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14.7.4 A Lei de Organizações Criminosas – Lei 12.850/13 

a) Considerações iniciais 

O Brasil, definitivamente, há de ser o maior produtor de leis do mundo! A negativa 

liderança parece inquestionável ao menos em matéria penal e processual penal. 

Já faz mesmo muito tempo que nosso ordenamento andava de namoro com a questão 

das organizações criminosas, fenômeno cada dia mais presente no cotidiano das 

diversas sociedades, sobretudo e particularmente naquelas estruturadas sob a 

perspectiva da economia capitalista e/ou liberal. 

Nesse contexto, a Lei 12.850/13 era inevitável. Cedo ou tarde o Congresso Nacional viria 

adentrar efetivamente a regulação normativa de tais organizações. 

A nova legislação, de fato, traz muitas novidades. As mais importantes não constam de 

nosso catálogo jurídico-cultural, vindo importadas de outros horizontes. O que, por si 

só, jamais seria um problema. Experiências legislativas e culturais podem e devem ser 

compartilhadas pelos povos. 

Contudo, essa transposição ou comunicação de diretrizes legais, sobretudo quando 

associadas às necessidades de políticas criminais, devem observar, pelo menos, duas 

grandes advertências, a saber: a) nem tudo que se faz no exterior pode ou deve ser feito 

por aqui; e, b) é possível aproveitar a experiência jurídica internacional, ainda quando 

não seja parte de nossa cultura ou tradição. 

Ambas as advertências tem o mesmo peso e a mesma importância. Sabemos o quanto 

há de autores e de aplicadores do direito que são radicalmente refratários às duas 

perspectivas. Há, de fato, quem não suporte ou não aceite experiências externas ao 

pretenso fundamento de necessidade de atenção e de preferência às 

nossas peculiaridades e particularidades (jurídicas e culturais!), e, na mesma 
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proporção, aqueloutros que recebem qualquer novidade como a tábua de salvação de 

nossas intrínsecas limitações. 

Duas diferentes espécies de conservadorismo, igualmente carecedores do referencial 

crítico. 

A Lei 12.850/13, depois de muitos ensaios, inaugura – ou pretende inaugurar, se os 

oráculos constitucionais permitirem! – uma modalidade do conhecido plea bargaining, 

tão em (péssimo) uso nos Estados Unidos da América. Ali, 85% (oitenta e cinco por 

cento) dos casos penais são encerrados pelo plea bargaining, com claras e notórias 

intenções de reforçar a crença na suposta eficiência do sistema. 

Advirta-se, contudo, que o modelo nacional que estamos a ver não tem a mesma 

dimensão e menos ainda as principais características do sistema estadunidense. Como 

não poderia deixar de ser, aliás, diante das radicais diferenças de concepções e de 

ordenamentos jurídicos. 

Mas não se pode negar que a Lei 12.850/13 pretende instituir uma modalidade de 

negociação penal, com sensível flexibilização do princípio da obrigatoriedade da ação 

penal, com contornos mais complexos que aquele previsto na conhecida transação 

penal da Lei 9.099/95. Diferença perfeitamente explicável: esta última cuida de 

infrações de menor potencial ofensivo, enquanto a outra, a primeira, trata de 

organizações criminosas, associadas, em regra, a crimes de maior relevância jurídico-

penal. 

Infelizmente, por ausência de técnica legislativa, por pressões (legítimas, reconhece-se) 

de determinados grupos e por outros fatores talvez tipicamente nacionais, a Lei 

12.850/13, se não é propriamente um show de horrores, mantém uma grande afinidade 

com a bizarrice. E, sim, há pontos positivos. 

Adiante veremos em que consistem as alterações mais importantes. Mas há algo que 

precisa ser assentado como premissas de compreensão para o reconhecimento da 

validade e também da invalidade de determinados dispositivos. 

A primeira delas é que o juiz criminal não é e não pode ser considerado 

protagonista das “operações” tendentes ao estabelecimento de acordos de colaboração 

premiada. Não só por exigências mínimas de um sistema de viés acusatório como o 

nosso, mas também pela necessidade de se deixar em mãos dos órgãos da persecução 

penal um grau mais elevado de responsabilidade na condução de questão tão relevante, 

como é o caso do enfrentamento às organizações criminosas. 



Ao lado disso, torna-se de suma importância reconhecer a responsabilidade dos 

profissionais da advocacia, que, sob os deveres de seu grau e de sua essencialidade no 

sistema de Justiça, cumprirão importante papel na defesa dos interesses daqueles que 

estejam sob persecução penal, e, de modo muito especial, no aconselhamento em 

relação ao acordo de colaboração. 

A segunda, é que o acordo de colaboração não se institui como direito subjetivo do 

eventual investigado e/ou processado. O controle de legalidade da atuação dos órgãos 

persecutórios, é claro, continuará em mãos do Poder Judiciário. Mas, espera-se que ele, 

a pretexto de fazer valer direitos subjetivos individuais, não se transforme em substituto 

funcional do Ministério Público. Veremos que a atuação de colaboração, quando eficaz, 

poderá gerar as consequências legais previstas no art. 4º, e, sim, nesse ponto, constituir 

direito subjetivo. Mas, o que não parece existe é o direito à formalização do acordo por 

intervenção judicial! No ponto, não deve e não pode o juiz avançar sobre matéria que 

ainda não se encontra sob sua jurisdição (ver, no ponto, art. 4º, §6º, Lei 12.850/13). 

Se algum investigado ou acusado atuou de modo eficiente e em prol da satisfação dos 

requisitos legais para a redução ou substituição da pena privativa da liberdade, ou, 

ainda, para a aplicação do perdão judicial (art. 4º, Lei 12.850/13), deverá o juiz 

reconhecer tais circunstâncias por ocasião da sentença condenatória, ainda que não 

tenha havido o acordo de colaboração, por recusa injustificada (segundo o juiz, é claro!) 

do Ministério Público. 

A distinção entre as duas situações é manifesta! Na fase de sentença, o juiz já terá diante 

de si todo o conjunto probatório efetivamente produzido – e não prometido, como pode 

ocorrer no acordo de colaboração! – daí por que lhe será permitido reconhecer a 

eficácia, ou não, de eventual atual em benefício dos resultados previstos em lei. 

De outra parte, uma das mais consistentes críticas que são feitas ao modelo de 

colaboração premiada diz respeito ao oportunismo e, via de consequência, à 

possibilidade demendacidade intrínseca da atuação do colaborador, em prejuízo, tanto 

da persecução penal quanto do direito de defesa dos demais participantes da 

organização criminosa (se e quando existente, efetivamente). 

De fato, e a depender do estágio das investigações, a apresentação da colaboração pode 

surgir com a melhor alternativa defensiva, o que, em si mesmo, não constitui problema 

insolúvel. 

Mas, por outro lado, pode, com efeito, embaraçar a eficácia da investigação, conduzindo 

os órgãos da persecução para frentes menos importantes do conjunto de fatos 



eventualmente acessíveis, ou, pior ainda, pode também deslocar o foco investigativo 

para aqueles que detém responsabilidade penal muito inferior àquela do colaborador, 

ou mesmo para pessoas inocentes. 

A colaboração, portanto, há de ser vista com cautela e com prudência, cuidados esses 

que devem ser redobrados quando aquela (colaboração) preceder às diligências 

regulares que teriam o condão de determinar a abertura de inquérito policial. Se o Santo 

deve desconfiar quando a esmola é demais, na lição da sabedoria popular, o Estado, 

que nem tem a transcendência espiritual daquele, há de se guiar pelos princípios da 

legalidade e da eficiência na sua atuação, não limitando as investigações à pauta 

apresentada por eventual colaborador. 

Naturalmente, porém, esse não é um risco que constitua prerrogativa dos modelos de 

justiça negociada. Qualquer corréu, em qualquer modalidade criminosa, pode adotar 

comportamento semelhante, quando nada para mascarar ou diminuir a sua 

responsabilidade diante de fatos que estejam por ser revelados. 

Mas, certamente, diante dos benefícios legais específicos da colaboração, o risco aqui 

será sempre maior, a exigir maiores responsabilidades ainda das autoridades que 

conduzem a persecução penal. 

Ficam, então, algumas advertências: a) nem toda investigação deve ser guiada pelas 

interceptações telefônicas, ainda quando seja esse meio de prova o mais confortável. 

Deve-se lembrar que tal medida, diante de seu alto grau de invasão à privacidade, deve 

ser reservada às hipóteses de indispensabilidade; e, b) nem todo colaborador está 

interessado nos resultados concretos exigidos pela Lei 12.850/13. Será sempre mais 

provável que seu interesse seja de fundo exclusivamente pessoal, mesmo que de sua 

atuação resulte a responsabilização indevida – ou, em graus indevidos – de terceiros. 

Daí, a prudência – óbvia, é verdade – do art. 4º, §16º, Lei 12.850/13, a ditar que 

nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações do agente colaborador. 

Como quer que seja, não vemos inconstitucionalidade em nosso recente modelo de 

colaboração premiada. Pode-se até criticar a medida do ponto de vista de sua adequação 

às linhas gerais da política criminal nacional, mas daí a sustentar a sua invalidade 

intrínseca vai uma distância muito longe. E, talvez, reflita apenas ou muito mais uma 

discordância de princípios ou de ideologia, insuficientes, porém, para decretar a 

impossibilidade do recurso à colaboração premiada no seio das organizações 

criminosas. 



Por fim, mas não por último, e ainda mais uma vez nesse Curso, alinhamos outra 

objeção aos argumentos que recusam validade à colaboração premiada com 

fundamento em distorções éticas do colaborador. Distorções que, se levadas a sério, 

terminariam também por dizimar o conceito de arrependimento ou de consciência 

moral. 

A delação, a traição ou qualquer expressão que pretenda traduzir o ato de revelação da 

estrutura da organização criminosa, de seus autores e o modo de seu funcionamento, 

ou, ainda, as informações acerca da localização da vítima e do produto ou proveito de 

ações criminosas, nada disso vai de encontro a qualquer conceito de ética. A menos, é 

claro, que se passe à ideia de que a ética há de ser determinada pelo grau de lealdade 

entre partícipes de determinado empreendimento. Mas, aí, afastado de qualquer 

vinculação à moralidade, referido conceito não servirá para mais nada. 

De passagem, e apenas de passagem: o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de 

reconhecer a validade dos procedimentos de colaboração premiada. Confira-se: STF – 

AP 470 – AgR-sétimo/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, 18.06.2009; STF – AI 

820.480 – AgR-RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª. Turma, 03.04.2012; HC 99736-DF, 1ª. 

Turma, Rel. Min. Ayres Britto, 27.04.10. Na mesma linha, também o Superior Tribunal 

de Justiça – STJ – HC 92922/SP, 6ª. Turma, DJ, 10.03.2008, Rel. Desembargadora 

Convocada Jane Silva. 

Por último, mas que ainda não é o fim, há que se pontuar um pouco mais acerca da 

possibilidade de imposição de pena sem o devido processo legal, crítica essa já aventada 

quando da chegada da Lei 9.099/95, relativamente à transação penal, e estendida às 

legislações que se seguiram, contendo diferentes modalidades de colaboração 

premiada. 

Em primeira leitura, a inconstitucionalidade da norma resultaria clara e insofismável. 

No entanto, o Direito não é, por assim dizer, bicolor, universo de apenas duas cores, em 

que as coisas e todas as coisas (repetição proposital) sejam brancas ou pretas, ou, ainda, 

com a dupla corolação que escolher o intérprete. A riqueza e a complexidade do mundo 

da vida impedem que se assumam posições definitivas e apodíticas no seu interior. 

A imposição de pena depende mesmo do devido processo legal, única maneira de se 

chegar à identificação da autoria e do fato em toda a sua extensão. Essa, a regra. 

Exceções, quando possíveis, devem se fundamentar em considerações de mesma índole 

e no mesmo nível de indispensabilidade normativa. 



Nesse ponto, a Lei 12.850/13 não traz muita novidade e nem detém o monopólio da 

origem da ideia no Brasil. 

Com efeito, o Anteprojeto de novo CPP – PLS 156 e PL 8045/10, na Câmara dos 

Deputados – elaborada por Comissão de Juristas que tivemos a honra de integrar, já 

tratava de semelhante possibilidade (art. 271), desde que atendidas determinados 

requisitos, de modo, não só a abreviar o procedimento, mas a permitir a aplicação da 

pena em seu mínimo legal, ou com diminuição de até 1/3, e com a possibilidade de 

substituição da pena privativa por restritivas de direito, independentemente das regras 

gerais cabíveis no art. 44, CP. 

Para que esse modelo possa ser implantado é de rigor a atribuição de maiores 

responsabilidades a todos os atores que participam do procedimento. Nesse passo, 

cresce de importância a atuação do defensor, diretamente responsável pelo 

aconselhamento do agente colaborador, e que, por isso mesmo, deverá ter acesso a 

todos os elementos de prova já colhidos contra seu cliente, de maneira a permitir um 

juízo mais seguro quanto aos riscos do processo. 

E a previsão de redução de pena privativa da liberdade a até 2/3 (dois terços), bem como 

de sua substituição por penas restritivas de direito – sem os limites do art. 44, CP – e, 

por fim, do perdão judicial, atenua os riscos das distorções possíveis em procedimentos 

dessa espécie. 

O que não pode ocorrer, e aí a responsabilidade maior será do Ministério Público, é a 

banalização da barganha, como meio de intimidação para o fim de obtenção de 

elementos probatórios. Cumpre anotar, no particular, que semelhante atitude seria 

absolutamente ilícita e abusiva, apta a reclamar a responsabilização funcional, civil e 

criminal do órgão envolvido. 

O certo, porém, é que as prescrições do Direito não podem se guiar pelos riscos de 

abusos por parte dos poderes públicos. Para isso devem existir e serem eficientes os 

instrumentos de controle de ilegalidade. 

Mas, como já dissemos, há excessos legislativos a merecer pronta censura e invalidação. 

Já os veremos. 

b) Definição e unificação conceitual 

O tema relativo às organizações criminosas sempre foi um tormento na práxis nacional, 

primeiro, por ausência de uma definição mais clara quanto aos diversos significados da 

expressão, e, segundo, pela profusão de referência legislativas a ela, sem, contudo, 



esclarecer-se a sua eventual tipificação. Afinal, indagava-se, haveria ou não o crime de 

formar ou integrar organização criminosa? A resposta, agora, é positiva, como mais a 

frente se demonstrará. 

Especificamente em relação à matéria, dela cuidou ou cuidava a Lei 9.034, de 3 de maio 

de 1995, que dispunha sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e 

repressão de ações praticadas por organizações criminosas, revogada expressamente 

pela Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, sem definir qualquer tipo penal da atividade 

criminosa organizada. 

Outras também a ela se referiam, ainda que com e para finalidades diversas. 

É ver, dentre outras, a Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), a Lei 9.613/98 (Lavagem de 

dinheiro e ativos), com redação dada pela Lei 12.683/12, que, aliás, prevê a prática do 

crime mediante organização criminosa como causa de aumento, e, mais recentemente, 

a Lei 12.694/12, a tratar da formação de Colegiados em primeiro grau de jurisdição nos 

casos de risco à integridade física do juiz por fatos praticados por organizações 

criminosas. 

Aliás, já aqui surge a primeira questão. 

Para a Lei 12.694/12, que possibilita a criação dos tais Colegiados de primeiro grau, a 

definição de organizações criminosas é bastante semelhante àquela trazida pela Lei 

12.850/13, no que toca à referência à estrutura ordenada e caracterizada pela divisão, 

ainda que informal, de tarefas. 

No entanto, enquanto a anterior (Lei 12.694/12) exige: 

a) a associação de 3 (três) ou mais pessoas, e, 

b) a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam iguais ou superiores a 4 

(quatro) anos, 

a atual (Lei 12.850/13) modifica sensivelmente a matéria, para exigir, 

a) a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, e, 

b) a prática de infrações com pena máxima superior (e não mais igual) a 4 (quatro) 

anos. 

Manteve-se na legislação atual a ressalva em relação aos crimes de caráter 

transnacional, independentemente da pena a eles cominada, incluindo-se, agora e 

também, os atos de terrorismo que assim forem definidos pelas normas de direito 

internacional (art. 1º, §1º). 



Embora a Lei 12.850/13 não se refira à eventual revogação parcial da Lei 12.694/12, 

precisamente no que respeita à definição de organização criminosa, pensamos não ser 

mais possível aceitar a superposição de conceitos em tema de tamanha magnitude. Do 

contrário, teríamos que conviver com um conceito de organização criminosa 

especificamente ligada à formação do Colegiado de primeiro grau (Lei 12.694/12), e 

com outro, da Lei 12.850/13, aplicável às demais situações. 

É certo que a Lei Complementar 95/98, alterada pela LC 107/01, exige que a cláusula 

de revogação de lei nova deve enumerar, expressamente, as leis e disposições revogadas 

(art. 9º), o que não parece ter ocorrido na legislação objeto de nossas considerações (Lei 

12.850/13). Nada obstante, o descuido legislativo quanto à respectiva técnica não 

poderá impor a convivência de normas jurídicas incompatíveis. Assim, e com o objetivo 

de unificarmos o conceito de organização criminal na ordem jurídica nacional, 

pensamos que deverá prevalecer, para quaisquer situações de sua aplicação, a definição 

constante do art. 1º, da Lei 12.850/13. 

Disso decorrerá a inevitável consequência de limitação de quaisquer providências 

legislativas previstas (fora da Lei 12.850/13) que se refiram às organizações criminosas 

à definição do que poderá ser considerada uma organização criminosa. 

c) A tipificação de participação ou auxílio em organização criminosa 

Cabe considerar, que houve, enfim, a tipificação de determinados atos que dizem 

respeito a alguma forma de atuação junto à organização criminosa, entendendo-se por 

essa a definição constante do art. 1º, Lei 12.850/13, como norma acessória ou de 

preenchimento dos novos tipos. 

Trata-se do quanto contido no art. 2º da citada legislação, que criminaliza a conduta de 

promoção, constituição, financiamento ou de integrar, pessoalmente ou por 

interposta pessoa, organização criminosa. Não seria aqui o espaço adequado às 

variadas discussões que a matéria pode oferecer no âmbito penal. 

Fiquemos, portanto, com apenas algumas observações mais importantes sobre o tema. 

Anote-se, por primeiro, que as novas modalidades típicas do art. 1º constituem tipo 

penal de conteúdo variado ou misto alternativo, no sentido de que a prática de mais de 

uma conduta descrita no tipo não se soma umas às outras em concurso de crimes, 

restando punível um único delito. E, também, que o referido tipo penal é autônomo em 

relação às infrações efetivamente praticadas. É dizer, será possível a punição pelo fato 

da organização criminosa e também pelo crime praticado por meio dela (art. 2º). 



Foram previstas diversas formas de agravação da pena, segundo, a) os meios de 

execução (art. 2º, §2º), b) o grau e a importância de atuação do agente (art. 2º, §3º), c) 

a condição pessoal do partícipe ou coautor, ainda que inimputável (art. art. 2º, §4º), e, 

ainda, a possibilidade de afastamento cautelar de servidor público, por ordem judicial 

(art. 2º, §5º), bem como a perda de cargo, função ou mandato eletivo e interdição para 

o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos, como efeitos da 

sentença condenatória passada em julgado (art. 2º, §6º). 

De observar-se, então, que o legislador não cometeu o mesmo desatino daquele 

constante na Lei 12.683/12, que incluiu na legislação de lavagem de dinheiro e valores 

(Lei 9.613/98) um dispositivo que permitiria o afastamento imediato do servidor pelo 

simples indiciamento nos autos de inquérito policial, consoante estatuído no art. 17-D, 

da citada lei. Norma evidentemente inválida, por manifesta inconstitucionalidade! 

Como já demonstramos na abordagem específica à legislação de lavagem. 

E, ao lado disso tudo, promoveu-se relevante alteração do art. 288, do Código Penal, 

que cuida do crime de quadrilha ou bando. 

Esclareça-se, portanto, que não se confundem os delitos de integração ou auxílio em 

organização criminosa (art. 2º, c/c art. 1º, Lei 12.850/13), com aquele de quadrilha ou 

bando, do citado art. 288, CP, que trata da associação de pessoas para o cometimento 

de crimes. 

A distinção entre eles é relevantíssima, seja quanto à definição dos tipos, seja quanto às 

consequências penais, valendo atentar para o fato de que, para os primeiros 

(organização criminosa) a pena prevista é de 3 (três) a 8 (oito) anos, enquanto para os 

segundos (quadrilha ou bando) é de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Dizíamos, então, da alteração promovida no delito de quadrilha ou bando. Na redação 

anterior, o tipo se referia à associação de mais de três pessoas; na atual, contenta-se 

com três ou mais pessoas. Isto é, a conta é menor! Até aí tudo claro. 

No entanto, enquanto a redação anterior se referia ao elemento subjetivo para o fim de 

cometer crimes, a atual inseriu importante e perigosa distinção, exigindo que a 

associação se dê para o fim ESPECÍFICO de cometer crimes. 

Uma primeira justificativa que pode ser especulada diz respeito aos excessos de 

imputações feitas em acusações carentes de maior técnica e cuidados. Obviamente, não 

será o fato de ter havido um crime no âmbito de determinada atividade comercial, 

industrial ou de serviços – empresarial, enfim! – que implicará a formação de quadrilha 

ou bando (dependendo do número de sócios da empresa). Evidentemente que não! 



Outra especulação possível seria a pretensão legislativa de instituir o impedimento legal 

de se encontrar nas referidas atividades (comerciais, industriais e de serviços) qualquer 

prática de associação criminosa. Assim, somente quando a empresa ou o 

empreendimento tivesse o objeto específico de desenvolvimento de atividade criminosa 

é que se poderia falar em quadrilha ou bando. 

Aqui as coisas se podem se complicar. 

Naturalmente, jamais constará de qualquer contrato social ou estatuto empresarial a 

cláusula de objeto social voltado para a prática de crimes! Risível, antes de trágica a 

observação. Qual seria, afinal, a leitura possível da expressão específica como elemento 

subjetivo do injusto de quadrilha ou bando? 

É bem verdade e mais do que certo que a prática de infrações penais no cotidiano da 

empresa – tal como ocorre com a sonegação fiscal/previdenciária, por exemplo – não 

qualifica o delito de quadrilha ou bando, ainda que de forma continuada, ou mesmo 

habitual. 

Pensamos que tal modalidade delituosa, quando no âmbito e no interior de atividade 

empresarial regularmente desenvolvida, somente estará presente quando se puder 

constatar – e provar – que a instituição e a origem da empresa teriam o objetivo 

essencial de mascaramento de práticas habituais criminosas. Não parece haver dúvidas 

quanto à existência de fachada de empreendimentos realizados unicamente para o fim 

de lavagem de dinheiro e de ativos. Empresas que somente existem no papel, a fim de 

facilitar o acobertamento de atividades ilícitas, é que deverão constituir o alvo das 

exigências de especificidade da atuação empresarial. 

Do mesmo modo que o fato de ter havido a prática de um ou mais delitos por parte de 

integrantes de determinada empresa – por meio dela – não se qualifica, por si só, como 

formação de quadrilha ou bando, também não excluirá a imputação a só circunstância 

da existência legal (oficial, registrada) da empresa. Cumprirá investigar e esclarecer se 

a atividade declarada no objeto social é efetivamente realizada, a tanto não bastando, 

evidentemente, a realização esporádica e eventual de atos lícitos. Uma coisa é a prática 

de crime por empresa regularmente constituída; outra, a constituição regular de 

empresa para a prática mascarada de atividade ilícita. 

De outra parte, foram instituídos outros tipos penais, sob a rubrica Dos crimes 

ocorridos na investigação e na obtenção da prova, dentre os quais avulta aquele 

contido no art. 21 da Lei 12.850/13, que prevê a pena de seis meses a dois anos, e multa, 

para quem recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações 



requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de 

investigação ou do processo. 

Mais adiante veremos a possibilidade de invalidação de algumas das disposições legais 

que comporiam o cenário do aludido tipo penal, especificamente em relação às 

requisições diretas do Ministério Público e do delegado de polícia. E veremos também 

que a Lei 12.850/13 é pródiga em bizarrices. 

d) Da investigação e dos meios de obtenção de provas 

O art. 3º enumera os meios de obtenção de prova a serem realizados no curso da 

persecução penal (fase de investigação e de processo), quase todos eles já de 

conhecimento geral e práticas rotineiras. 

A novidade – e põe novidade nisso! – é a infiltração de agentes, prevista inicialmente 

na Lei 9.034/95, com redação dada pela Lei 10.217/01, e, depois, na Lei 11.343/06 

(Tóxicos – art. 53, I), mas sem qualquer regulamentação quanto às condutas e 

consequências dos atos praticados pelo infiltrado. Sobre ela falaremos em tópico 

específico. 

As demais, sobre as quais se poderiam levantar algumas objeções quanto à respectiva 

extensão, não oferecem maiores dificuldades. 

São elas (art. 3º): 

I- colaboração premiada; 

II- captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos; 

III- ação policial 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- afastamentos 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. 



Note-se que o dispositivo legal faz remissão à reserva da legislação específica em 

relação a apenas dois incisos (V- interceptação de comunicações telefônicas e 

telemáticas, e, VI- afastamentos dos sigilos financeiro, bancário e fiscal), deixando claro 

que os demais meios de obtenção da prova ali previstos estariam regulados na própria 

Lei 12.850/13. 

E, no que toca especificamente ao acesso a registros, dados cadastrais, documentos e 

informações, prevê o art. 15 que o delegado de polícia e o Ministério Público terão 

acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do 

investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o 

endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, 

provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Referida norma repete 

aquela contida no art. 17-B da Lei 9.613/98, com redação dada pela Lei 12.683/12. 

A questão que se põe aqui diz respeito ao nível de tangenciamento da privacidade e da 

intimidade que estaria contido na nova regra de investigação, na medida em que, apesar 

de se limitar à informação relativa aos dados pessoais (filiação, qualificação e 

endereço), o fato é que os órgãos de investigação teriam acesso, desde logo, às 

informações também de ordem econômico-financeiro, que resultaria do esclarecimento 

quanto à portabilidade de cartões de crédito e de telefonia, bem como da existência de 

contas bancárias e/ou aplicações financeiras. E isso, naturalmente, ostenta uma 

dimensão que vai além da simples informação a respeito de dados pessoais. 

Já tivemos oportunidade de sustentar – Capítulo 9, atinente às Provas – que o 

Ministério Público, titular da ação penal pública, não deveria se submeter às restrições 

impostas aos meios de prova não incluídos expressamente no rol do art. 5º, XII, da 

Constituição da República (ver, no ponto, o item 9.1.4.1, a, b, c e d). 

No entanto, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento em sentido 

contrário, alçando o Poder Judiciário à instância única de controle de legalidade das 

investigações, incluindo todas as espécies de afastamento de liberdades públicas (sigilo 

bancário, fiscal etc., sem falar naquelas expressamente reservadas à exclusividade 

jurisdicional –telecomunicações, de dados, telemáticos etc.). Mesmo em relação à 

Receita Federal, e no âmbito de procedimentos regulares ali instaurados, decidiu-se 

pela exigência de autorização judicial para a quebra de sigilo bancário (RE 389.808, de 

24.11.2010). 

E com a atual composição da Corte não vemos a menor possibilidade de alteração desse 

quadro. 



Mas, as disposições ora em comento apresentam algumas peculiaridades. 

É que não se cuida de acesso aos dados de movimentação financeira, nem àqueles 

relativos aos valores eventualmente depositados à titularidade do investigado, e, 

tampouco, ao montante de gastos efetuados com o sistema de telefonia ou de 

administração de crédito. O que a lei autoriza é que tais instituições informem o nome, 

estado civil, filiação e endereço da pessoa. Há, portanto, redução sensível quanto ao 

conteúdo de privacidade a ser acessado, ainda que se reconheça, como o fazemos, que a 

medida ostenta dimensão mais alargada da privacidade e da intimidade do investigado. 

Por isso, sustentamos a validade constitucional da medida. 

E para que se possa falar no acesso aos dados de qualificação e de localização dos 

investigados, impõe-se, de início, a indispensável existência de regular procedimento 

investigatório, a legitimar as medidas apontadas na citada legislação. 

Poder-se-ia levantar aqui importante questão acerca da livre atuação policial em tais 

situações, como, aliás, já vem sendo feita em alguns setores – já citamos o 

posicionamento da 2ª. Câmara de Coordenação Criminal do MPF, em relação à suposta 

incapacidade da autoridade policial em representar diretamente ao juiz, sem a 

intervenção do MP – Procedimento MPF – 1.00.001.000095/2010-86, julgado em 

2.12.2010. 

De fato, é certo que o juízo de ponderação acerca da adequabilidade da medida, que 

balança entre a garantia da proibição do excesso e a necessidade de efetiva proteção 

penal contra ações de dimensões tão relevantes (as organizadas), deve passar também 

pelo controle de viabilidade da persecução penal, de modo a se evitar a adoção de 

medidas invasivas sem a prudente análise de sua pertinência e de sua necessidade. E 

esse controle, como se sabe, pertence ao Ministério Público, único órgão legitimado à 

ação penal pública, exceção feita à iniciativa privada nos casos de inércia do parquet. 

Por isso, e embora não se faça tal exigência na Lei 12.850/13, pensamos que quaisquer 

providências nesse sentido não deveriam escapar do crivo do órgão responsável pela 

acusação, na medida em que cabe a ele, e somente a ele, avaliar a possibilidade de 

ingresso em juízo, ao exame da valoração jurídico-penal dos fatos em apuração. É dizer, 

se, à saída, entender o membro do Ministério Público que os fatos não se qualificam, 

em princípio, como infrações penais para as quais seja cabível a aplicação das normas 

relativas às organizações criminosas, não há por que se adotarem as diligências de que 

estamos a cuidar. 



Há que se ter em mira, porém, que a legislação processual penal brasileira não exige a 

intervenção do parquet nos prazos iniciais estabelecidos para a conclusão da 

investigação criminal. Somente após o encerramento de tais prazos é que o Ministério 

Público ingressará no procedimento, a fim de analisar a necessidade de prorrogação do 

referido prazo, bem como acerca da necessidade de novas diligências ainda não 

realizadas. 

Assim, é somente nessa fase da investigação que poderá o órgão da acusação exercer tal 

controle de viabilidade da persecução penal, a partir do exame dos fatos objeto da 

apuração policial e de sua valoração jurídico-penal. Poderá o parquet, inclusive, já 

antecipar o juízo de arquivamento do procedimento, se assim entender cabível. Se ele 

não o fizer, porém, nada impedirá que a autoridade policial dê aplicação ao disposto no 

art. 15 da Lei 12.850/13. 

De todo modo, não acreditamos que o Supremo Tribunal Federal recue em seu 

posicionamento de exigência geral de autorização judicial para quaisquer providências 

tendentes a atingir certos graus de intimidade e de privacidade nas liberdades públicas, 

a inviabilizar a aplicação do citado dispositivo (art. 15 da Lei 12.850/13), mesmo em se 

tratando de apuração de condutas praticadas por organizações criminosas, a demandar 

maior mobilidade nas ações de investigação. 

De outra parte, mas, na mesma direção, apontamos desde já a inconstitucionalidade da 

regra contida no art. 17 da Lei 12.850/13, que avança sobre o sigilo de registros 

telefônicos pelo período dos últimos 5 (cinco) anos. Com efeito, aí já não se trata mais 

de informações acerca do nome, da qualificação e do endereço do investigado, mas de 

dados essencialmente conectados com o exercício da intimidade e da privacidade. 

Impõe-se a necessidade de autorização judicial, como desdobramento das 

comunicações dessa natureza (art. 5º, XII, CF). 

Por fim, a Lei 12.850/13 cria novos tipos penais associados à tutela de legalidade da 

investigação e da obtenção de provas, conforme se verifica nos arts. 18, 19, 20 e 21 da 

citada lei. 

Certamente o tipo contido no art. 21 é que deverá ser objeto de maiores reflexões, tendo 

em vista tratar-se da recusa ou omissão de dados cadastrais, quando requisitados pelo 

Ministério Público e/ou pela autoridade policial. O dispositivo também se refere à 

recusa à requisição do juiz, sobre a qual, porém, dúvida alguma levanta acerca da 

respectiva validade. 



Os demais reproduzem incriminações, ora voltadas para a proteção da intimidade e 

privacidade (art. 18 e art. 20), ora para a Administração da Justiça (art. 19 e art. 20). 

Como esse é um trabalho de processo penal, deixemos aos penalistas as observações 

sobre tais delitos. 

e) Da colaboração premiada 

Há vários dispositivos legais cuidando da colaboração ou delação premiada no Brasil, 

impondo, de modo geral, a redução da pena ao colaborador (de um terço a dois terços), 

e, excepcionalmente, a possibilidade de perdão judicial (Lei 9.807/99, art. 13), sempre 

vinculados à eficácia ou eficiência da contribuição do agente, seja em relação à 

identificação dos autores e partícipes, seja para a proteção da vítima e recuperação do 

produto do crime. 

É o que ocorre nas regras previstas, 

a) no art. 159, §4º, Código Penal, em relação à libertação da vítima na extorsão mediante 

sequestro; 

b) na Lei 7.492/86, art. 25, §2º, nos crimes contra o sistema financeiro nacional; 

c) na Lei 8.137/90, art. 16, a tratar dos crimes contra a ordem tributária; 

d) na Lei 9.034/95, art. 6º, relativo às organizações criminosas; 

d) na Lei 9.613/98, com redação dada pela Lei 12.683/12, Lei de lavagem de dinheiro e 

ativos, art. 1º, §5º; 

e) Lei 9.807/99, Lei de Proteção à Testemunha, art. 13 e art. 14, 

f) Lei 11.343/06, que cuida dos delitos de tráfico ilícito de drogas e entorpecentes, art. 

41. 

Das mencionadas legislações, apenas a Lei 9.034/95 se reporta às infrações praticadas 

por meio de organizações criminosas. As demais se contentam com a colaboração ou 

delação feita por um dos agentes, quando se tratar de crimes praticados em concurso de 

agentes ou mediante qualquer forma de participação. O art. 25, §2º, da Lei 7.492/86 

também se refere à quadrilha, mas não com exclusividade, admitindo a colaboração 

premiada em qualquer situação de coautoria. 

De notar-se, para logo, que a referida Lei 9.034/95 veio a ser expressamente revogada 

pela Lei 12.850/13. 

Assim, a primeira observação que se faz necessária é a seguinte: nenhuma das normas 

legais antes mencionadas foi atingida pela Lei 12.850/13, permanecendo vigentes e 



válidas, ressaltando o fato da revogação expressa da Lei 9.034/95, única a cuidar das 

organizações criminosas. 

De modo que a colaboração premiada não constitui prerrogativa das organizações 

criminosas. Ao contrário, inúmeros delitos ou modalidades de ações delituosas 

continuam abertos ao procedimento de colaboração premiada, com as consequências 

previstas em cada e respectiva legislação. A única questão que poderá ser levantada – e 

o fazemos desde já! – é em relação ao tratamento mais benéfico previsto para a 

colaboração premiada na Lei 12.850/13, que, como regra, e além da redução e 

substituição da pena privativa da liberdade, permite a possibilidade de perdão 

judicial ao colaborador, mediante condições bem mais facilitadas que aquelas contidas 

no art. 13 da Lei 9.807/99, única a prever semelhante possibilidade. 

A Lei 12.850/13, portanto, vem para regular, dentre outras importantes questões, a 

colaboração prestada no âmbito de infrações cometidas mediante organização 

criminosa. 

No entanto, a referida lei parece ser a única que efetivamente institui um modelo de 

procedimentos para a concretização da colaboração premiada, dispondo sobre a 

legitimidade ativa, sobre a fase procedimental em que será cabível a colaboração e, 

finalmente, acerca do papel e funções atribuídas ao juiz, à polícia e ao Ministério Público 

nessas fases. 

Inicia-se, então, a série de bizarrices contidas na aludida legislação, que, por isso 

mesmo, padece de inegáveis inconstitucionalidades. 

          e.1) Da legitimidade para o acordo de colaboração 

Lamentavelmente, o Brasil vem se tornando refém de disputas institucionais e, por 

vezes, corporativas, que terminam afastando ou embaraçando a convivência pacífica e 

eficiente entre órgãos indispensáveis à administração da Justiça. 

Referido fenômeno vem atingindo e debilitando as relações entre Ministério Público e 

os Delegados de Polícia, responsáveis diretos pela efetividade da persecução penal. 

Nesse sentido, a rejeição da PEC 37 pelo Congresso Nacional, somente obtida após 

ampla manifestação popular – consciente ou não! – azedou ainda mais os ânimos. Nela, 

proposta de emenda, pretendia-se afastar expressamente as atividades de investigação 

pelo Ministério Público. 

A força de interferência de uma dessas instituições no Congresso Nacional – 

especificamente os Delegados de Polícia – que se já mostrava exuberante na formulação 



da citada proposta de emenda constitucional (PEC 37), culminou recentemente na Lei 

12.830/13, que chega a apontar um inusitado livre convencimento do delegado de 

polícia nas investigações. Evidentemente, e, segundo nos parece, essa liberdade de 

convencimento somente produzirá efeitos no âmbito interno da instituição (de Polícia), 

impedindo interferências hierárquicas na condução do inquérito. Com tais limites, a 

novidade é bem-vinda. 

A questão é que não há e nem deve haver qualquer espaço para a superioridade de uma 

instituição sobre a outra. Ambas são essenciais à administração da Justiça criminal. 

Cada uma delas deve exercer suas funções segundo as determinações constitucionais 

pertinentes, bem assim em obediência às disposições legais que as regulamenta. 

É por isso que acreditamos perfeitamente válidas as normas processuais penais que 

concedem às autoridades policiais (delegados de polícia) a iniciativa de representação 

junto ao juiz criminal, para o fim de obtenção de provimentos cautelares necessários à 

preservação da investigação (escutas telefônicas, buscas e apreensões, prisão etc.). 

Ainda que tais autoridades não detenham capacidade postulatória – conceito teórico – 

a lei lhes autoriza capacidade equivalente, nos limites da investigação. 

No entanto, a função de titularidade da ação penal pública é privativa do Ministério 

Público. E não porque queiramos, mas por expressa determinação constitucional (art. 

129, I, CF). 

E por ação penal há que se entender a iniciativa da persecução penal em juízo. Nesse 

contexto, tanto o oferecimento de denúncia quanto o requerimento de arquivamento do 

inquérito policial constituem regular exercício da titularidade da ação penal, e, de modo 

mais amplo, da persecução penal em juízo. 

Também outras providências não relacionadas diretamente com a acusação em juízo 

são privativas do Ministério Público, precisamente por se inserirem no contexto da 

respectiva modalidade de persecução penal, tal como ocorre em relação à titularidade 

para a proposta de suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95) e 

a transação penal (art. 76, Lei 9.099/95). 

 E nem poderia ser de outro modo, na medida em que a única instituição pública no 

Brasil com legitimidade ativa para a persecução penal em juízo é o Ministério Público. 

No que toca às ações penais públicas, evidentemente. Não vemos problema, por 

exemplo, no ajuizamento de ação penal privada pela Defensoria Pública, quando pobre 

o querelante. Ainda que sob o risco de termos dupla atuação da referida instituição em 

um mesmo processo (em ambos os polos – ativo e passivo) da ação. 



Eis então que se chega ao art. 4º, §2º e §6º, da Lei 12.850/13, que elege o Delegado de 

Polícia como autoridade com capacidade postulatória e com legitimação ativa para 

firmar acordos de colaboração, a serem homologados por sentença pelo juiz. 

Nada temos e nada poderíamos ter (quem sabe apenas em um passado longínquo e 

sombrio…) contra a autoridade e contra a importância do Delegado de Polícia na 

estrutura da investigação. Ainda que se modifique o quadro nacional, com a instituição, 

por exemplo, de Juizados de Instrução, sob a presidência de um juiz nas investigações, 

a corporação policial deverá seguir se guiando por uma hierarquia administrativa, no 

comando de suas funções. 

Todavia, o que a citada legislação pretende fazer é de manifesta e evidente 

inconstitucionalidade! 

E isso por uma razão muito simples: a Constituição da República comete à polícia, 

inquinada de judiciária, funções exclusivamente investigatórias (art. 144, §1º, IV, e 

§4º). E, mais, remete e comete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica (art. 

127) e a promoção privativa da ação penal (art. 129, I). 

Ora, a atribuição privativa da ação penal pública significa a titularidade acerca do juízo 

de valoração jurídico-penal dos fatos que tenham ou possam ter qualificação criminal. 

Não se trata, evidentemente, e apenas, da simples capacidade para agir, no sentido de 

poder ajuizar a ação penal, mas, muito além, decidir acerca do caráter criminoso do fato 

e da viabilidade de sua persecução em juízo (exame das condições da ação penal). 

Em uma palavra: é o Ministério Público e somente ele a parte ativa no processo penal 

de natureza pública (ações públicas). 

E o que fez a Lei 12.850/13? 

Dispôs que o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação 

do Ministério Público, poderá representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao 

colaborador (art. 4º, §2º)!!! Naturalmente, o mesmo dispositivo defere semelhante 

capacidade e legitimidade também ao Ministério Público! O desatino não poderia ir tão 

longe… 

Não bastasse, e para deixar claro que não parariam aí tais capacidades e faculdades 

tipicamente processuais (ainda que na fase de investigação), afirma que “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 entre o parquet, o investigado e o 

defensor (art. 4º, §6º)!!! 

Ou seja, a citada legislação parece elevar a autoridade policial à condição de parte, 

chegando a dispor, no art. 4º, §10º, que “as partes podem retratar-se da proposta, caso 

em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser 

utilizadas exclusivamente em seu desfavor”. 

Antes de se apontar a induvidosa invalidade constitucional dos termos legais antes 

mencionados, caberia indagar: o que significaria a manifestação do Ministério Público, 

nos casos em que o acordo de colaboração venha a ser firmado pelo delegado de 

polícia?? E se o parquet discordar?? Ainda assim poderia o delegado fechar o acordo? 

Curiosamente, o citado art. 4º, §2º, prevê a aplicação, no que couber, do art. 28 do CPP, 

que, como se sabe, trata da hipótese em que o juiz discorda do requerimento de 

arquivamento do Ministério Público e o submete ao órgão de revisão da instituição. O 

que afinal quereria dizer tal remissão?? 

Acaso seria que, na hipótese de discordância do Ministério Público com o acordo 

proposto pelo delegado de polícia, os autos deveriam ser submetidos ao controle de 

revisão na própria instituição ministerial? Se essa foi a intenção legislativa, seria ainda 

mais bizarra a solução, a estabelecer um conflito de atribuições entre o parquet e a 

autoridade policial. E mais. Nesse caso, a lei deveria se referir à aplicação por analogia 

do art. 28, CPP, e não apenas no que couber como consta do texto, já que não se sabe 

onde caberia referida aplicação. 

Assim, temos por absolutamente inconstitucional a instituição de capacidade 

postulatória e de legitimação ativa do delegado de polícia para encerrar qualquer 

modalidade de persecução penal, e, menos ainda, para dar ensejo à redução ou 

substituição de pena e à extinção da punibilidade pelo cumprimento do acordo de 

colaboração. 

Se o sistema processual penal brasileiro sequer admite que a autoridade policial 

determine o arquivamento de inquérito policial, como seria possível admitir, agora, a 

capacidade de atuação da referida autoridade para o fim de: 

a)      Extinguir a persecução penal em relação a determinado agente, sem a conseqüente 

legitimação para promover a responsabilidade penal dos demais (delatados), na medida 

em que cabe apenas ao parquet o oferecimento de denúncia; 



b)      Viabilizar a imposição de pena a determinado agente, reduzida ou com a 

substituição por restritivas de direito, condicionando previamente a sentença judicial; 

c)      Promover a extinção da punibilidade do fato, em relação a apenas um de seus 

autores ou partícipes, nos casos de perdão judicial. 

Não se há de aceitar mesmo a legitimação ativa declinada na Lei 12.850/13, também 

por que: 

a)      O acordo de colaboração premiada tem inegável natureza processual, a ser 

homologado por decisão judicial, que somente tem lugar a partir da manifestação 

daqueles que tenham legitimidade ativa para o processo judicial; 

b)      O fato de poder ser realizado antes do processo propriamente dito, isto é, antes do 

oferecimento da acusação, não descaracteriza sua natureza processual, na medida em 

que a decisão judicial sobre o acordo está vinculada e também vincula a sentença 

definitiva, quando condenatória; 

c)      A condição de parte processual está vinculada à capacidade e à titularidade para a 

defesa dos interesses objeto do processo. É dizer, a legitimação ativa está condicionada 

à possibilidade da ampla tutela dos interesses atribuídos ao titular processual, o que, 

evidentemente, não é o caso do delegado de polícia, que não pode oferecer denúncia e 

nem propor suspensão condicional do processo; 

d)     O acordo de colaboração, tendo previsão em lei e não na Constituição da República, 

não poderia e não pode impedir o regular exercício da ação penal pública pelo 

Ministério Público, independentemente de qualquer ajuste feito pelo delegado de 

polícia e o réu; 

e)      Para a propositura do acordo de colaboração é necessário um juízo prévio acerca 

da valoração jurídico-penal dos fatos, bem como das respectivas responsabilidades 

penais, o que, como se sabe, constitui prerrogativa do Ministério Público, segundo o 

disposto no art. 129, I, CF. 

f)       A eficácia do acordo de colaboração está vinculada, não só aos resultados úteis 

previstos em lei, mas também à sentença condenatória contra o colaborador, o que 

dependerá de ação penal proposta pelo Ministério Público. 

          Por todas essas considerações, não nos parece aceitável a possibilidade de 

propositura e de formalização de acordo de colaboração pelo delegado de polícia, não 

se podendo aceitar, então, que o juiz decida por homologação um ajuste com tais 

características. 



          Ou bem se admite a inconstitucionalidade de tais normas, ou, se for possível aceitar 

a validade da atuação policial na colaboração premiada, que esteja ela condicionada à 

manifestação favorável do Ministério Público, caso em que o acordo, naturalmente, 

teria como parte legítima o parquet e não o delegado de polícia. 

          Aliás, e no interesse público comum e geral, esperemos que as duas instituições da 

persecução penal voltem a trilhar o mesmo caminho, juntos, em benefício dos interesses 

da Justiça criminal. 

e.2) Do cabimento e das condições da colaboração 

Feitas já as ressalvas quanto à validade de outras formas de colaboração premiada 

previstas em outras normas, a Lei 12.850/13 institui algumas medidas procedimentais 

para a aplicação do aludido acordo nas infrações praticadas por meio de organizações 

criminosas. Dispositivos, aliás, que poderão ser aplicados, por analogia, às demais 

situações de seu cabimento. 

Enquanto as demais leis que a contemplam se referem às infrações praticadas em 

coautoria e/ou participação, a Lei 12.850/13parece se destinar apenas aos casos de 

organização criminosa. 

No entanto, repita-se, as normas mais favoráveis da mencionada legislação podem e 

devem se estender às demais hipóteses de cabimento do instituto, isto é, segundo o 

disposto nas demais fontes legislativas. 

Inicialmente, observa-se que o acordo poderá ter por objeto a redução da pena, até dois 

terços, ou a substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direito, além 

da concessão do perdão judicial pela colaboração efetiva e voluntária com a investigação 

e/ou com o processo criminal, desde que dela (colaboração) resulte pelo menos um 

único dos seguintes resultados (art. 4º): 

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 



É certo, então, o cabimento ou a aplicação de algumas normas mais favoráveis da Lei 

12.850/13 às outras hipóteses de colaboração premiada já instituídas em outras 

legislações. Não menos correto, porém, é limitar tal analogia, quando diante de 

peculiaridades e especificidades que estejam a recomendar tratamento diverso. 

Veja-se, ao propósito, que a Lei 12.850/13 exige a satisfação de apenas um dos requisitos 

de cabimento, dentre aquelas cinco hipóteses alinhadas no art. 4º da citada lei, ao 

contrário do que dispõem as demais leis sobre a matéria. 

Vamos imaginar, então, que determinada organização criminal tenha seqüestrado e 

esteja a extorquir os familiares da vítima, na configuração do crime capitulado no art. 

159, Código Penal. 

De acordo com a nova legislação, bastaria que o colaborador revelasse a estrutura 

hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa para que fizesse jus (tivesse 

direito) aos favores da regra de premiação ali contida, incluindo o perdão judicial. Isto 

é, independentemente do resultado útil da libertação da vítima da extorsão mediante 

sequestro, que vem a ser a condição sine qua non para a redução da pena pela 

colaboração no referido delito (do art. 159, CP). Nessa situação, a solução de uma lei 

não satisfaz a de outra. 

A única forma de compatibilizar tais disposições é aplicar as regras do art. 4º, Lei 

12.850/13, somente ao crime de organização criminosa e não a todos àqueles por ela 

praticados, como bem se vê do exemplo que acabamos de dar. 

Por outro lado, se as declarações do colaborador tiverem facilitado a localização de 

eventual vítima com sua integridade física preservada (art. 4º, V, Lei 12.850/13), nada 

impediria a aplicação do benefício (da redução ou da substituição da pena, e até do 

perdão judicial) para ambas as infrações penais (do crime organizado – art. 2º, Lei 

12.850/13, e da extorsão mediante sequestro, art. 159, CP). 

Dito de outro modo: impõe-se o exame de cada caso concreto, a fim de se saber se as 

normas mais favoráveis da Lei 12.850/13 são mesmo compatíveis com a natureza do 

crime e com as respectivas prescrições legais a ele pertinentes. 

No entanto, pensamos que o perdão judicial, previsto inicialmente apenas em 

determinada situação na Lei 9.807/99, mas, agora, também na Lei 12.850/13, poderá 

ser aplicado às demais situações legais de colaboração premiada. 

De igual maneira, e até por ausência de especificação nas demais leis acerca da matéria, 

o procedimento de formação e homologação do acordo de colaboração prevista na Lei 



12.850/13 poderá ser aplicado àquelas hipóteses, desde que compatíveis com as regras 

de proteção à testemunha previstas na Lei 9.807/99. 

Por fim, em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 

colaborador, bem como a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social 

do fato criminoso e a eficácia da colaboração (art. 4º, §1º). 

No particular, o legislador brasileiro parece ter um fetiche com a personalidade do 

agente! 

Ora, não há tecnologia ou ciência suficientemente desenvolvida, ou cujo conhecimento 

técnico seja seguro quanto aos vários e possíveis diagnósticos acerca da personalidade 

de quem quer que seja! Certamente não se trata de questão jurídica, o que, já por aí, 

tornaria o juiz refém de laudos médicos, psicológicos ou psiquiatras. 

É certo que tais laudos e exames são utilizados para a afirmação da inimputabilidade 

penal, mas, convenhamos: uma coisa é afirmar que o agente não tem condições de 

entender o caráter ilícito do fato ou de se comportar segundo esse entendimento; outra, 

bem diferente, é dizer que se trata de pessoa com tendências para o crime, com essa ou 

aquela psicopatia não incapacitante, mas perigosa etc. 

Preferimos ficar com o exame das condições objetivas dos fatos, tais como os meios de 

execução dos crimes praticados pela organização, a natureza de tais delitos e as 

consequências causadas nas vítimas, ideais e potenciais, e, enfim, com tudo aquilo que 

puder ser objeto de valoração racional, controlável pelo senso comum das ciências 

humanas em geral. 

E que não se duvide da importância de tais condições (objetivas), como critério para a 

definição da pena cabível. A posição na hierarquia da organização poderá implicar um 

nível de maior intensidade da responsabilidade penal, sobretudo quanto forem 

atribuídas à referida estrutura a prática de crimes de especial gravidade. 

e.3) Do procedimento da colaboração 

O acordo de colaboração poderá ser feito na fase de investigação, na de processo, e até 

mesmo após a sentença, bem como na fase de sua execução (art. 4º, §2º, §5º). 

Para bem logo, porém, esclareça-se que os benefícios constantes do caput do art. 4º da 

referida legislação poderão ser aplicados até mesmo no caso de inexistir a formalização 

do acordo de colaboração. O que é decisivo para a respectiva incidência é a efetiva 

colaboração em juízo (ou na investigação) e da qual tenha resultado os objetivos 

definidos nos incisos I a V do mesmo dispositivo legal (art. 4º). 



Ou seja, a eficácia da colaboração constitui matéria ao alcance da jurisdição, 

independentemente da formalização do acordo, podendo ser reconhecida na sentença e 

mesmo após dela, no que respeita, por exemplo, à afirmação do direito do colaborador 

a cumprir pena em estabelecimento diverso dos demais corréus ou condenados (art. 5º, 

VI). 

Outra importante observação que deve feita em relação ao acordo de colaboração, diz 

respeito à sua natureza. 

Que se trata de decisão ninguém duvida, até por que a lei é claríssima quanto à 

homologação judicial do acordo (art. 4º, §7º). 

No entanto, não se cuida de decisão absolutamente autônoma, ou que possa ser auto 

executável, em si mesma. Note-se, ao propósito, que o seu conteúdo, por si só, já indica 

sua vinculação com a sentença condenatória no processo criminal instaurado contra os 

réus (incluindo o colaborador, como veremos). Afinal, a redução, a substituição da 

pena privativa ou o perdão judicial somente poderão ser aplicados, isto é, somente 

poderão ser eficazes a partir da condenação do colaborador. 

Se os réus forem absolvidos ou for extinta a punibilidade do(s) crime(s) a eles 

imputado(s), não se poderá atribuir qualquer efeito aos termos do acordo de 

colaboração, ainda que previamente homologado judicialmente. 

Quanto aos procedimentos cabíveis para a formalização do acordo e para o ajuizamento 

da ação penal, a coisa se daria da maneira que se segue. 

Na fase de investigação, a partir da iniciativa voluntária do colaborador, sempre na 

presença de seu defensor (art. 4º, §15º, Lei 12.850/13), a autoridade policial e o 

Ministério Público poderão dar início às negociações para a formalização do acordo de 

colaboração premiada, da qual não participará, à evidência, o juiz (art. 4º, §6º). 

Renovamos a observação no sentido de ser inconstitucional a norma legal que 

reconhece no delegado de polícia a legitimação para a formalização do acordo, ainda 

que com a manifestação do parquet. A menos, é claro, que essa manifestação 

seja favorável, caso em que o Ministério Público é que será, e sempre, o legitimado para 

a submissão da matéria ao juiz. Apenas ele detém capacidade postulatória e legitimação 

para atos de definição judicial da persecução em juízo. 

Feito isso, se de acordo os legitimados, MP, o colaborador e seu defensor, será assinado 

um termo de colaboração, devidamente acompanhado das declarações do colaborador 

e cópia dos procedimentos de investigação já registrados, para posterior 



encaminhamento à distribuição em juízo, a quem caberá o exame da regularidade e da 

legalidade do ajuste (art. 4º, §7º). Querendo, o juiz poderá ouvir o colaborador, na 

presença de seu defensor. 

Referido termo deverá conter (art. 6º): 

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. 

Em seguida, por meio de petição, contendo as informações necessárias apenas ao 

registro do feito, vedadas aquelas (informações) que possam identificar o colaborador e 

o objeto da colaboração (art.7º), o pedido de homologação será distribuído em sigilo na 

Justiça criminal. Identificado o juiz competente, o termo propriamente dito será 

encaminhado diretamente a ele, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

decidir sobre a homologação (art. 7º, §1º). 

O acesso aos autos será limitado às partes, ao juiz e ao delegado de polícia (art. 7º, §2º). 

Diz ainda a lei que será assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo 

acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, 

devidamente precedido de autorização judicial, mantendo-se em sigilo, porém, as 

diligências em andamento. 

Começam aqui inúmeras dúvidas! 

Em primeiro lugar, é de se supor que o tratamento legal do acordo pressupõe a 

existência de inquérito policial, ao se referir às negociações entre delegado de polícia, 

Ministério Público, o colaborador e seu defensor (art. 4º, §6º). 

Ora, mas se já existe inquérito policial, a distribuição do pedido de acordo deverá seguir 

a precedência na tramitação das investigações! Assim, o pedido deverá ser dirigido ao 

juiz perante o qual já tramita o inquérito policial. 

Contudo, ao que se extrai das demais disposições pertinentes, sequer deverá haver o 

apensamento entre o pedido de acordo e o inquérito policial, a fim de preservar o sigilo 

do conteúdo do ajuste, bem como dos dados pessoais do colaborador. E isso até o 



recebimento da denúncia (art. 7º, §3º), quando, então, mantido o sigilo quanto aos 

dados pessoais, os termos do acordo de colaboração poderão estar acessíveis aos 

acusados. 

Então, a qual defensor se referiria o citado §2º, do art. 7º? Ao do colaborador? Ou seria 

àqueles dos demais investigados? Se for ao defensor do colaborador, a norma seria de 

pouca valia, dado que ele já conheceria o material informativo até então apurado. De 

fato, como aceitar a colaboração sem ter contato com o mínimo de elementos 

probatórios? 

Assim, parece que o aludido dispositivo se refere à defesa dos demais investigados, 

integrantes da organização e eventualmente referidos pelo colaborador, e se reporta, 

portanto, aos autos dessa investigação. Relembre-se, então, como ressalva, que o que é 

sigiloso, ao menos até o oferecimento da denúncia, é o acordo de colaboração (art. 7º, 

§3º) e não os autos de inquérito policial. 

Com o que se conclui que, uma vez oferecida a denúncia, haverá o apensamento do 

acordo de colaboração aos autos do processo instaurado, mantidos os sigilos das 

informações constantes do art. 5º, que constituem direitos do colaborador. 

Feito isso, e diante do emaranhado de normas aleatoriamente dispostas nos parágrafo 

do art. 4º, poder-se-ia indagar se a denúncia deveria incluir o colaborador, co quem já 

se teria firmado o termo de colaboração devidamente homologado. 

A resposta é positiva. 

Já o dissemos: o citado acordo de colaboração não tem vida própria, estando sua 

eficácia condicionada à sentença final condenatória, sem a qual não se poderia pensar 

na aplicação de redução, de substituição de qualquer pena, ou mesmo de perdão 

judicial. De fato, não haveria pena a se reduzir ou a substituir, e, tampouco, perdão a se 

conceder! 

Se tais considerações não fossem suficiente, restaria lembrar a ressalva expressa quanto 

à excepcionalidade do não oferecimento de denúncia no caso do §4º, do art.4º, cujo 

conteúdo já veremos. Nessa ordem de ideias, e, a contrario senso, a inclusão do 

colaborador na peça de acusação seria a regra. 

E se, ainda, tudo isso não bastasse, um exame superficial dos resultados úteis arrolados 

no art. 4º da legislação em comento justificaria a conclusão que vem de se expor. É que 

cada um deles apresenta certas especificidades, naturais, temporais ou circunstanciais, 

que somente no curso do processo judicial, poderão ser reconhecidos. 



Vejamos. 

As hipóteses previstas nos incisos I (identificação dos demais coautores, partícipes e das 

infrações penais por eles praticadas), II (revelação da estrutura hierárquica e da divisão 

de tarefas), e, em menor escala, a do inciso IV (recuperação parcial ou total do produto 

ou do proveito das infrações praticadas pela organização), dependeriam do curso do 

processo, e, particularmente, das provas colhidas na instrução criminal. 

Com efeito, como definir a autoria, a participação, a prática de outras infrações, a 

estrutura hierárquica e a divisão de tarefas senão após a instrução criminal, após o 

amplo exercício da defesa e do contraditório? 

Assim, parece não haver dúvidas que o colaborador deve estar incluído na denúncia. 

Acaso venha a ser proferida sentença condenatória, e seja comprovada a eficácia da 

colaboração, serão cumpridos os termos do acordo de colaboração já homologado. 

Aliás, pensamos que o juiz até poderá conceder o perdão judicial, mesmo quando não 

previsto no acordo, a depender da relevância da atuação do colaborador, conforme o 

disposto no art. 4º, §2º. E, de ofício, segundo nos parece, já que se trata de aplicação da 

pena. 

E quando, na fase de investigação, as condições de comprovação do cumprimento das 

medidas de colaboração dependerem de mais tempo, prevê o §3º, do art. 4º, a 

possibilidade de suspensão do prazo para o oferecimento de denúncia, em até 6 (seis) 

meses, prorrogáveis. Nessa hipótese, haverá também a suspensão do prazo 

prescricional (art. 4º, §3º). 

Se já na fase de processo, sobre ele recairá a suspensão, caso em que se deverá proceder 

à separação deles (processos), a fim de se evitar o prolongamento do procedimento em 

prejuízo dos demais acusados. 

A participação do colaborador no(s) delito(s) deverá estar contida na peça acusatória, 

com a individualização das condutas e especificação de sua posição na estrutura 

hierárquica e das respectivas tarefas. Isso é absolutamente óbvio! 

Cabe considerar que a aludida e necessária inclusão das condutas a ele atribuídas 

certamente permitirá a sua identificação pelos demais acusados, ainda que, no intuito e 

no dever de se preservar seus dados pessoais, se utilize de codinomes ou nomes fictícios. 

É inversamente proporcional a relação entre a participação do colaborador na 

engrenagem e sua identificação pelos demais. 



Conclui-se, portanto, que a lei exige a necessidade de inclusão do colaborador na 

denúncia, somente a excepcionando nas hipóteses dos incisos I e II do §4º, do art. 4º, 

que se verá a seguir. 

A referida norma (art. 4º, §4º) se reporta ao colaborador que, 

I- não for o líder da organização criminosa; e, 

          II- for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo (art. 4º). 

Não há como deixar de apontar o utilitarismo rasteiro que a previsão do inciso II 

explicita tão abertamente: quem chegar primeiro leva! O quê? O acordo de colaboração 

sem o oferecimento de denúncia! 

Na verdade, essa estratégia legal se presta a legitimar o que há de pior em matéria de 

Justiça negociada. Ilumina com as luzes dos interesses menos republicanos a técnica 

da intimidação para fins de persecução penal. Trata-se, com efeito, de manobra 

investigatória que não respeita o dever de eficiência administrativa, na medida em que 

abre oportunidade a toda sorte de manobras diversionistas por parte de possíveis 

responsáveis por infrações criminais. 

Como saber, ainda na fase de investigação, e mesmo com as prorrogações de prazo 

previstas no §3º, do art. 4º, que esse ou aquele colaborador (o que chegar primeiro!) 

não é efetivamente o líder da organização? O risco da aparição de 

interessados unicamente na possibilidade de sequer ser denunciado é muitíssimo 

maior! O citado dispositivo legal não é só bizarro, mas portador, ou de soberba 

ingenuidade, ou, muitíssimo pior, de má-fé estatal mesmo. 

Se alguns dos resultados úteis do art. 4º, da Lei 12.850/13, são de fácil e imediata 

comprovação, como, por exemplo, a localização da vítima com sua integridade física 

preservada, outros há, como vimos, que demandam maiores cuidados e o passar do 

tempo no processo. 

Já a hipótese do inciso I do citado §4º, art. 4º (não ser o líder da organização) 

dependerá, necessariamente, do encerramento da instrução criminal, quando somente 

aí se poderia fazer o acertamento quanto à posição do colaborador na organização 

criminosa. É claro que haverá situações de maior visibilidade quanto à menor 

participação daquele que se apresenta como colaborador, mas o fato é que não se deve 

trabalhar com essa hipótese como regra. 

E outra: toda organização criminosa tem mesmo um e apenas um líder? Não haveria, 

por acaso, estruturas de lideranças, a depender da complexidade da organização? Aqui, 



o risco de se trocar lebre por gato estará sempre presente, sobretudo por que a primeira 

sempre cumprirá o requisito da precedência do inciso II, chegando antes. 

E os danos à eficiência administrativa serão evidentes! 

A uma, por que o tratamento mais favorável pela precedência ou pela antecipação da 

colaboração poderia desestimular aquele que, mais concretamente, teria elementos 

para melhor direcionar a investigação. Não negamos a possibilidade de mais de uma 

colaboração, conforme já o assentamos. No entanto, quando se amplia o benefício para 

quem chegar primeiro (não ser denunciado!), os demais corredores poderão ser 

atropelados quanto ao conteúdo das respectivas delações. 

A duas, por que a colaboração pode desviar o foco da investigação para rumos 

indesejados, no que diz respeito ao interesse público na persecução penal, mal que 

assola, aliás, qualquer forma e modalidade de justiça negociada, e não só a situação de 

precedência na atuação colaborativa. 

A três, por fim, pelo fato de que a subsidiariedade (ou menor importância) da atuação 

do colaborador pode vir a ser desmentida na instrução do processo, o que, à míngua de 

denúncia contra ele oferecida, poderia ensejar a impunidade daquele que mereceria a 

resposta penal em alguma extensão (ainda que com pena reduzida ou substituída, pela 

colaboração útil). 

Felizmente, a legislação afirma que o Ministério Público poderá deixar de oferecer a 

denúncia, o que, por si só, já garante um nível de maiores cuidados com a manipulação 

da obrigatoriedade da ação penal. 

E que não se diga tratar-se de direito subjetivo do colaborador, a permitir a intervenção 

judicial por meio da rejeição da denúncia, com base em tais circunstâncias. Primeiro, 

por que a lei não obriga o Ministério Público a não denunciar, e, segundo, por que nem 

sempre se poderá ter certeza, ainda na fase de investigação, que o colaborador não 

exerce posição de destaque na organização criminosa. 

e.3.1) Depoimento e direito ao silêncio 

As declarações do colaborador, para serem eficientes e fundamentarem o acordo, 

deverão ser tomadas como se de testemunha se tratasse, não se aplicando as regras 

atinentes ao direito ao silêncio, nos termos do §14º do mesmo art. 4º. Quanto à validade 

do depoimento de corréu em tais situações, veja-se nesse sentido a decisão da Suprema 

Corte no julgamento da AP 470, Agr-sétimo/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, jul. 

18.06.2009. 



Mas, pode-se perguntar: como se poderia renunciar a um direito de fundo 

constitucional, por simples autorização legislativa? Ou, seria mesmo uma hipótese de 

renúncia? 

Talvez nem tão complexa seja a explicação da matéria. 

Observe-se, à saída, que qualquer acusado ou investigado pode livremente confessar os 

fatos que lhe são imputados em juízo ou que estejam sendo investigados. Não há o dever 

ao silêncio! 

Assim, a norma a que nos referimos é de uma ausência de técnica legislativa beirando o 

inexplicável! Se a colaboração depende de ato voluntário do agente, e, se, para sua 

eficácia, dependerá também de determinadas informações/declarações a serem 

prestadas por ele, não há que se falar em renúncia ao direito ao silêncio. 

E, mais, o dever de dizer a verdade na hipótese, tal como previsto no referido 

dispositivo, decorreria unicamente de ato voluntário do colaborador e não como 

imposição da norma legal! Se antes dessa decisão pessoal ele não era obrigado a depor 

– direito ao silêncio – não se pode dizer que ele tenha renunciado a esse direito, mas, 

sim, que resolveu se submeter às consequências de sua confissão. 

Nesse passo, pode até ser que ele venha a responder pelo crime de denunciação 

caluniosa, dado que não é permitido a ninguém, ainda que na defesa de seus interesses, 

atribuir a responsabilidade penal de um fato a terceiro, sabendo falsa a afirmação (art. 

339, CP). 

Mas, pelo falso testemunho parece-nos que não! 

De início, por que ele, a rigor, sequer ocuparia a posição de testemunha no processo, 

segundo exigências do princípio da legalidade estrita em matéria penal (art. 342, CP). 

Ao depois, a falsidade das declarações, com o objetivo de se favorecer dos benefícios da 

lei, é um risco que deve correr o Estado, sem que se possa falar em renúncia à 

autodefesa. O direito ao silêncio, aliás, surge, não para beneficiar pessoas levadas ao 

processo criminal, mas para respeitar os limites de todo aquele que se veja na iminência 

de ver restringida sua liberdade de ir e vir, além de constituir método mais seguro de 

formação da certeza judicial. 

Em contrapartida, na hipótese de não se confirmarem as informações e declarações por 

ele prestadas, ou por terem as partes se retratado do acordo (§10, art. 4º), nenhum 

desses depoimentos poderá ser utilizado, exclusivamente, em desfavor do colaborador, 



embora possa sê-lo, eventualmente, contra outros agentes (na medida de sua 

veracidade, é claro). 

Aliás, e ademais, de se ver que nenhuma sentença poderá condenar quem quer que seja 

com base exclusivamente nas declarações do colaborador (art. 4º, §16º). É dizer, ainda 

que a força de convencimento das declarações ou dos depoimentos prestados pelo 

colaborador possa, com efeito, convencer o magistrado acerca da responsabilidade de 

outros agentes, não poderá ele se valer de tal prova para fundamentar a condenação. 

Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o 

colaborador deverá estar assistido por defensor (art. 4º, 15º). 

e.3.2) Recusa à proposta de colaboração 

Vejamos agora algumas possibilidades concretas de problemas que poderão surgir no 

procedimento atinente ao acordo de colaboração. 

Exemplo: na hipótese de não propositura do acordo de delação pelo Ministério Público, 

por entender ausentes os requisitos legais, o que poderia ser feito? 

Embora a Lei 12.850/13, de modo muito enigmático, estabeleça a possibilidade de 

aplicação do art. 28 do CPP, lá na regra do art. 4º, §2º, não vemos como possa o juiz se 

imiscuir em questões dessa natureza! 

Uma coisa é ele poder recusar o arquivamento do inquérito (e que já é inadequado!) e 

submetê-lo à instância de controle no âmbito do próprio parquet, conforme o comando 

do art. 28, CPP. Ali se cuidaria de exame superficial dos aspectos de definição do crime 

e de viabilidade da ação penal. 

Outra, muito diferente, é o juiz avaliar as condições concretas e específicas da 

colaboração, o que já exigiria um aprofundamento no conteúdo das investigações e dos 

elementos informativos já colhidos. Não é por acaso que o art. 4º, §6º, da própria Lei 

12.850/13, afasta o juiz das negociações realizadas entre as partes. 

E nem se venha com o argumento no sentido de que o acordo de colaboração constituiria 

direito subjetivo de quem se apresente com informações relevantes sobre a 

investigação. E que, assim, deveria o juiz rejeitar a acusação contra ele sob tal 

fundamento. 

Ora, precisamos aceitar, de vez, que nem tudo em direito traduz um problema 

constitucional! A Constituição da República de 1988, evidentemente garantista, nem 

por isso desce a detalhes acerca de todos os espectros normativos dos processos 

judiciais, em geral, e do processo penal, em particular. 



O Ministério Público e os advogados integram instituições essenciais à administração 

da Justiça e devem suportar a responsabilidade de seu grau. A idoneidade das 

informações e/ou dos elementos informativos apresentados por qualquer pessoa deve 

ser objeto de análise, primeiro, pelos órgãos da persecução, Polícia e Ministério Público, 

e, depois, pela defesa técnica. Se o Ministério Público, parte legitimada para o exercício 

da ação penal em todas as suas dimensões, entender não ser cabível o acordo de 

colaboração, não caberá ao magistrado substituir-se a ele e decretar a impunidade 

absoluta dos fatos em relação ao colaborador, com a rejeição da acusação, como forma 

de forçar o parquet à propositura do acordo. 

De outro lado, por ocasião da sentença condenatória – se condenatória for! – poderá o 

juiz aplicar os benefícios da colaboração (art. 4º) àquele que tenha contribuído 

eficazmente para as modalidades de proveito arroladas no aludido dispositivo legal 

(incisos I a V), a despeito da inexistência de formalização do acordo. O que existe é 

o direito subjetivo aos benefícios pela atuação eficaz e não o direito ao acordo 

formalizado. 

Naturalmente que semelhante hipótese poderá ser de menor ocorrência, dado que a 

ausência da propositura do acordo poderá desestimular o agente colaborador a prestar 

tais informações. Mas, do ponto de vista legal, parece irrecusável a solução, consoante, 

aliás, o disposto no caput do art. 4º. 

De mais a mais, esse é um risco inerente aos modelos processuais em que se afasta o 

juiz da fase de investigação, e que, de modo especial, se aceita o regime de negociação 

da penas, que há de ter como protagonistas apenas as partes legitimadas, ou seja, o 

Ministério Público e a defesa. 

Vejamos, ainda, outras questões de fundo procedimental e processual. 

e.3.3) Ainda sobre o procedimento de colaboração 

A norma contida no §3º, do art. 4º, sugere que o curso do prazo prescricional será 

suspenso por até seis meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas 

as medidas de colaboração, a fim de se permitir a formalização do acordo e posterior 

oferecimento da denúncia. 

Observe-se que o referido dispositivo fala também na suspensão do processo, para a 

mesma finalidade (cumprimento das medidas de proteção). Ora, a paralisação da 

persecução contra os demais não faria o menor sentido! Assim, e se for possível, que se 

promova a separação dos processos, para que não haja prejuízo e prolongamento 



indevido de sua duração contra aqueles a quem não importará o cumprimento das 

medidas de colaboração. 

Do contrário, como ficariam eventuais prisões cautelares já decretadas? Teriam 

prorrogados os respectivos prazos? 

Naturalmente que não! 

Em tema de privação cautelar da liberdade impõe-se o princípio da legalidade estrita e 

da excepcionalidade das coerções. 

De se ver que a própria Lei 12.850/13 estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

prorrogáveis excepcionalmente, para o término da instrução, quando houver réu preso 

(art. 22, parágrafo único). 

Remanesceria, ainda, uma importante questão a ser resolvida. 

Trata-se do alcance a ser dado ao quanto disposto no art. 4º, §8º, que permite ao juiz a 

recusa à homologação do acordo, ou a sua adequação ao caso concreto. 

É importante consignar ao propósito que os dissensos acerca do acordo de colaboração 

ostentam aspectos mais complexos que aqueles envolvendo a suspensão condicional do 

processo e a transação penal. 

Ali, quando a recusa à propositura da suspensão é feita pelo Ministério Público, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que caberia a aplicação do 

art. 28, CPP, nos termos de sua Súmula 696. Já vimos, em linhas anteriores, que nos 

parece incabível a mesma solução no caso de recusa do parquet à propositura do acordo 

de colaboração. 

O fato é que a recusa à homologação poderá trazer grandes transtornos ao processo, na 

medida em que o colaborador, sem a garantia da aplicação dos benefícios do acordo 

(redução ou substituição de pena, e/ou perdão judicial), poderá recuar de seus 

propósitos, ainda que a lei garanta a impossibilidade de valoração de suas declarações 

contra ele (§10º). 

E, pior. 

Poderá o Ministério Público, em retaliação, deixar de oferecer denúncia contra ele, caso 

em que somente a aplicação do art. 28, CPP, poderia fazer prevalecer o princípio da 

obrigatoriedade da ação penal. A consequência, grave, seria a absoluta impunidade 

daquele que se apresentou à colaboração, na hipótese de confirmação do não 

oferecimento da acusação pelo órgão de controle e de revisão do parquet (art. 28, CPP, 



e art. 62, LC 75/93, no âmbito do MPF). Uma espécie de perdão ministerial, por assim 

dizer… 

Por isso, pensamos que em tais situações deveria o Ministério Público apresentar 

recurso em sentido estrito contra referida decisão (de não homologação do acordo). 

Embora não se trate de decisão que rejeite (não receba) a denúncia ou queixa, não 

restam dúvidas que haverá rejeição de iniciativa postulatória do órgão da acusação, a 

merecer a aplicação da norma contida no art. 581, I, CPP, por analogia. 

De outro lado, e ainda como desdobramento da norma legal que prevê a possibilidade 

de recusa à homologação, diz a lei que poderá o juiz adequar a proposta ao caso concreto 

(§8º). Absolutamente inaceitável a aludida disposição legal. 

Não deve e não cabe ao juiz imiscuir-se em tais questões (o acordo de colaboração), 

diante de regular manifestação de iniciativa postulatória que se faria presente no caso 

concreto. Não cabe ao juiz modificar os termos do acordo, ainda que seja de sua 

competência –unicamente por ocasião da sentença condenatória! - a aplicação da 

pena, seja mediante a sua redução, sua substituição, ou, por fim, a aplicação do perdão 

judicial. 

Ou bem ele recusa o acordo por entender ausentes os requisitos legais ou bem o 

homologa para todos os fins de direito. 

Pode-se admitir, no entanto, a viabilidade de uma terceira via. 

Seria o caso de o juiz não concordar com a modalidade de benefício negociada pelas 

partes. Como se trata de decisão judicial, a vinculação prévia do juiz ao desejo das partes 

poderia reduzir o exercício da jurisdição, ou, quando nada, o controle de legalidade da 

matéria. 

Assim, ele recusaria a homologação do acordo com fundamento na inadequação da 

solução ajustada. Com isso, o juiz poderia, ao invés de rejeitar o acordo, oferecer 

consequência jurídica diversa para o caso, como, por exemplo, reduzir a pena privativa 

ao invés de conceder o perdão judicial. Ou reduzir em um terço e não em dois, conforme 

ajustado. 

Em tais situações, é certo, poder-se-ia pensar em afronta ao disposto no art. 4º, §6º, 

que impede o juiz de participar das negociações. 

Semelhante óbice, porém, poderia ser afastado pela aplicação de outro dispositivo 

(§8º), o da recusa à homologação, desde que concordem as partes com a solução 



aventada pelo juiz. Não havendo concordância, haverá que se ter por recusado 

judicialmente o acordo, com as consequências e soluções que vimos de sustentar. 

Por último, há previsão de retratação do acordo, tanto pelo Ministério Público quanto 

pela defesa (defensor ou o próprio réu), caso em que as provas autoincriminatórias não 

poderão ser usadas contra ele. A questão é: e contra os demais?? 

Sim, contra os demais as informações e documentos que tenham sido livremente 

apresentadas pelo colaborador poderão perfeitamente ser utilizadas e valoradas, 

sempre a depender da respectiva idoneidade. 

Assim, se o colaborador alterar seu depoimento em juízo, aquele outro prestado 

unicamente na fase de investigação não poderá ser analisado como verdadeira prova 

testemunhal. Ao contrário, nem se poderá falar em confissão, já que semelhante meio 

de prova há que ser produzida diante do juiz. 

Relembre-se que em tal hipótese, de retratação, estaríamos a falar do corréu e não de 

testemunha, o que implicaria inegável alteração quanto ao significado e quanto à 

extensão da prova assim obtida. 

De todo importante salientar que a Lei 12.850/13 assegura que nenhuma sentença 

condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente 

colaborador (art. 4º, §16º). 

E, mais. 

A possibilidade de retratação por parte do Ministério Público há de ser vista com 

redobrada cautela e parcimônia. 

Ora, sabe-se que a validade da colaboração está condicionada à respectiva eficácia. 

Assim, no caso de se comprovarem infrutíferas as informações e/ou a colaboração, 

sequer haveria que se falar em retração do acordo, mas de sua ineficácia. 

O que não se poderá aceitar é a retirada de direitos concedidos ao colaborador (medidas 

de proteção) por ato unilateral do Estado, ou seja, sem que o investigado ou réu (quando 

no processo) tenha dado causa à retratação. 

e.3.4) Dos direitos do colaborador e demais disposições pertinentes 

A formalização do acordo de colaboração produz efeitos imediatos na proteção ao 

colaborador, desde a fase de investigação até o cumprimento efetivo da pena privativa 

da liberdade, quando não for o caso de aplicação do perdão judicial ou de substituição 

da privativa por restritiva de direitos. 



São direitos do colaborador (art. 5o): 

I – usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 

II – ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados; 

III – ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; 

IV – participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; 

V – não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado 

ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; 

VI – cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou 

condenados. 

Duas das hipóteses legais antes mencionadas avultam entre as demais, a saber, a) o 

sigilo em relação à identificação co colaborador, e, b) o direito às regras de proteção à 

testemunha, nos termos da Lei 9.807/99. 

De longe a mais complexa, a norma contida no inciso II, do art. 5º, bate de frente com 

inegáveis limitações ao direito à ampla defesa assegurado constitucionalmente, dado 

que assegura a preservação do nome e de informações pessoais do colaborador, como 

excepcional medida de proteção. 

Referida norma vem alinhada e em consonância com outra, relativa à distribuição do 

pedido de acordo de colaboração, consoante o disposto no art. 7º, Lei 12.850/13, na qual 

também se determina a manutenção de sigilo quanto ao conteúdo do acordo e quanto 

aos dados pessoais do colaborador, até o recebimento da denúncia. 

A partir daí, recebimento da acusação, não mais se imporá o sigilo quanto ao conteúdo 

do acordo de colaboração, devendo-se observar, porém, a norma de preservação dos 

dados pessoais do agente (colaborador), segundo remissão expressa ao art. 5º, contida 

na parte final do citado art. 7º. 

Enfim, seria possível a manutenção em segredo do nome do colaborador? E como fica 

a ampla defesa dos demais acusados? 

O Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de validar a omissão do nome de 

testemunha ameaçada em processo envolvendo crimes de reconhecida gravidade, 

conforme decisão no julgamento do HC 99736-DF, 1ª. Turma, Rel. Min. Ayres Britto, 

jul. em 27.04.10. Ali se reconheceu a constitucionalidade e também a excepcionalidade 

da medida de proteção prevista no art. 7º da Lei 9.807/99, que cuida, precisamente, da 

preservação do nome e dados pessoais do colaborador/testemunha/vítima sob ameaça. 



A medida somente poderá ser aceita em casos excepcionalíssimos, diante do risco 

concreto e comprovado à integridade física do colaborador e/ou de seus familiares. 

De todo modo, é preciso esclarecer, e bem, que a defesa dos acusados não estará 

impedida de confrontar as alegações feitas em tais situações. O termo de colaboração 

integrará os autos a partir do recebimento da denúncia e as afirmações ali consignadas 

poderão ser objeto da inquirição de outras testemunhas e do próprio colaborador, ainda 

que sem o contato visual com ele em audiência (art. 5º, IV). 

De mais a mais, pode-se especular que, em se tratando de organização criminosa 

(quando, de fato, dela se tratar), a ausência de identificação dos dados pessoais do 

colaborador jamais será óbice para o seu conhecimento prévio pelos acusados. Quanto 

maior o número e a riqueza de detalhes narradas na colaboração e na denúncia, maior 

será a possibilidade de identificação de seu autor. A menos, é claro, que as informações 

sejam inteiramente falsas! 

No ponto, relevante destacar a previsão do art. 4º, §16º, no sentido de que nenhuma 

sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do 

colaborador. Evidentemente! Tem-se aqui apenas a explicitação da reserva com que, em 

geral, devem ser recebidos os depoimentos de colaboração, como, aliás, ocorre 

rotineiramente em relação aos depoimentos de corréus. 

f) Da ação controlada 

As autoridades policiais responsáveis pela inadequadamente designada polícia 

judiciária tem o dever legal de apuração dos crimes que tenham notícia, valendo-se para 

tanto da adoção de quaisquer diligências e providências necessárias ao cumprimento de 

seu mister. 

Isso inclui, evidentemente, o dever de efetuar as prisões em flagrante, quando presentes 

as circunstâncias e os requisitos legais que a autorizam. Enquanto qualquer pessoa do 

povo pode, as autoridades policiais devem fazê-lo. 

A ação controlada é atividade tipicamente de investigação, como estratégia para ampliar 

a coleta de elementos informativos, retardando o cumprimento de determinadas 

diligências, cuja realização imediata poderia reduzir o campo de informações 

necessárias à persecução penal mais eficaz de determinadas infrações penais. 

A novo tratamento legislativo da questão traz uma curiosidade. Diz o art. 1º, que a ação 

controlada consistiria no retardamento da intervenção policial ou administrativa na 



investigação. Teria a lei reconhecido, implicitamente, os poderes de investigação do 

parquet? 

Sabe-se que, fora do âmbito policial, as autoridades administrativas que presidem 

investigações fazem-no no exercício do respectivo poder de polícia e não para a 

apuração de ilicitudes exclusivamente penais, tal como ocorre nas hipóteses de 

procedimentos fiscais, tributários, nas ações do Banco Central, dos Tribunais de Contas 

etc. 

As Comissões Parlamentares de Inquérito detém autoridade para a promoção de 

investigações, com poderes, inclusive, mais amplos que as policiais, por força do 

disposto no art. 58, §3º, da Constituição da República. 

Já assentamos a capacidade e o poder de encetar diligências investigatórias deferida em 

lei aos membros do Ministério Público, tudo de acordo e nos limites das respectivas leis 

orgânicas (Lei Complementar 75/93 e Lei 8.625/93 – MPU e dos Estados, 

respectivamente), conforme exposto no item 4.2., Capítulo 4. 

No entanto, pensamos que a norma contida no art. 8º da Lei 12.850/13 destina-se ou 

deve destinar-se exclusivamente à autoridade policial, única apta e devidamente 

estruturada para a investigação das organizações criminosas, consoante, aliás, de atesta 

pela interpretação mais sistemática da lei objeto dessas considerações. A 

expressão “intervenção administrativa” contida no mencionado dispositivo legal, art. 

8º, parece-nos mais um excesso legislativo que qualquer outra coisa. 

Tratando-se, então, de delitos praticados por meio de organização criminosa, agora já 

com definição de tipo penal específico, a ação controlada, isto é, o retardamento de 

providências normalmente devidas nos procedimentos de investigação, é medida de 

alta relevância para o esclarecimento da estrutura da organização, a divisão de tarefas 

eventualmente perceptíveis e comprováveis, bem como da identificação dos 

responsáveis. 

A Lei 12.850/13 não foi a primeira a cuidar do tema. 

Antes dela, tanto a Lei 9.034/95 (antiga lei sobre as organizações criminosas), agora 

expressamente revogada, quanto a Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) cuidavam da ação 

controlada da atuação policial. No art. 53, II, da Lei 11.343/06, referida modalidade de 

investigação controlada exigia a autorização judicial para o retardamento das 

diligências cabíveis. 



Explica-se: como se trata de dever de atuação, e como compete ao juiz o controle de 

legalidade da investigação, a não atuação, isto é, o não cumprimento do dever legal, 

haveria que estar justificado. Daí, a lei exigir a autorização judicial. 

A Lei 12.850/13 parece mais flexível, provavelmente por se tratar, especificamente, de 

delitos praticados por meio de organizações criminosas. 

Impõe apenas o dever de comunicação ao juiz acerca da adoção do procedimento de 

ação controlada, que, a seu turno, e, segundo a lei, se for o caso (art. 8º, §1º): 

a)      estabelecerá os seus limites, e 

b)      comunicará de tudo o Ministério Público. 

          Ora, em verdade, deverá o juiz impor limites temporais e funcionais ao 

retardamento das ações policiais. 

          Os primeiros, temporais, a fim de que melhor se possa renovar o juízo de 

necessidade e de pertinência da ação controlada. Assim, findo o prazo, deverá a 

autoridade policial representar pelo seu prosseguimento, já, então, sob o controle 

judicial da medida. 

          Os segundos, que denominamos (arbitrariamente, é certo) funcionais, até 

dispensariam análise judicial, na medida em que nos referimos à necessidade de pronta 

intervenção da autoridade policial em situações de risco a bens jurídicos de maior 

relevo. É dizer, pode-se deixar de atuar em benefício da persecução, mas, por outro lado, 

não se pode fazê-lo com risco de danos concretos às pessoas ou aos seus bens. Do mesmo 

modo que a autoridade administrativa não pode cumprir ordem manifestamente 

ilegal, não deve também se omitir em casos que tais. São esses limites, parece-nos, que 

deveriam ser sempre impostos nas ações controladas. 

          E, é claro, de tudo se guardará sigilo, sobretudo nos autos da comunicação de 

retardamento da ação policial a ser feita ao juiz (art. 8º, §2º). Até que se concluam as 

diligências justificadamente retardadas, como forma necessária para garantir o êxito 

das investigações, apenas o juiz, o delegado de polícia e o Ministério Público poderão 

ter acesso aos autos (§3º). 

          Nada mais óbvio, tendo em vista a natureza essencialmente acautelatória da 

medida, que, assim, pode se enquadrar como diligências em andamento, aptas a 

justificar a manutenção do sigilo. 



          Ao final concluído o ciclo da ação controlada, será lavrado termo circunstanciado 

no qual se incluirão todos os detalhes da operação, dado que não se pode sequer pensar 

em procedimentos em segredo no âmbito do Estado de Direito. 

          Por fim, havendo necessidade de transposição de fronteiras – delitos transnacionais 

– será de rigor a observância das regras de cooperação internacional entre os países 

limítrofes, de modo a se evitar ou reduzir os riscos de fuga e perda dos produtos ou 

proveitos do crime (art. 9º). Não havendo tratado de cooperação, as autoridades 

nacionais deverão contar com a autorização e o monitoramento daquelas do país 

vizinho. 

f) Da infiltração de agentes 

  Inicialmente, a infiltração de agentes foi prevista na Lei 9.034/95 (antiga legislação 

das organizações criminosas, art. 2º, V, e na Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas, art. 53, 

I), do mesmo modo que a ação policial controlada. 

Rejeitávamos a validade da medida com base em considerações de ordem legal, dado 

que não se previa qualquer forma de procedimento nas aludidas legislações e menos 

ainda acerca das consequências jurídicas dos atos de infiltração. 

A Lei 12.850/13 tem a pretensão de suprir tais lacunas. 

De nossa parte, porém, evoluímos para rejeitar a validade das normas ali contidas, por 

entendê-las excessivas e, por isso, inconstitucionais no horizonte normativo que deve 

obediência ao paradigma do Estado de Direito, e, ainda mais especificamente, como há 

de ser um controle de constitucionalidade que se preze – ofensa direta! – ao princípio 

da moralidade administrativa consagrado no art. 37, da Constituição da República, 

mesmo quando em tensão ou em conflito com o dever de eficiência que, do mesmo 

modo, deve orientar as ações do poder público. 

A questão é muitíssimo complexa, reconhecemos, sobretudo por que aqui estamos a 

apontar uma dimensão mais ampla do aludido princípio (da moralidade), estendendo-

o ao dever de comportamento segundo o direito, em sentido estrito, rejeitando, assim, 

qualquer forma de contribuição estatal na prática de delitos, ainda que na tentativa de 

legitimação segundo a nobreza dos fins. 

Eis, então, o nó (que não é górdio) de tensão hermenêutica a ser desatado. 

A justificativa para ações tão perturbadoras – espera-se que ninguém negue a 

inquietação de termos agentes de polícia infiltrados no meio de organizações criminosas 

– seria a eficiência no combate à criminalidade organizada. E, mais que a eficiência, 



valor, por si só já considerável, a medida se mostraria, por vezes, indispensável. E a 

indispensabilidade, sim, levantaria argumentos de grande peso na solução da questão 

da validade ou não da infiltração. 

Mas que teria que enfrentar, já à partida, um óbice de proporções gigantescas: Diz o art. 

13, parágrafo único, que não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime 

pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. 

Ou seja, sem meias palavras, como deveria ser mesmo, o legislador adianta a exclusão 

permanente da culpabilidade do agente nas ações realizadas dentro da organização 

criminosa. 

Sim, porque se constitui crime promover, constituir, financiar ou integrar 

organização criminosa (art. 2º, Lei 12.850/13), todas as condutas do agente infiltrado 

estarão enquadradas, no mínimo, no fato de integração de organização criminosa. Mas, 

com efeito, tal fato pode mesmo ser minimizado, enquanto se a sua ação se limitasse a 

integrar a organização. 

No entanto, a definição de tais grupos inclui a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, 

devidamente estruturadas e como divisão de tarefas, com o objetivo da realização de 

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

transnacional, conforme definição do art. 1º, §1º. 

Portanto, e para que seja útil a infiltração, o agente, em regra (não sempre, é verdade) 

deverá contribuir na prática de infrações penais. E aí, a exclusão prévia e permanente 

da culpabilidade soa paradoxal (e necessária!): quando inexigível conduta diversa. 

Ora, mas veja-se bem: a inexigibilidade de conduta diversa, como regra, pressupõe 

situação da necessidade de conduta contrária ao direito, desde que não tenha sido criada 

voluntariamente pelo agente (a situação de necessidade). 

No modelo legal de infiltração, o que a lei afirma é o dever de comportamento indevido 

(participação em delitos), como inexigibilidade de conduta diversa! Se o agente tem o 

dever de contribuir na ação criminosa como lhe seria exigível outro comportamento? 

Ainda que verdadeira a afirmação – que já fizemos – no sentido de que as leis não 

podem ser invalidadas pela simples possibilidade abstrata de abusos dos poderes 

públicos, a hipótese de infiltração de agentes não parece oferecer um juízo 

de probabilidade de abusos, mas de necessidade deles, dado que a própria participação 

no ilícito constitui, em si, ato abusivo. O que a lei quer fazer é dar novo significado a 

essa participação, provavelmente a partir da consideração de que o infiltrado, em regra, 



não estaria compelido à execução direta dos delitos praticados rotineiramente pela 

organização. 

Nesse passo, teríamos a seguinte equação: quanto mais baixa a posição do infiltrado na 

organização, menor a possibilidade de sua participação direta nos delitos. E vice-versa. 

Todavia, outra operação se impõe no mesmo plano lógico: quanto menor a participação 

do agente, menor a sua importância para fins de coleta de provas! E vice-versa, também! 

Ou seja, a indispensabilidade da atuação do infiltrado balançaria conforme o grau de 

exigibilidade de sua participação nos eventos. 

Não podemos deixar de lembrar, especialmente no que diz respeito ao binômio 

necessidade/utilidade da medida de infiltração, que a legislação brasileira já contempla 

inúmeras alternativas tecnológicas de investigação (gravações ambientais, 

interceptações telefônicas, de dados telemáticos etc.), que, se não se mostram ainda 

suficientes para o respectivo desiderato, tal fato não decorre da idoneidade ou da 

eficiência de tais métodos. 

Ao contrário, e lamentavelmente, decorrem de posições jurisprudenciais sem lastro 

argumentativo consistente, nas quais se confundem conceitos básicos de Direito, 

particularmente no âmbito de anulações absolutamente indevidas e injustificadas de 

um sem número de processos criminais. No particular, o Superior Tribunal de Justiça 

vem sistematicamente reduzindo a capacidade de eficiência investigatória, sob o pálio, 

em geral distorcido, de fundamentações pretensamente garantistas. E o que é pior: as 

anulações não se dirigem aos atos da polícia judiciária, mas às decisões judiciais que os 

autorizam, como se os juízes de primeiro grau fossem incapazes de avaliar a necessidade 

e a indispensabilidade das providências limitadoras das liberdades públicas. 

Confundem atos ilícitos com eventuais error in judicando, apresentando as mesmas 

consequências jurídicas a uns e outros. Já fizemos essa crítica no item 15.2 (Capítulo 

15). 

Mas, há outras considerações, evidentemente. 

Ainda no plano da moralidade administrativa, a infiltração de agentes no interior de 

organizações criminosas abre espaço – e perigoso espaço – para a flexibilização dos 

juízos de conveniência de determinadas atuações, com a consequente e indevida 

ampliação do manejo da discricionariedade, a ser justificada por critérios 

preferencialmente utilitários. Como evitar o paralelo argumentativo a ser desenvolvido 

para o fim de legitimar comportamentos com base na perspectiva dos resultados finais 

dos interesses maiores da Administração Pública. 



Do ponto de vista de uma política criminal em um país ainda em crescimento 

civilizatório, Brasil pós-1888, pensamos que a infiltração de agentes poderá produzir 

retrocessos visíveis a priori. 

Parece-nos evidente que as organizações criminosas para as quais se pretende instituir 

a infiltração de agentes não são aquelas que efetivamente causam os maiores danos à 

sociedade brasileira. Para essas, talvez, as medidas de infiltração sequer seriam eficazes, 

tendo em vista o avanço e o alto grau de sofisticação de sua estrutura criminosa. O alvo 

parece ser outro, mas empobrecido e, por isso, mais acessível e permeável a tais ações. 

Mas, não teríamos já conflitos suficientes nessa relação? Não teríamos já um 

diagnóstico bem claro da extensão do problema e das possibilidades de identificação de 

suas causas e consequências? Mais ainda, não teríamos já uma radiografia pronta e 

acabada dos núcleos de lideranças de tais organizações? 

Todas as observações que vimos de fazer devem ser compreendidas no contexto de 

nossa realidade histórica atual. O mundo hoje não será o de amanhã, se tudo der um 

pouco certo! 

Nossa rejeição à Lei 12.850/13, portanto, está vinculada às condições históricas de sua 

produção. 

O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de afirmar a inconstitucionalidade 

futura de dispositivos legais, conforme decisão proferida no HC 70.514, jul. 23.3.94, 

Rel. Min. Sydney Sanches. Tratava-se da norma que concedia o prazo recursal em dobro 

para a Defensoria Pública, ainda desestruturada país afora. 

Em outra oportunidade, o mesmo Tribunal afirmou a 

inconstitucionalidade progressivado art. 68 do CPP, que teria sido recepcionado pela 

Constituição de 1988 somente até a instalação e regular funcionamento das Defensorias 

Públicas no Brasil (Recurso Extraordinário Criminal 147.776, Rel. Min. Pertence. 

Sobre tais decisões, anota Gilmar Ferreira MENDES: “Fica evidente, pois, que o 

Supremo Tribunal deu um passo significativo rumo à flexibilização das técnicas de 

decisão no juízo de controle de constitucionalidade, introduzindo, ao lado de 

declaração de inconstitucionalidade, o reconhecimento de um estado imperfeito, 

insuficiente para justificar a declaração de ilegitimidade da lei” (MENDES, Gilmar 

Ferreira, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7ª. edição. 

São Paulo: Saraiva/IDP, 2012, p. 1415/1416). 



Naturalmente, não é nesse sentido o que aqui se sustenta. Mas, a percepção que ora se 

defende pode ser entendida com a mesma base de fundamentação, embora sejam 

radicais as diferenças quanto às consequências. Para nós, a infiltração de agentes, no 

contexto histórico em que vivemos, tendo em vista as considerações sobre o nosso 

sistema punitivo e o funcionamento de nossas instituições, viola, agora, o sentido e o 

significado essencial do princípio da moralidade administrativa. 

Estamos mais para a possibilidade futura de mutação constitucional, isto é, de 

alterações no tempo quanto ao significado, o sentido e o alcance dos princípios 

constitucionais. Sobre as distinções entre a interpretação construtiva, a evolutiva, e, 

por fim, a mutação constitucional, confiram-se as lições de Luís Roberto BARROSO, 

em seu Curso de direito constitucional contemporâneo (2ª. Edição, São Paulo: Editora 

Saraiva, 2010, p. 130/131). 

Importante salientar, porém, que tais medidas (de infiltração) são contempladas 

mundo afora, incluindo a nossa América do Sul. Consulte-se, por todos, a excelente e 

completa pesquisa desenvolvida sobre o tema por Flávio Cardoso PEREIRA, em tese de 

doutoramento na Universidade de Salamanca, publicado sob o título Agente encubierto 

y proceso penal garantista: limites y desafios (Editora LERNER, 2012). O ilustre autor 

conclui pela legitimidade da diligência, desde que observados, com rigor, as limitações 

inerentes às condutas portadoras de graus tão elevados de invasão à privacidade, e 

desde que absolutamente indispensáveis à proteção dos direitos fundamentais da 

comunidade jurídica, exposta aos danos produzidos pelas mais recentes formas de 

criminalidade. Vale a pena conferir! 

          f.1.) Do procedimento de infiltração 

Postas as considerações acerca da (in)viabilidade constitucional da medida, vamos 

agora ao estudo dos procedimentos a serem adotados na infiltração. 

Nesse sentido, devem ser reconhecidos os cuidados e as cautelas utilizadas pela Lei 

12.850/13 no trato da matéria. 

Para início, há de se aplaudir a ressalva expressa – ou, quando nada, o fato de ser 

expressa a ressalva! – quanto à limitação da infiltração de agentes apenas aos casos de 

(art. 10, §2º): 

a)      infrações penais praticadas ou a serem praticadas por meio das organizações 

criminosas definidas no art. 1º; 

b)      quando a prova não puder ser produzida de outro modo ou meios disponíveis. 



          Em relação à primeira questão, importante assinalar que a exigência ali contida – 

apenas infrações penais praticadas por meio de organizações criminosas – é também 

vinculativa da previsão de infiltração de agentes prevista no art. 53, I, Lei 11.343/06, 

relativamente ao tráfico ilícito de entorpecentes. É dizer, somente seria possível a 

decretação judicial da infiltração se observados todos os requisitos contidos na Lei 

12.850/13 (art. 10 ao art. 14), incluindo-se a existência (pressuposta) de organizações 

criminosas. 

          E, depois, que a medida somente poderá ser deferida quando se revelar o único 

meio de prova possível. Deve-se levar muito a sério essa advertência legal. Mais 

seriamente, aliás, do que ocorreu com a restrição prevista no art. 2º, II, da Lei 9.296/96, 

que trata das interceptações telefônicas. 

          Temos que reconhecer, então, que tais interceptações se tornaram um meio de 

prova muito mais frequente que se desejava. Uma coisa é a sua autorização no âmbito 

da investigação de organizações criminosas, quadrilhas ou bando, quando a diligência 

se explica até bem facilmente, diante da complexidade e velocidade das operações do 

ilícito, sem falar no fato das sistemáticas ameaças às testemunhas e vítimas que ocorrem 

em tal ambiente. Outra, porém, é a sua banalização, para quaisquer infrações punidas 

com reclusão, mas cujos meios (outros) de prova estão também disponíveis. 

          Assim, a limitação expressa quanto à indispensabilidade da infiltração (art. 10, 

§2º), com cores renovadas e mais definidas, há que ser bem recebida. 

          Naturalmente que o juízo acerca dessa indispensabilidade não será dos mais 

simples. E, por isso, espera-se que não seja ele o alvo preferido das anulações de 

processos fundamentados em provas colhidas por essa via. Fora dos casos de abusos 

judiciais, o que se exige enquanto fundamentação judicial para o deferimento da medida 

é: 

a)    a presença de elementos indicativos da existência da estrutura da organização 

voltada para a prática de delitos, tal como definida no art. 1º, §1º. Não se pode exigir a 

prova segura dessa realidade, até por que, se assim fosse, seria desnecessária a produção 

de quaisquer outros elementos informativos; 

b)    a insuficiência de outros meios de prova para a coleta de material comprobatório 

da organização. Deve-se observar, no ponto, que, por vezes, a comprovação da autoria 

ou da participação em organização criminosa não seja suficiente para esclarecer as 

circunstâncias acerca de sua estrutura, da divisão de tarefas e do modus operandi então 

utilizado; 



c)    Pensamos, então, que a infiltração deve ser precedida de outros meios de prova 

ainda que igualmente invasivos, como as interceptações de comunicações telefônicas e 

de dados, eventuais buscas e apreensões, desde que também se atendam, em relação a 

eles, as exigências e demais requisitos legais; 

d)   Nas hipóteses de ação controlada, evidentemente, a deflagração de alguns meios de 

prova, como a busca e apreensão, por exemplo, ou de outras medidas cautelares, 

patrimoniais ou pessoais, poderá reduzir a nada os possíveis êxitos da investigação. Tais 

circunstâncias deverão ser abarcadas pela decisão judicial que determine a infiltração 

de agentes. 

e)    Que seja fixado, desde logo o prazo para a realização da medida, atentando-se o 

magistrado para as necessidades apontadas na representação da autoridade e na 

manifestação do Ministério Público, quando não for dele próprio o requerimento (art. 

10, caput, §1º, §3º) 

f)     Observância das exigências do disposto no art. 11. 

Aliás, o referido dispositivo legal (art. 11 da Lei 12.850/13) explicita a essência da 

decisão judicial a ser proferida quando da representação (pelo delegado de policia) ou 

do requerimento (MP), a saber, 

a) a necessidade da medida, ou seja, a insuficiência de outros meios de prova, 

b) o alcance da tarefa dos agentes, o que somente poderá ser objeto de especulação, até 

por que, em princípio, nada se saberá acerca do modo em que será recebida a 

infiltração pela organização criminosa, 

c) o local, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas. 

          Na hipótese de já estar em curso eventual acordo de colaboração, tais informações 

poderão deverão ser compartilhadas, até por que servirão de reforço ou de lastro 

indiciário mais consistente para legitimar a providência. 

          Quanto à formalização do procedimento, atente-se para o fato, óbvio, da 

necessidade de manutenção do sigilo quanto a tudo que disser respeito ao pedido 

(representação do delegado de polícia ou requerimento do parquet). A garantia do êxito 

das investigações e da integridade física do infiltrado assim o impõe. 

          Assim, o aludido pedido será sigilosamente distribuído, sem as informações que 

possam indicar a operação ou identificar o agente ou os agentes a serem infiltrados (art. 

12). 



          Valem aqui as mesmas observações que fizemos relativamente à distribuição do 

acordo de colaboração. Ora, se ambos os pedidos pressupõem a existência de 

investigação regular – leia-se, inquérito policial -, já estará identificado o juízo 

competente para o exercício do controle de legalidade das medidas. 

          Para o fim de melhor controle da tarefa de infiltração, o juiz terá acesso ao relatório 

circunstanciado das ações até então desenvolvidas, tão logo se encerre o prazo 

determinado para as diligências. (art. 10, §4º) 

          De todo injustificável e mesmo inaceitável é a abertura ilimitada de prorrogações 

do prazo de infiltração, conforme estabelecido na regra do art. 10, §3º. 

          É até razoável que estendam as interceptações telefônicas por tempo prolongado, 

quando devidamente identificada e existência de uma organização criminosa em 

atuação, para o fim de melhor se esclarecer o nível de divisão de tarefas e graus de 

responsabilidade penal dos envolvidos. 

          Já a infiltração de agentes não apresenta as mesmas características, tendo em vista 

a atuação permanente que teria o infiltrado nas ações do grupo. Assim, ou bem a medida 

se mostra útil e proveitosa no prazo de 1 (um) ano, admitindo-se a razoabilidade de uma 

prorrogação, ou melhor será que se desista dela e se busque outros caminhos. Até 

mesmo para que se evite um maior nível de aprofundamento da intimidade do agente 

infiltrado com os membros da organização, o que reverteria em desfavor das finalidades 

legais. 

          Sim, é claro que o mundo dos fatos é imensamente complexo e, por isso, não 

reduzível às especulações da teoria. Mas, convenhamos, a infiltração de agentes, por 

definição, implica um tipo de imersão pessoal e de intimidade dentro da organização 

que se pode esperar que o prolongamento de seu tempo tenda a fragilizar as 

investigações, expondo o infiltrado a toda sorte de cooptação. Desaconselhável a mais 

não poder. 

          Assim, pode-se admitir a prorrogação do prazo de 6 (seis) meses por uma única 

vez, diante da irrazoabilidade intrínseca da ausência de limites do prolongamento da 

infiltração. 

          Mas, porque uma e não duas prorrogações? Simples: estamos apenas a aceitar a 

possibilidade de prorrogação de um prazo – que já deveria ser fixo! – em seus limites 

mínimos. Como deve ocorrer, em regra, nas situações de normas que regulam a 

ingerência dos poderes públicos na vida privada. 



          Se várias prorrogações do prazo de 15 (quinze) dias para as interceptações 

telefônicas se justificam, 

a) pelo erro legislativo na escolha dos limites, tendo em vista a manifesta insuficiência 

do limite legal contido na respectiva legislação (Lei 9.296/96, art. 5º); e, 

b) pela notoriedade desse meio de prova, a demandar maiores esforços para a respectiva 

eficácia, 

          de outro lado, apenas uma prorrogação já nos parece suficiente para se comprovar 

a utilidade da infiltração de agentes. 

          Tudo o que estamos a dizer, evidentemente, pressupõe o reconhecimento da 

constitucionalidade da medida, com o que, com vimos, não estamos de acordo. Todavia, 

isso não nos impede (e nem poderia!) de discutir a lei no plano de sua validade. 

          De volta ao procedimento, dispõe a lei que as informações da operação de infiltração 

acompanharão a denúncia do Ministério Público, facultando-se o acesso a elas à defesa, 

mas preservada a identidade do agente (art. 12, §2º). 

          Deve-se acrescentar, no ponto, que, como o infiltrado não pode ser considerado 

partícipe ou coautor dos delitos imputados aos membros da organização, como, ao 

contrário, ocorre com o colaborador, não deve constar na denúncia qualquer alusão à 

sua atuação, a fim de ampliar as regras de proteção a ele. 

Certamente por isso prevê a lei que, havendo indícios seguros de que o agente infiltrado 

sofre risco iminente, a operação será sustada, mediante requisição do Ministério 

Público ou pelo próprio delegado de polícia, com ciência ao juiz (art. 12, §3º). 

          Todavia, o fato é que a ausência de imputação ao infiltrado possivelmente permitirá 

a sua identificação por aqueles com os quais convivia ou atuava, colocando em risco a 

integridade física dele e de seus familiares, evidenciando, ainda mais, o quão 

problemática pode ser a adoção da infiltração de agentes. 

          Já adiantamos a questão da culpabilidade do agente infiltrado, quando de sua 

necessária atuação na organização, dispondo o art. 13 da Lei 12.850/13 que ele deverá 

guardar proporcionalidade na sua atuação, respondendo pelos excessos 

praticados.  Questões administrativas, ao que se vê. 

          Pois, logo adiante, no dispositivo seguinte (parágrafo único, art. 13), o legislador 

parece ter se arrependido, ao esclarecer que não será punida a prática de crime pelo 

agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. 



          De novo o paradoxo da infiltração: qual conduta é exigível do agente policial? A 

organização exige que ele atue para a prática de delitos, enquanto o Estado dele espera 

um comportamento heroico, de neutralidade em relação ao crime. Mas, apenas quando 

possível, veja-se bem! Quando ele, por dever de ofício (na organização, é claro), tiver 

que executar algum ato na cadeia das condutas configuradoras de crimes, 

estará previamente exculpado. 

          O infiltrado, portanto, tem dois deveres originários opostos: o de atuar em favor 

dos delitos e o de colher elementos que demonstrem a prática de tais crimes. Mas, pode 

surgir outro dever, agora derivado: o de executar, em algum nível, o delito, quando 

então não haverá contraposição de deveres: tanto a organização criminosa quanto o 

Estado esperam dele semelhante comportamento! 

          Há que ter cuidado na luta contra a violência, pois o terror pode estar dos dois 

lados. 

          Por fim, o art. 14 arrola os direitos do infiltrado: 

São direitos do agente: 

I – recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada; 

II – ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9o da Lei 

no 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a 

testemunhas; 

III – ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais 

preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão 

judicial em contrário; 

IV – não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de 

comunicação, sem sua prévia autorização por escrito. 

          É o mínimo! Se chegarmos a tal ponto, terá faltado a promessa e o encargo estatal 

de providenciar um novo trabalho e residência para ele e sua família, em condições 

semelhantes àquelas anteriores à infiltração. 

h) Observações e alterações processuais 

Não restou muito a dizer nesse pequeno tópico. Nada, aliás, que não tenha sido tocado 

nos anteriores. 

Sobre a fase de investigação, relevante salientar a necessidade, como regra, de 

decretação de sigilo nas investigações, a fim de se preservarem os interesses da 
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persecução e dos investigados, no que toca à possibilidade, sempre e tragicamente 

presente, de divulgação de fatos e nomes pela imprensa (art. 23). 

Nada obstante o sigilo, a defesa terá acesso aos elementos de prova já colhidos, desde 

que não implique prejuízo à diligência e meios de obtenção de prova ainda em 

andamentos. Burocrática, mas cuidadosamente, diz a lei que referido acesso dependerá 

de autorização judicial, o que não há de causar tanta perplexidade, na medida em que 

cabe a ele o controle de legalidade das investigações e a apreciação acerca da 

necessidade do sigilo. 

Há salutar explicitação da intervenção do defensor ainda na fase de investigação, 

quando houver de ser ouvido o investigado, se assim ele quiser (relembre-se do direito 

ao silêncio). Ele poderá ter acesso a todo o material informativo já colhido, ainda que 

sigilosos, feita a ressalva anterior, com prazo mínimo de 3 (três) dias de antecedência, 

prorrogáveis a critério da autoridade de investigação (art. 23, parágrafo único). 

Ora, ao que parece, a regra do parágrafo único parece se por como exceção àquela 

docaput do art. 23, no sentido de prescindir de autorização judicial para o acesso às 

provas, na hipótese de inquirição do investigado. É que, nesse caso, ao designar a 

aludida diligência, a autoridade policial já teria uma visão mais ampla sobre os 

elementos de prova e sobre a necessidade de preservação do sigilo. 

De outra sorte, afirma a lei que o rito processual a ser adotado em relação aos crimes ali 

previstos – e não só aquele de organização criminosa propriamente dito – será o do 

procedimento comum, como, aliás, não poderia deixar de ser. 

Cabe considerar, porém, que a Lei 9.613/98, com redação dada pela Lei 12.683/12, que 

cuida da lavagem de dinheiro e ativos, estabelece a primazia territorial da competência 

do juízo competente para a apuração de tais delitos (de lavagem), quando em conexão 

com os crimes antecedentes (aos de lavagem), conforme disposto no art. 2º, II. E um 

desses crimes poderia ser aquele atinente à participação em organização criminosa (art. 

2º, Lei 12.850/13), com o que a unidade de processos poderia ser determinada pelo juiz 

responsável pela lavagem de dinheiro e ativos. Nesse ponto, a Lei 12.850/13 não parece 

infirmar ou altera essa regra. 

Estipula-se que o prazo para encerramento da instrução criminal não poderá exceder a 

120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso. Referido prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, por decisão fundamentada, desde que se possa constatar 

a complexidade da causa ou a prática de atos procrastinatórios atribuíveis aos réus (art. 

22). 



E nesse prazo já estará embutido aquele (prazo) destinado à prisão temporária (Lei 

7.960/89). 

No item 11.6, ao tratarmos das medidas cautelares pessoais, tentamos demonstrar que 

a construção jurisprudencial que se formou no sentido de se obter um limite temporal 

para a duração razoável do processo, quando preso o investigado/processado, não 

levava em conta o prazo de prisão temporária, computando apenas, na somatória geral 

dos prazos procedimentais, aquele reservado ao encerramento do inquérito, quando 

preso em flagrante ou preventivamente o agente. 

Semelhante conclusão veio a ser obtida em razão, a) da ausência de regulação específica 

da matéria no CPP, e, b) pelo fato de a Lei 7.960/89, da prisão temporária, ser posterior 

ao CPP, c) a Lei 9.034/95 não fez qualquer operação aritmética sobre a duração da 

instrução criminal, limitando-se a reproduzir o prazo de 81 dias construído pela 

jurisprudência. 

Mesmo após a Lei 11.719/08, que promoveu grandes alterações nos procedimentos no 

CPP, nada se modificou relativamente à definição de um prazo máximo para a duração 

do processo nos casos de prisão cautelar. 

A Lei 12.850/13, ao contrário das anteriores, parece resolver a questão, limitando ao 

máximo de 120 (cento e vinte) dias o prazo para a conclusão da instrução, isto é, da data 

da prisão até o final da produção de provas, qualquer que seja o fundamento ou a 

natureza da cautelar privativa da liberdade. 

As exceções são aquelas de praxe, já reconhecidas na jurisprudência e pela boa doutrina: 

a) complexidade da causa, a ser aferida, ou pela quantidade de réus, ou pelo número de 

infrações a eles imputadas, ou, ainda e enfim, pelas duas coisas, aliadas à natureza das 

infrações e às dificuldades probatórias a elas inerentes, b) pela prática de atos 

protelatórios que possam ser atribuíveis unicamente aos réus. Em tais situações, o prazo 

poderá ser prorrogado pelo mesmo período (art. 22, parágrafo único). 

 


