2017), a eficácia do acordo de colaboração

premiada  fica  condicionada  à  sentença  final  condenatória,  onde  o  magistrado  fará  a

apreciação e valoração das informações prestadas pelo colaborador  e dos resultados

obtidos, podendo, então, premiar o agente. Nesse sentido é o disposto no artigo 4º, § 11

da Lei  do  Crime Organizado,  o  qual  dispõe que “a sentença apreciará os termos do

acordo homologado e sua eficácia” (BRASIL, 2013, www.planalto.gov.br). 

As organizações criminosas possuem uma estrutura complexa e de difícil penetração por

parte  dos  órgãos  de  investigação.  Ademais,  estes  grupos  criminosos  organizados

praticam  a  cultura  do  silêncio,  conhecida  na  máfia  italiana  como  ormetà,  onde  os

integrantes destes grupos são coagidos a não prestar qualquer informação para pessoas

que não possuam conexão com o esquema criminoso. Nos resultados de eficácia, deve a

delação permitir a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa, o

que faz ver como necessário o esclarecimento integral da autoria, com identificação de
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todos  aqueles  que  colaboraram  para  o  crime  –  independentemente  do  número  de

comparsas.

Todavia, a  doutrina contrária ao instituto da colaboração premiada, conduzida por Franco

(2007) e Zaffaroni (1996), vem trazendo duras críticas a este meio de obtenção de provas,

denominando-o pejorativamente de “extorsão premiada”. O principal argumento daqueles

que desaprovam a colaboração premiada está calcado na premissa de que o Estado não

pode incentivar a conduta antiética da traição. Além destas, também mencionam ainda o

fato da colaboração premiada ser contrária à doutrina garantista e que violaria o princípio

da proporcionalidade ao aplicar penas diversas para agentes que praticaram a mesma

conduta criminosa. 

Apesar de relevante a importância dos doutrinadores citados acima, os seus argumentos

não merecem prosperar, principalmente por desconsiderar a evolução da criminalidade

organizada,  que  dificilmente  seria  combatida  com  eficiência  sem  a  colaboração  de

criminosos que tragam relevantes informações do interior do grupo criminoso. Também

não  podemos  aceitar  que  os  padrões  normais  de  moralidade  sejam  aplicados  a

associações  criminosas  que  impõem  um  “código  de  silêncio”  através  de  ameaças  e

violência. 

Outrossim, aqueles que entendem ser antiética a conduta de um criminoso delatar o seu

comparsa acabam por confundir “colaboração premiada” com “delação premiada”, sendo

esta,  apenas  uma  das  espécies  daquela.  Portanto,  como  considerar  antiética  a

colaboração premiada que resulta na localização de uma vítima em seu cativeiro ou que

ajuda na recuperação do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela

organização.  Nos  casos  citados,  não  necessariamente,  o  colaborador  identificará  às

autoridades os seus comparsas. Um segundo argumento que merece ser afastado refere-

se a uma suposta violação do princípio garantista, pois desconsidera a existência de duas

dimensões  do  garantismo,  uma  negativa  e  outra  positiva  (formadoras  do  garantismo

integral) que projeta a necessidade de uma proteção eficiente dos direitos fundamentais. 
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Também não se pode aceitar a alegação de que a colaboração premiada infringiria o

princípio da proporcionalidade por aplicar penas distintas a agentes que cometeram a

mesma  conduta  criminosa.  Na  aplicação  da  pena  o  magistrado  deve  atentar-se  à

culpabilidade do agente, devendo o juízo de reprovação levar em consideração o fato do

réu ter colaborado com o Estado, merecendo portanto uma sanção mais leve. Agindo

desta forma, além de não violar o princípio da proporcionalidade, concretiza-se o princípio

da individualização da pena. 

No  entendimento  de  Masson  e  Marçal  (2017),  o  surgimento  de  novas  formas  de

criminalidade  e  a  especialização  das  organizações  criminosas  no  cometimento  dos

delitos aliada com o profissionalismo e sofisticação das técnicas de lavagem de dinheiro,

demonstra que os meios comuns de obtenção de prova não são eficazes, sendo que são

necessárias mudanças no modo de investigar, bem como na forma de julgar a apreciar

as provas colhidas 

Portanto, não há que se pensar na utilização apenas dos meios tradicionais de obtenção

de prova quando a investigação envolver delitos praticados por organizações criminosas,

visto  que tais métodos não são suficientes para revelar as particularidades,  modo de

atuação e os integrantes das organizações criminosas (MASSON; MARÇAL, 2017). 

Com isso, diante da dificuldade de produção de provas no combate ao crime organizado

através dos meios tradicionais, em razão da nova realidade criminosa, observou-se a

necessidade de alteração na maneira de obtenção e valoração das provas, uma vez que

os métodos ordinários não são capazes de atingir o cerne das organizações criminosas

e, assim, coibir suas atividades. Nesse contexto, a  lei trouxe novas técnicas especiais de

investigação às organizações criminosas. Em razão da gravidade dos delitos praticados

pela criminalidade organizada, com o objetivo de que o Estado possa atingir a eficácia

esperada na luta contra o crime organizado, bem como determinou que os meios de

prova nela elencados podem ser utilizados em qualquer fase da persecução penal, tanto

durante a fase da investigação criminal quanto do processo penal. 
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Assim sendo, verifica-se que a Lei do Crime Organizado trouxe tais meios especiais de

obtenção de prova com a intenção de auxiliar e dar maior eficácia para a investigação

estatal  no combate ao crime organizado, visto que, considerando as características e

formas  de  atuação  da  criminalidade  organizada,  nem  sempre  as  autoridades

competentes conseguem, através dos meios comuns de obtenção de prova, colher as

informações necessárias para atingir a organização criminosa e impedir suas atividades.

Portanto, dentre os meios especiais de investigação e obtenção de prova inseridos no

ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 12.850/2013, merece destaque a colaboração

premiada, visto que, através deste método, é possível que as autoridades competentes

tomem  ciência  do  funcionamento,  dos  integrantes  e  dos  objetivos  da  organização

criminosa, o que auxilia no seu combate. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A colaboração premiada é um mecanismo e um instrumento de investigação polêmico

trazido pela lei  de organização criminosa, porém inegável se mostra a importância do

instituto analisado, tendo em vista que o acordo de colaboração com aquele que foi autor

ou  partícipe  da  infração  penal,  constitui-se  ferramenta  hábil  a  esclarecer  o  modus

operandi da organização, atingindo o conhecimento da estrutura e os planos destas.

Conforme explica o autor Vinícius Gomes de Vasconcellos, em seu livro intitulado por

“Colaboração  Premiada  no  Processo  Penal”,  cada  vez  mais  tem  se  optado  por

alternativas procedimentais e por mecanismos de aceleração processual nas reformas

normativas e na prática da justiça criminal.

Embora alguns críticos do instituto sustentem que o Estado utilizaria tal instituto para

barganhar com os criminosos, é mais razoável, o entendimento de que a utilização do

instituto é mais uma ferramenta com a qual o Estado pode contar na persecução penal.
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Neste  diapasão,  a  colaboração  premiada  assume  papel  importante  como  meio  de

obtenção de prova e tem sido utilizada de forma constante contra o crime organizado.

“Embora presentes lacunas relevantes, a norma regulou aspectos procedimentais da

colaboração premiada, de modo a prever uma sistemática com o objetivo de assegurar

maior segurança jurídica ao panorama brasileiro.” (VASCONCELLOS, p.12).

Insta frisar que não se trata de eleger a Colaboração Premiada como o meio principal de

obtenção de provas, mas como um recurso a mais, ao lado das técnicas especiais de

investigação.

Resta incontestável, portanto, que a colaboração premiada é um instituto que embora

criticado em alguns aspectos caminha para a consagração, restando claro sua eficácia,

vez  que  auxilia  os  órgãos  estatais  a  desbaratar  crimes  complexos  como  o  de

organização criminosa.

5. REFERÊNCIAS

ARAÚJO,  Juliane  Barbosa.  A  COLABORAÇÃO  PREMIADA  COMO  MECANISMO
EFICAZ NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS./ Juliane Barbosa Araújo. -
Palmas,  TO,  2019.  56 f.  Disponível  em //http://umbu.uft.edu.br/bitstream/11612/1855/1/
Juliane%20Barbosa%20Ara%c3%bajo %20%e2%80%93 %20TCC%20Monografia
%20%e2%80%93%20Direito.pdf, acesso em 25/05/2021 às 22:30 horas.

Colaboração  premiada  e  negociação  na  justiça  criminal  brasileira: acordos para
aplicação de sanção penal  consentida  pelo réu no  processo  penal,  de  Vinicius
Gomes  de  Vasconcellos,  disponível  em:
file:///C:/Users/StorTech/Desktop/_COLABORACAO_PREMIADA_E_NEGOCIACAO_NA_
JUS.pdf, acesso em 24/05/2021 às 21:00 horas.

CORDEIRO, Nefi.  Colaboração Premiada: Caracteres, Limites e Controles – Rio de
Janeiro: Forense, 2020. 

GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
______. Comentários à Lei de Organização Criminosa: Lei n. 12.850/13. São Paulo:
Saraiva, 2014.

../../../../../StorTech/AppData/Local/Temp/%20%25e2%2580%2593%20%20TCC%20Monografia%20%25e2%2580%2593%20Direito.pdf
../../../../../StorTech/AppData/Local/Temp/%20%25e2%2580%2593%20%20TCC%20Monografia%20%25e2%2580%2593%20Direito.pdf


23

LEI  Nº  12.850,  DE  2  DE  AGOSTO  DE  2013,  Disponível  em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm,  acesso  às
15:23h)

MARÇAL,  Vinícius;  MASSON,  Cleber.  Crime  Organizado.  4.  Ed.,  Rio  de  Janeiro:
Forense; SãoPaulo: MÉTODO, 2018

MASSON, Cleber;  MARÇAL,  Vinícius.  Crime Organizado.  3  ed.  São Paulo:  Método,
2017. Sem paginação. 

Retrospectiva 2014 – Ano trouxe mudanças e amadurecimento do Supremo Tribunal
Federal. Por Luís Roberto Barroso. Disponível em: ConJur - Retrospectiva 2014: Ano de
mudanças e amadurecimento do Supremo. Acesso em: 02 de novembro de 2021.

SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) Premiada I Marcos Paulo  Dutra
Santos. - 2. ed. rev., ampl. e atua!. -Salvador: JusPDDIVM, 2017. 208 p.

VAGGIONE,  Luiz  Fernando;  SILVEIRA,  Rodrigo  Mansour  Magalhães.  O  crime
organizado na Itália e as medidas adotadas para o seu combate.  In: SCARANCE
FERNANDES, Antonio; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de
(coord.).  Crime  organizado:  aspectos  processuais.  São  Paulo:  Editora  Revista  dos
Tribunais, 2009, p. 232-250. 

VASCONCELLOS, Vinícius Gomes. Colaboração premiada no processo penal. 1. ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Colaboração premiada no processo penal /
Vinícius Gomes de Vasconcellos. – 2. ed., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018.

https://www.conjur.com.br/2014-dez-31/roberto-barroso-ano-sinaliza-mudancas-supremo-tribunal-federal
https://www.conjur.com.br/2014-dez-31/roberto-barroso-ano-sinaliza-mudancas-supremo-tribunal-federal

	1 INTRODUÇÃO
	2 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
	3 O INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA
	Feita esta breve análise da definição da colocação premiada apresentaremos de que forma se dá o procedimento para a homologação do acordo de colaboração e o elenco dos prêmios legais.


