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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, por 
meio da Coordenadoria de Biblioteca e da Coordenadoria de Difusão da 
Informação, elaborou a Bibliografia, Legislação e Jurisprudência Temática 
sobre o tema Colaboração Premiada, com o objetivo de divulgar a dou-
trina existente nas bibliotecas cooperantes da Rede Virtual de Bibliotecas 
(RVBI), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e a legislação 
sobre o assunto.
A obra está organizada em quatro seções. A primeira e a segunda seções 
apresentam, respectivamente, conteúdo de doutrina e legislação, com o fim 
de divulgar fontes de informação que contribuam para a ampliação dos 
conhecimentos a respeito do tema a Ministros, Ministras, seus assessores, 
magistrados convocados, servidores do Tribunal, pesquisadores, advogados, 
estudantes e demais interessados.
Para o estudo bibliográfico e legislativo, as seguintes fontes de informação 
foram consultadas: (i) Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI); (ii) Biblioteca 
Digital Fórum de Direito; (iii) Revista dos Tribunais Online (RTO); (iv) 
Biblioteca Digital Proview; e o (v) Portal de Legislação do Governo Federal. 
O estudo resultou na recuperação de referências de livros, capítulos, artigos, 
dissertações e atos normativos sobre o assunto, em publicações editadas de 
2000 a 2021. O texto integral de alguns documentos pode ser acessado por 
meio dos links disponibilizados ao longo da obra.
Como estratégias de pesquisa foram utilizados recursos e expressões de 
busca para combinar e ordenar os termos e as palavras nas bases de pesquisa 
bibliográfica. Vale destacar os termos mais relevantes: (i) delação premiada; 
(ii) colaboração premiada; (iii) delação premiada, legislação, Brasil; (iv) 
delação premiada, doutrinas e controvérsias; (v) prova criminal; (vi) inves-
tigação criminal; (vii) prisão preventiva; (viii) improbidade administrativa; 
(ix) acordo de leniência; (x) crime de quadrilha, natureza jurídica, Brasil; 
(xi) combate à corrupção; (xii) crime organizado, Brasil; (xiii) prova tes-



temunhal (processo penal), Brasil; (xiv) prova criminal, Brasil; (xv) crime, 
legislação, alteração, Brasil; (xvi) lavagem de dinheiro, Brasil; (xvii) delação 
premiada, benefícios, Brasil.
Na terceira seção, a obra disponibiliza conteúdo jurisprudencial recente e 
atual, para auxiliar os atores da Justiça na compreensão de como a Suprema 
Corte e seus órgãos colegiados aplicam as regras constitucionais, processuais 
e regimentais relacionadas à matéria.
Para aprimorar a experiência de acesso dos leitores, o estudo jurisprudencial 
destaca as palavras e expressões relevantes para a pesquisa, organizadas em 
grupos de assuntos: (i) natureza jurídica; (ii) colaboração voluntária e efetiva; 
(iii) competência; (iv) benefícios; (v) critérios de escolha do benefício; (vi) 
direitos do colaborador; (vii) formalização do acordo de colaboração; (viii) 
legitimidade da autoridade policial para celebração do acordo; (ix) limites 
de acesso ao conteúdo da delação premiada; (x) eficácia do acordo perante 
terceiros; (xi) impugnação por terceiros; e (xii) nulidade do acordo e seus 
efeitos.
A publicação também apresenta, na quarta seção, um breve resumo de jul-
gados do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, dos Tribunais Constitu-
cionais da Espanha e da Colômbia, da Suprema Corte dos Estados Unidos 
da América e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que o 
leitor possa conhecer um pouco do funcionamento do instituto da colabo-
ração premiada no âmbito de tribunais estrangeiros e internacionais. Para 
isso, foram incluídos precedentes históricos, como o caso Brady vs. United 
States, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos analisou, no ano de 
1970, se a ameaça de condenação à pena de morte seria causa suficiente de 
coerção apta a invalidar uma declaração voluntária de culpado; e também 
jurisprudência mais recente, a exemplo dos casos do Tribunal Europeu de 
Direitos Humanos, órgão para o qual o valor probatório de uma delação se 
insere no âmbito de discricionariedade das jurisdições nacionais, desde que a 
delação seja submetida ao contraditório como garantia dos direitos humanos.
Para acesso à integra dos documentos da Bibliografia e demais solicitações 
de pesquisa doutrinária, o interessado pode entrar em contato pelo e-mail 
biblioteca@stf.jus.br. Os pedidos de pesquisas de jurisprudência nacional 
e internacional podem ser apresentados no seguinte endereço eletrônico: 
codi@stf.jus.br.

Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas  
e Gestão da Informação

mailto:biblioteca@stf.jus.br
mailto:codi@stf.jus.br
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8< sumário

1 – DOUTRINA

1. ABADE, Denise Neves. Apontamentos sobre a colaboração pre-
miada em crimes de prerrogativa de foro e sua aplicação nos crimes 
de reponsabilidade de prefeitos. In: TURESSI, Flávio Eduardo (org.). 
Crimes praticados por prefeitos. São Paulo: LiberArs, 2017. p. 27-46. 
[1109201] STF 341.5517 C929 CPP

2. ABOSO, Gustavo Eduardo. El arrepentido en el derecho penal 
premial: análisis dogmático y práctico sobre la figura del coimputado 
delator. Montevideo: B de F, 2017. 186 p. Sumário disponível em: 
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/117389/arrepentido_
derecho_penal_aboso.pdf. Acesso em: 20 out. 2021. [1102783] STJ

3. ABOSO, Gustavo Eduardo. Responsabilidad penal de la empresa 
y corrupción pública: estudio sobre la responsabilidad penal de la 
empresa en la participación de delitos de corrupción nacional y trans-
nacional. Ley 27.401. Montevideo: B de F, 2018. 474 p. Sumário 
disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/124810/
responsabilidad_penal_empresa_aboso.pdf. Acesso em: 20 out. 2021. 
[1121957] STJ

4. ABRÃO, Guilherme Rodrigues. A expansão da justiça negociada no 
processo penal brasileiro: o que se pode (não) aprender da experiência 
americana com o plea bargaining = Expansion of negotiated justice 
in the Brazilian criminal process: what can (not) be learned from the 
American experience with plea bargaining. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, São Paulo, v. 29, n. 179, p. 177-196, maio 2021. 
[1200053] SEN PGR STJ STM TJD STF

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/117389/arrepentido_derecho_penal_aboso.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/117389/arrepentido_derecho_penal_aboso.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/124810/responsabilidad_penal_empresa_aboso.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/124810/responsabilidad_penal_empresa_aboso.pdf
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5. ABUJAMRA, Rafael; ARAÚJO, Fernando Henrique de Moraes. 
A delação e colaboração premiada. In: MESSA, Ana Flávia; 
CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães (coord.). Crime organizado. 
São Paulo: Saraiva, 2020. p. 181-208. [1171873] STJ TJD

6. AGUIAR, Daniel Ribeiro da Silva. Algumas reflexões sobre a nego-
ciação da pena no âmbito dos acordos de colaboração premiada. In: 
MENTOR, Diogo; RODRIGUES, Marcelo; INCOTT, Paulo (org.). 
Direito penal e processo penal contemporâneos: discussões a partir 
da Escola alemã de ciências criminais na Universidade de Göttingen. 
Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. p. 167-181. [1199391] STJ TJD 
STF 341.5 D598 DPU

7. AIRES, Murilo Thomas; FERNANDES, Fernando Andrade. A 
colaboração premiada como instrumento de política criminal: a tensão 
em relação às garantias fundamentais do réu colaborador. Revista 
Brasileira de Direito Processual Penal, São Paulo: Porto Alegre, v. 3, 
n. 1, p. 253-284, jan./abr. 2017. Disponível em: http://www.ibraspp.
com.br/revista/index.php/RBDPP/article/download/46/59. Acesso 
em: 20 out. 2021. [1133640]

8. ALAN, José Alexandre Zachia. Colaboração processual: prêmio ou 
negócio? Revista Ibero-Americana de Ciências Penais, Porto Alegre, 
v. 10, n. 18, p. 109-140, 2010. [911061] SEN (DIG)

9. ALBAN, Rafaela; MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. 
A inegociabilidade da prescrição nos acordos de delação premiada. 
In: ESPIÑERA, Bruno; CALDEIRA, Felipe (org.). Delação pre-
miada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. 
Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 545-565. [1086425] TJD STF 
341.4343 D332 DPR (DIG)

10. ALBUQUERQUE, Cândido; REBOUÇAS, Sérgio. Colaboração 
premiada: Lei 12.850/2013. In: HAMMERSCHIMIDT, Denise 
(coord.). Comentários às leis penais e processuais penais. Curitiba: 
Juruá, 2021. p. 925-946. [1191094] CAM STJ 

http://www.ibraspp.com.br/revista/index.php/RBDPP/article/download/46/59
http://www.ibraspp.com.br/revista/index.php/RBDPP/article/download/46/59
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11. ALENCAR JUNIOR, Francisco Nelson de. Delação premiada não 
é ficção jurídica! Consulex: revista jurídica, Brasília, v. 15, n. 356, 
p. 20, nov. 2011. [923146] SEN CAM CLD PGR STJ STM TCD 
TJD TST STF (DIG)

12. ALENCAR, Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de. Limites 
jurídicos da delação premiada e a necessidade de controle recursal 
contra a sentença homologatória. In: VELOSO, Roberto Carvalho; 
SILVA, Fernando Quadros da (org.). Justiça Federal: estudos dou-
trinários em homenagem aos 45 anos da AJUFE. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2017. p. 289-311. Disponível em: https://www.ajufe.org.
br/publicacoes/outras-publicacoes/10208-justica-federal-estudos-dou-
trinarios-em-homenagem-aos-45-anos-da-ajufe. Acesso em: 20 out. 
2021. [1134685] SEN STJ

13. ALMEIDA, Ananda França de. A (in)compatibilidade da ampla 
discricionariedade acusatória inerente ao plea bargaining com o acordo 
de colaboração premiada. In: CALLEGARI, André Luis (coord.). 
Colaboração premiada: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019. p. 283-304. [1160854] CAM TCD STF 
341.4343 C683 CPA (DIG)

14. ALMEIDA, Carlos Alberto Garcete de. Homicídio: aspectos penais, 
processuais penais, tribunal do júri e feminicídio. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2020. 366 p. Conteúdo: Colaboração premiada no tri-
bunal do júri. Sumário disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/
biblioteca/CapasSumarios/novasaquisicoes/2020/setembro/1168958/
sumario.pdf. Acesso em: 20 out. 2021. [1168958] SEN CLD STJ TJD 
STF 341.5561 A447 HAP

15. ALMEIDA, José Raul Gavião de. Anotações acerca do direito à pri-
vacidade. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques 
(coord.). Tratado luso-brasileiro da dignidade humana. 2. ed. atual. 
e ampl. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 719-726. [1041475] SEN 
CAM PGR STJ TJD TST STF 341.272 T776 TLB 2.ED.

https://www.ajufe.org.br/publicacoes/outras-publicacoes/10208-justica-federal-estudos-doutrinarios-em-homenagem-aos-45-anos-da-ajufe
https://www.ajufe.org.br/publicacoes/outras-publicacoes/10208-justica-federal-estudos-doutrinarios-em-homenagem-aos-45-anos-da-ajufe
https://www.ajufe.org.br/publicacoes/outras-publicacoes/10208-justica-federal-estudos-doutrinarios-em-homenagem-aos-45-anos-da-ajufe
http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/CapasSumarios/novasaquisicoes/2020/setembro/1168958/sumario.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/CapasSumarios/novasaquisicoes/2020/setembro/1168958/sumario.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/CapasSumarios/novasaquisicoes/2020/setembro/1168958/sumario.pdf
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16. ALMEIDA, Mariana Ribeiro de. Impugnação do acordo de colabo-
ração premiada pelo terceiro delatado: limites e critérios = Rewarded 
collaboration impugnment by delated third party: limits and criteria. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 46, n. 315, p. 25-53, maio 2021. 
[1194394] SEN PGR STJ STM TJD STF (DIG)

17. ALONSO, Guilherme de Oliveira. A colaboração premiada e o prin-
cípio nulla poena sine judicio. Revista Magister de Direito Penal e 
Processual Penal, Porto Alegre, v. 14, n. 83, p. 71-93, abr./maio 2018. 
[1128620] SEN PGR STJ STM TJD STF (DIG)

18. ALONSO, Leonardo. A delação premiada e seus requisitos legais. 
Consulex: revista jurídica, Brasília, v. 19, n. 433, p. 34-35, fev. 2015. 
[1036884] CAM CLD PGR STJ STM TCD TJD TST STF (DIG)

19. ALVES, Francisco Sérgio Maia. A colaboração processual no âmbito 
do Tribunal de Contas da União: análise de sua possibilidade jurídica 
= Procedural collaboration in the Federal Court of Accounts (TCU - 
Brazil): analysis of its legal possibility. Interesse Público, São Paulo, 
v. 21, n. 118, p. 189-208, nov./dez. 2019. [1167809] AGU STJ TCD 
TJD STF

20. ALVES, Francisco Sérgio Maia. Utilização pela jurisdição de contas 
das provas fornecidas em acordos de leniência e de colaboração pre-
miada em desfavor do colaborador: análise da possibilidade à luz da 
teoria da aquisição da prova. Interesse Público, São Paulo, v. 21, n. 
113, p. 211-238, 2019. [1150498] AGU STJ TCD STF DIG

21. AMARAL, Augusto Jobim do. A delação nos sistemas punitivos 
contemporâneos. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 25, n. 128, p. 65-89, fev. 2017. Revista dos Tribunais Online. 
[1094878] SEN PGR STJ TJD STM STF (DIG)

22. AMATO, Giovanna. Whistleblowing and bribery prevention in 
Italy: a survey on the relevant criminal law issues of failure to report. 
Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 15, n. 62, p. 9-57, 
jul./set. 2016. [1084682] SEN CAM STJ AGU
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23. AMBOS, Kai; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho; MENDES, Paulo 
de Sousa (org.); MENDONÇA, Andrey Borges et al. Colaboração 
premiada: perspectiva comparada. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. 
358 p. Sumário disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/
CapasSumarios/novasaquisicoes/2021/maio/1188000/sumario.pdf. 
Acesso em: 20 out. 2021. [1188000] STJ STF 341.4343 C683 CPP

24. AMBOS, Kai; ZILLI, Marcos MENDES; Paulo de Sousa (org.); 
BECHARA, Fábio Ramazzini et al. Corrupção: ensaios sobre a 
Operação Lava Jato. São Paulo: Marcial Pons, 2019. 283 p. (Série 
CEDPAL – Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal 
Latino-Americano; v. 5). Sumário disponível em: https://bdjur.stj.jus.
br/jspui/handle/2011/130472. Acesso em: 13 out. 2021. [1144311] 
PGR STJ STF 341.5517 C825 CES

25. AMBOS, Kai; ZILLI, Marcos; MENDES, Paulo de Souza (org.). 
Corrupção: ensaios sobre a Operação Lava Jato. São Paulo: Marcial 
Pons, 2019. 283 p. Sumário disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/
jspui/bitstream/2011/130472/corrupcao_ensaios_operacao_ambos.
pdf. Acesso em: 20 out. 2021. [1144311] PGR STJ STF

26. ANDRADA, Doorgal Gustavo Borges de. A delação premiada tem 
limites na Lei nº 12.850/2013 e não se confunde com o plea bargai-
ning. Justiça & Cidadania, Rio de Janeiro, n. 175, p. 46-48, mar. 
2015. Disponível em: https://www.editorajc.com.br/a-delacao-pre-
miada-tem-limites-na-lei-no-12-8502013-e-nao-se-confunde-com-
-o-plea-bargaining/. Acesso em: 20 out. 2021. [1030597] CAM MJU 
STJ TJD STF (DIG)

27. ANDRADE SEGUNDO, Arnaldo Pereira de; CARMO, Mara 
Lina Silva do. A garantia da ampla defesa na colaboração premiada: 
requisitos mínimos. Revista Magister de Direito Penal e Processual 
Penal, Porto Alegre, v. 14, n. 79, p. 98-115, ago./set. 2017. [1113748] 
SEN PGR STJ STM TJD STF (DIG)

28. ANDRADE, Flávio da Silva. Justiça penal consensual: controvérsias 
e desafios. Salvador: JusPODIVM, 2019. 303 p. Sumário disponível 

http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/CapasSumarios/novasaquisicoes/2021/maio/1188000/sumario.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/CapasSumarios/novasaquisicoes/2021/maio/1188000/sumario.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130472
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130472
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/130472/corrupcao_ensaios_operacao_ambos.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/130472/corrupcao_ensaios_operacao_ambos.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/130472/corrupcao_ensaios_operacao_ambos.pdf
https://www.editorajc.com.br/a-delacao-premiada-tem-limites-na-lei-no-12-8502013-e-nao-se-confunde-com-o-plea-bargaining/
https://www.editorajc.com.br/a-delacao-premiada-tem-limites-na-lei-no-12-8502013-e-nao-se-confunde-com-o-plea-bargaining/
https://www.editorajc.com.br/a-delacao-premiada-tem-limites-na-lei-no-12-8502013-e-nao-se-confunde-com-o-plea-bargaining/
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em: http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/CapasSumarios/nova-
saquisicoes/2019/fevereiro/1138462/sumario.pdf. Acesso em: 20 out. 
2021. [1138462] SEN MJU PGR STF 341.43 A553 JPC

29. ANDRADE, Renata Fonseca de. Sistema anticorrupção, lei de impro-
bidade administrativa e compliance. In: AUFIERO, Aniello; LINS, 
James (coord.). Do combate à improbidade administrativa: consi-
derações sobre a Lei nº 8.429/92 e afins. São Paulo: Almedina, 2020. 
p. 275-300. [1198581] CAM STJ TJD 

30. ANDREATO, Danilo. Colaboração premiada. Justilex, Brasília, v. 7, 
n. 73, p. 26-27, abr. 2008. [821696] STJ TCD STF (DIG)

31. ANDREUCCI, Ricardo Antonio. A colaboração premiada e sua 
aplicação na persecução penal militar. Revista Direito Militar, 
Florianópolis, v. 19, n. 116, p. 9-12, nov./dez. 2015. [1055277] SEN 
CAM MJU PGR STM (DIG)

32. ANSELMO, Márcio Adriano. Colaboração premiada como novo 
paradigma do processo penal brasileiro. In: MACEI, Demétrius 
Nichele (coord.); MANSUR, Sandro (org.). Estudos em homenagem 
ao professor Sérgio Moro. Curitiba: Instituto Memória, Centro de 
Estudos da Contemporaneidade, 2017. p. 219-248. [1099885] STJ 
STF 341.43 E82 EHP (DIG)

33. ANSELMO, Márcio Adriano. Colaboração premiada e devida inves-
tigação criminal. In: HOFFMANN, Henrique et al. Polícia judiciária 
no estado de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 155-161. 
[1100843] STJ STF 341.417 P766 PJE (DIG)

34. ANSELMO, Márcio Adriano. Colaboração premiada e sigilo. In: 
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3 – JURISPRUDÊNCIA NACIONAL

3.1 Natureza jurídica

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS 
COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCLUSIVO PROPÓSITO 
INFRINGENTE À DECISÃO EMBARGADA. INTERVENÇÃO DE 
TERCEIRA INTERESSADA EM ACORDO DE COLABORAÇÃO 
PREMIADA. CAUSA DE NATUREZA EMINENTEMENTE 
PROCESSUAL PENAL. REGRAMENTO PRÓPRIO PARA A 
CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. 
INTEMPESTIVIDADE DECLARADA MONOCRATICAMENTE. 
CONSEQUENTE EXTEMPORANEIDADE DA INSURGÊNCIA 
SUBSEQUENTE. NÃO CONHECIMENTO. AGR AVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Olvidando-se a embargante de 
apontar na decisão embargada a ocorrência de algum dos vícios que legiti-
mam a oposição da insurgência integrativa, manifestando verdadeira incon-
formidade com os seus termos, é possível o recebimento dos embargos de 
declaração como agravo regimental, na forma do art. 1.023, § 3º, do Código 
de Processo Civil de 2015. 2. Ao resolver Questão de Ordem, este Supremo 
Tribunal Federal pacificou a compreensão “no sentido de que a contagem de 
prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido 
produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se 
ao art. 798 do CPP” (QO na Rcl 25.638, j. em 9.5.2019). 3. Nesta Corte, 
também se firmou o entendimento de que a colaboração premiada possui 
natureza jurídica de “negócio jurídico processual, uma vez que, além de 
ser qualificada pela lei como meio de obtenção de prova, seu objeto é a 
cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, 
atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio 
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jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção 
premial a ser atribuída a essa colaboração” (HC 127.483, Rel. Min. Dias 
Toffoli, DJe 4.2.2016). 4. Na espécie, em se tratando de procedimento com 
índole processual penal, o dies a quo ocorreu em 9.8.2019 (sexta-feira), ao 
passo que o término do prazo para a interposição dos embargos declaratórios 
deu-se em 13.8.2019 (terça-feira). Assim, levando em conta que o protocolo 
foi feito somente em 15.8.2019, ou seja, após o transcurso do quinquídio 
previsto no art. 337, § 1º, do Regimento Interno do STF, revelam-se intem-
pestivos os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou 
a pretensão formulada pela ora agravante. 5. É entendimento consolidado 
na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que os Embargos de 
Declaração intempestivos “não interrompem o prazo para interposição de 
outros recursos” (Precedentes: ARE 1.217.589, Rel. Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, DJe de 2.9.2019; ARE 1.077091 AgR-ED-EDv-AgR-
segundo-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 6. A 
serôdia iniciativa dos aclaratórios não teve o condão de interferir na fluência 
do prazo recursal contra a decisão de indeferimento da pretensão formulada 
pela ora agravante, razão pela qual também se declarou monocraticamente 
a intempestividade do subsequente agravo regimental interposto, conforme 
autoriza o art. 21, § 1º, do RISTF. 7. Embargos de declaração recebidos 
como agravo regimental, desprovido. 

[Pet 6.517 ED-AgR-ED, rel. min. Edson Fachin, j. 11-5-2020, 2ª T, 
DJE de 1º-6-2020.] 

Ementa: Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Conhecimento. Empate na votação. Prevalência da decisão 
mais favorável ao paciente (art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal). Inteligência do art. 102, I, i, da Constituição 
Federal. Mérito. Acordo de colaboração premiada. Homologação judicial 
(art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13). Competência do relator (art. 21, I e 
II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que, no 
exercício de atividade de delibação, se limita a aferir a regularidade, a volun-
tariedade e a legalidade do acordo. Ausência de emissão de qualquer juízo 
de valor sobre as declarações do colaborador. Negócio jurídico processual 
personalíssimo. Impugnação por coautores ou partícipes do colaborador. 
Inadmissibilidade. Possibilidade de, em juízo, os partícipes ou os coautores 
confrontarem as declarações do colaborador e de impugnarem, a qualquer 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur425772/false
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tempo, medidas restritivas de direitos fundamentais adotadas em seu desfa-
vor. Personalidade do colaborador. Pretendida valoração como requisito de 
validade do acordo de colaboração. Descabimento. Vetor a ser considerado 
no estabelecimento das cláusulas do acordo de colaboração – notadamente 
na escolha da sanção premial a que fará jus o colaborador –, bem como no 
momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença (art. 4º, § 11, da 
Lei nº 12.850/13). Descumprimento de anterior acordo de colaboração. 
Irrelevância. Inadimplemento que se restringiu ao negócio jurídico pretérito, 
sem o condão de contaminar, a priori, futuros acordos de mesma natureza. 
Confisco. Disposição, no acordo de colaboração, sobre os efeitos extrapenais 
de natureza patrimonial da condenação. Admissibilidade. Interpretação 
do art. 26.1 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional (Convenção de Palermo), e do art. 37.2 da Convenção das 
Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida). Sanção pre-
mial. Direito subjetivo do colaborador caso sua colaboração seja efetiva e 
produza os resultados almejados. Incidência dos princípios da segurança 
jurídica e da proteção da confiança. Precedente. Habeas corpus do qual 
se conhece. Ordem denegada. 1. Diante do empate na votação quanto 
ao conhecimento de habeas corpus impetrado para o Pleno contra ato de 
Ministro, prevalece a decisão mais favorável ao paciente, nos termos do 
art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal. Conhecimento do habeas corpus, nos termos do art. 102, I, “i”, 
da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 21, I e II, do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, o relator tem poderes instrutórios para 
ordenar, monocraticamente, a realização de quaisquer meios de obtenção 
de prova (v.g., busca e apreensão, interceptação telefônica, afastamento de 
sigilo bancário e fiscal). 3. Considerando-se que o acordo de colaboração 
premiada constitui meio de obtenção de prova (art. 3º da Lei nº 12.850/13), é 
indubitável que o relator tem poderes para, monocraticamente, homologá-lo 
(art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13). 4. A colaboração premiada é um negócio 
jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada expressamente 
pela lei como “meio de obtenção de prova”, seu objeto é a cooperação 
do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade 
de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o 
efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a 
ser atribuída a essa colaboração. 5. A homologação judicial do acordo de 
colaboração, por consistir em exercício de atividade de delibação, limita-se a 
aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo, não havendo 
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qualquer juízo de valor a respeito das declarações do colaborador. 6. Por se 
tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada 
não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na 
organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que 
venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no “relato 
da colaboração e seus possíveis resultados” (art. 6º, I, da Lei nº 12.850/13). 
7. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, 
os coautores ou partícipes delatados – no exercício do contraditório – pode-
rão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele 
indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas 
de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor. 8. A 
personalidade do colaborador não constitui requisito de validade do acordo 
de colaboração, mas sim vetor a ser considerado no estabelecimento de 
suas cláusulas, notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus o 
colaborador, bem como no momento da aplicação dessa sanção pelo juiz 
na sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13). 9. A confiança no agente 
colaborador não constitui elemento de existência ou requisito de validade 
do acordo de colaboração. 10. Havendo previsão em Convenções firmadas 
pelo Brasil para que sejam adotadas “as medidas adequadas para encorajar” 
formas de colaboração premiada (art. 26.1 da Convenção de Palermo) e 
para “mitigação da pena” (art. 37.2 da Convenção de Mérida), no sentido 
de abrandamento das consequências do crime, o acordo de colaboração, ao 
estabelecer as sanções premiais a que fará jus o colaborador, pode dispor sobre 
questões de caráter patrimonial, como o destino de bens adquiridos com o 
produto da infração pelo agente colaborador. 11. Os princípios da segurança 
jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de 
honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a 
sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da 
obrigação por parte do colaborador. 12. Habeas corpus do qual se conhece. 
Ordem denegada.

[HC 127.483, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-8-2015, P, DJE de 4-2-2016.]

3.2 Colaboração voluntária e efetiva

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. ACORDO 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666
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DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VOLUNTARIEDADE. 
INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO JUDICIALMENTE EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que o acordo 
de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual, de 
modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as 
partes celebrantes. Precedentes. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não 
detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, 
impor ao Ministério Público a celebração de acordo de colaboração premiada, 
notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada indicação das 
razões que, na visão do titular da ação penal, não recomendariam a for-
malização do discricionário negócio jurídico processual. 3. A realização de 
tratativas dirigidas a avaliar a conveniência do Ministério Público quanto 
à celebração do acordo de colaboração premiada não resulta na necessária 
obrigatoriedade de efetiva formação de ajuste processual. 4. A negativa de 
celebração de acordo de colaboração premiada, quando explicitada pelo 
Procurador-Geral da República em feito de competência originária desta 
Suprema Corte, não se subordina a escrutínio no âmbito das respectivas 
Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público. 5. Nada obstante 
a ausência de demonstração de direito líquido e certo à imposição de cele-
bração de acordo de colaboração premiada, assegura-se ao impetrante, por 
óbvio, insurgência na seara processual própria, inclusive quanto à eventual 
possibilidade de concessão de sanção premial em sede sentenciante, indepen-
dentemente de anuência do Ministério Público. Isso porque a colaboração 
premiada configura realidade jurídica, em si, mais ampla do que o acordo 
de colaboração premiada. 6. Agravo regimental desprovido.

[MS 35.693 AgR, rel. min. Edson Fachin, j. 28-5-2019, 2ª T, DJE 
de 24-7-2020.]

3.3 Competência

Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento para ques-
tionar decisão que não homologou colaboração premiada. Competência 
para homologação do acordo. Benefício de não oferecimento da denúncia 
(art. 4º, § 4º, Lei 12.850/2013) em relação a três fatos. Processos distintos. 
Sentença já proferida contra corréus. Competência do Juízo de primeiro 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22MS%2035693%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true
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grau para análise quanto à homologação em relação a todos os fatos 
conexos. Ordem parcialmente concedida.

[HC 192.063, rel. min. Gilmar Mendes, j. 2-2-2021, 2ª T, DJE de 
7-4-2021.]  

Ementa: Habeas Corpus. 2. Inquérito originário do Superior Tribunal de 
Justiça. Delitos de corrupção passiva (art. 317 do CP), lavagem de dinheiro 
(art. 1º da Lei 9.613/98) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código 
Eleitoral). 3. Conforme art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/13, o acordo de colabo-
ração premiada “será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá 
verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade”. Muito embora 
a lei fale apenas em juiz, é possível que a homologação de delações seja 
da competência de Tribunal. O colaborador admite seus próprios delitos e 
delata outros crimes. Assim, quanto à prerrogativa de função, será com-
petente o Juízo mais graduado, observadas as prerrogativas de função do 
delator e dos delatados. Precedentes. 4. Acordos de colaboração premiada 
celebrados pelo Ministério Público Estadual e homologados por Juiz de 
Direito, delatando Governador de Estado. Ilegitimidade e incompetên-
cia. 5. Legitimidade da autoridade com prerrogativa de foro para discutir 
a eficácia das provas colhidas mediante acordo de colaboração realizado 
sem a supervisão do foro competente. A impugnação quanto à competên-
cia para homologação do acordo diz respeito às disposições constitucionais 
quanto à prerrogativa de foro. Assim, ainda que, ordinariamente, seja negada 
ao delatado a possibilidade de impugnar o acordo, esse entendimento não 
se aplica em caso de homologação sem respeito à prerrogativa de foro. 
Inaplicabilidade da jurisprudência firmada a partir do HC 127.483, rel. 
Min. Dias Toffoli, Pleno, julgado em 27.8.2017. 6. Ineficácia, em relação 
ao Governador do Estado, dos atos de colaboração premiada, decorrentes 
de acordo de colaboração homologado em usurpação de competência do 
Superior Tribunal de Justiça. 7. Tendo em vista que o inquérito foi ins-
taurado tendo por base material exclusiva os atos de colaboração, deve ser 
trancado. 8. Concedida a ordem, para reconhecer a ineficácia, em relação 
ao paciente, das provas produzidas mediante atos de colaboração premiada 
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e, em consequência, determinar o trancamento do Inquérito 1.093, do 
Superior Tribunal de Justiça.

[HC 151.605, rel. min. Gilmar Mendes, j. 20-3-2018, 2ª T, DJE de 
23-7-2020.]

Ementa: COMPETÊNCIA – COLABORAÇÃO PREMIADA – 
CRIME ELEITORAL – CONEXÃO – AUSÊNCIA. A competência 
da Justiça Eleitoral para processar e julgar, considerada a imputação de 
crime comum, pressupõe a existência de conexão entre os delitos. SIGILO 
– ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – ARTIGO 7º, § 3º, 
DA LEI Nº 12.850/2013 – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE. 
Ausente situação a autorizar o afastamento do sigilo, subsiste o fenômeno, 
no que voltado à efetividade da colaboração firmada. COLABORAÇÃO 
PREMIADA – HOMOLOGAÇÃO – ACORDO – EFICÁCIA 
– SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA – 
SUBSISTÊNCIA. Uma vez homologado, pelo Supremo, acordo de 
colaboração premiada, persiste a competência do Tribunal para exame de 
controvérsia referente à respectiva eficácia, sem prejuízo da declinação 
quanto aos procedimentos investigatórios ou processos decorrentes de 
elementos revelados pelo delator.

[Pet 7.149 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 26-11-2019, 1ª T, DJE 
de 19-12-2019.]

3.3.1 A delação premiada como meio de obtenção de prova não 
constitui critério de modificação de competência

Ementa: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO 
NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL CONFIGURADA. NULIDADE 
DOS ATOS DECISÓRIOS. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO 
ÀS DEMAIS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 1. No histórico de delimitação da competência da 13ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento 
de feitos atinentes à denominada “Operação Lava Jato”, o Plenário do 
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Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de questão de 
ordem suscitada no Inq 4.130 (23.9.2015), assentou que (i) “[A] colabo-
ração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério 
de determinação, de modificação ou de concentração de competência”; e 
que, quando ausente prática delitiva atinente a fraude ou desvio de recur-
sos em detrimento da Petrobras S/A, não estaria configurada a conexão a 
autorizar a fixação da competência daquele Juízo, pois (ii) “[N]enhum órgão 
jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime 
relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das 
regras de competência”. 2. Por ocasião do julgamento de agravos regimen-
tais interpostos nos autos dos Inqs 4.327 e 4.483 (19.12.2017), o Plenário 
do Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação do núcleo político da 
organização criminosa denunciada, porque ínsita ao exercício das respectivas 
funções, teria se dado na Capital Federal, razão pela qual, diante da inexis-
tência de ligação direta dos fatos denunciados com os delitos praticados em 
detrimento da Petrobras S/A, afastou a competência da 13ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Curitiba. 3. No julgamento de agravos regimentais 
interpostos nos autos da Pet 6.820, finalizado em 6.2.2018, a Segunda 
Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, a despeito de proce-
dimentos conexos em tramitação perante a 13ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Curitiba, a remessa de termos de depoimentos prestados em 
acordo de colaboração premiada contendo a narrativa de fatos supostamente 
ofensivos a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral deve se dar 
em favor da Justiça Eleitoral. O mesmo entendimento foi adotado de forma 
majoritária pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 14.3.2019, por 
ocasião do julgamento do Inq 4.435 AgR-Quarto. 4. Em nova delimitação 
da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, 
por ocasião do julgamento da Pet 8.090 AgR, realizado em 8.9.2020, a 
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que nem mesmo 
fatos praticados em detrimento da Transpetro S/A, subsidiária integral da 
Petrobras S/A, justificariam a fixação da competência por conexão daquele 
Juízo. 5. No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados 
de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A. 6. Na hipótese, 
restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram 
diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo 
OAS e a Petrobras S/A, constatação que, em cotejo com os já estudados 
precedentes do Plenário e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, 
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permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no 
caso concreto, a modificação da competência jurisdicional. 7. As mesmas 
circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas praticadas de forma 
direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas nas demais ações 
penais deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Curitiba, tornando-se imperiosa a extensão da ordem 
concedida, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
8. Agravo regimental desprovido. 

[HC 193.726 AgR, rel. min. Edson Fachin, j. 15-4-2021, P, DJE de 
1º-9-2021.] 

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AGRAVOS 
REGIMENTAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA 
A 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. REAFIRMAÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA 
DA REFERIDA VARA FEDERAL. PRECEDENTES. FATOS 
RELACIONADOS À TRANSPETRO. CRIMES SUPOSTAMENTE 
COMETIDOS POR PARLAMENTARES NA CIDADE DE 
BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO 
DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DOS AGRAVOS 
REGIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO DA REMESSA 
DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, PARA SUPERVISÃO 
DO INQUÉRITO E ANÁLISE SOBRE NULIDADE OU 
CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM CASO DE 
EVENTUAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. O fato de a polí-
cia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas 
apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de 
investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplina-
doras de competência. Precedente: Inq 4.130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, 
Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016. 2. A competência não pode ser definida a 
partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoria-
mente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte 
de um mesmo contexto, independente das peculiaridades de cada situação. 
3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não cons-
titui critério de determinação, de modificação ou de concentração da 
competência. 4. Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a 
respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária 
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devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou 
ao encontro fortuito de provas. 5. A prevenção não é critério primário de 
determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se 
de regra de aplicação residual. 6. O estabelecimento de um juízo universal 
para a apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a 
partidos políticos viola a garantia do juiz natural. 7. No caso em análise, as 
investigações deflagradas contra os recorrentes estão relacionadas a supos-
tos crimes cometidos no âmbito da Transpetro. Os recorrentes exerciam 
mandatos parlamentares e os alegados atos ilícitos ocorreram em Brasília. 
8. Provimento dos agravos regimentais para reconhecer a competência 
da Justiça Federal no Distrito Federal, com a determinação da imediata 
remessa dos autos para supervisão do inquérito e eventual manifestação 
sobre a nulidade ou convalidação dos atos processuais, em caso de eventual 
recebimento da denúncia pelo Juízo incompetente. 

[Pet 8.090 AgR, rel. min. Edson Fachin, red. do ac. min. Gilmar 
Mendes, j. 8-9-2020, 2ª T, DJE de 11-12-2020.] 

Ementa: Questão de ordem no inquérito. Processual Penal. Crimes 
relacionados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Indícios 
de participação de Senadora da República em ilícito penal. Remessa dos 
autos ao Supremo Tribunal Federal. Desmembramento do feito em relação 
a investigados não detentores de prerrogativa de foro. Possibilidade. 
Inexistência de prejuízo para a causa. Precedentes. Prevenção de Ministro 
da Corte que supervisiona as investigações de crimes relacionados à 
Petrobras. Inexistência. Ausência de conexão entre os fatos reconhecida pela 
Presidência da Corte. Imbricação da matéria com o desmembramento do 
feito e seus consectários. Necessidade de seu exame para a determinação do 
juízo de primeiro grau competente para processar e julgar o feito desmem-
brado. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade 
ideológica e corrupção passiva. Colaboração premiada. Delação de crimes 
não conexos com a investigação primária. Equiparação ao encontro fortuito 
de prova. Aplicação das regras de determinação, de modificação e de con-
centração da competência. Inexistência de prevenção, pelas mesmas razões, 
tanto de Ministro da Corte quanto de juízo de origem. Crimes que, em sua 
maioria, se consumaram em São Paulo. Circunstância que justifica a sua 
atração para a Seção Judiciária daquele estado. Ressalva quanto à posterior 
apuração de outras infrações conexas que, por força das regras do art. 78 do 
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Código de Processo Penal, justifiquem conclusão diversa quanto ao foro 
competente. Remessa do feito desmembrado à Seção Judiciária de São Paulo 
para livre distribuição, independentemente da publicação do acórdão. 
Intangibilidade dos atos praticados na origem, tendo em vista a aplicação 
da teoria do juízo aparente. Precedente. 1. O Supremo Tribunal Federal 
assentou o entendimento de que o desmembramento do feito em relação a 
imputados que não possuam prerrogativa de foro deve ser a regra, diante 
da manifesta excepcionalidade da competência ratione muneris, ressalvadas 
as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante. Precedentes. 
2. Ausente potencial e relevante prejuízo que justifique o simultaneus pro-
cessus, impõe-se o desmembramento do inquérito em relação a todos os 
investigados que não detêm prerrogativa de foro, a fim de que a investigação 
prossiga perante a Suprema Corte tão somente em relação à Senadora da 
República. 3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, 
não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentra-
ção de competência. 4. A competência para processar e julgar os crimes 
delatados pelo colaborador que não sejam conexos com os fatos objeto da 
investigação matriz dependerá do local em que consumados, de sua natureza 
e da condição das pessoas incriminadas (prerrogativa de foro). 5. Os ele-
mentos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que 
não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o 
mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito 
de provas em outros meios de obtenção de prova, como a busca e apreensão 
e a interceptação telefônica. 6. A prevenção, essencialmente, não é um 
critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concen-
tração, razão por que, inicialmente, devem ser observadas as regras ordinárias 
de determinação da competência, tanto ratione loci (art. 70, CPP) quanto 
ratione materiae. 7. Nos casos de infrações conexas, praticadas em locais 
diversos, hão de ser observadas as regras de determinação do foro prevalente 
previstas no art. 78 do Código de Processo Penal, uma vez que a conexão 
e a continência importam em unidade de processo e julgamento. 8. A pre-
venção, nos termos do art. 78, II, c, do Código de Processo Penal, constitui 
critério residual de aferição da competência. 9. Não haverá prorrogação da 
competência do juiz processante – alargando-a para que conheça de uma 
causa para a qual, isoladamente, não seria competente –, se não estiverem 
presentes i) uma das hipóteses de conexão ou de continência (arts. 76 e 77, 
CPP) e ii) uma das hipóteses do art. 78, II, do Código de Processo Penal. 
10.  Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “a conexão 
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intersubjetiva ou instrumental decorrente do simples encontro fortuito de 
prova que nada tem a ver com o objeto da investigação principal não tem o 
condão de impor o unum et idem judex”. Do mesmo modo, “o simples encon-
tro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da 
investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC 
nº 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 
24/10/14). 11. Ainda que o juízo de origem, com base nos depoimentos do 
imputado colaborador e nas provas por ele apresentadas, tenha decretado 
prisões cautelares e ordenado a quebra de sigilos bancário ou fiscal e a rea-
lização de busca e apreensão ou de interceptação telefônica, essas medidas, 
por si sós, não geram sua prevenção, com base no art. 83 do Código de 
Processo Penal, caso devam ser primariamente aplicadas as regras de com-
petência do art. 70 do Código de Processo Penal (local da consumação) ou 
do art. 78, II, a ou b, do Código de Processo Penal (determinação do foro 
prevalente, no caso de conexão ou continência). 12. Os ilícitos em apuração 
nos procedimentos encaminhados pelo juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária 
do Paraná se referem, dentre outros fatos, a repasses de valores por empresa 
prestadora de serviços de informática na gestão de empréstimos consignados 
de servidores federais, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, com a utilização, em tese, de notas fiscais falsas e de empresas de 
fachada. 13. Não há relação de dependência entre a apuração desses fatos e 
a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras, a 
afastar a existência de conexão (art. 76, CPP) e de continência (art. 77, CPP) 
que pudessem ensejar o simultaneus processus, ainda que os esquemas frau-
dulentos possam eventualmente ter um operador comum e destinação 
semelhante (repasse de recursos a partido político ou candidato a cargo 
eletivo). 14. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal 
denominarem de “fases da operação Lava jato” uma sequência de investi-
gações sobre crimes diversos – ainda que sua gênese seja a obtenção de 
recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de 
partidos políticos ou candidaturas – não se sobrepõe às normas disciplina-
doras da competência. 15. Nenhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de 
juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para 
fins político-partidários, à revelia das regras de competência. 16. A mesma 
razão (inexistência de conexão) que motivou o não reconhecimento da 
prevenção de Ministro da Suprema Corte que supervisiona a investigação 
de crimes relacionados à Petrobras estende-se ao juízo de primeiro grau. 17. 
Na determinação do foro prevalente, constata-se a existência de veementes 
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indícios de que a suposta organização criminosa, ora investigada, estaria 
radicada em São Paulo, onde também teria sido emitida a maior parte das 
notas fiscais supostamente falsas e ocorrido a maior parte das movimentações 
e repasses de recursos, por meio de condutas que, em tese, poderiam tipificar 
crimes de lavagem de dinheiro. 18. Ademais, a denúncia já oferecida perante 
o Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República, contra 
investigado não detentor de prerrogativa de foro, por infração ao art. 2º, 
§ 1º, da Lei nº 12.850/13, descreve que esse crime se consumou em São 
Paulo (capital). 19. Considerando que o ilícito tipificado no art. 12.850/13 
e a maior parte dos crimes de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica 
se consumaram em São Paulo, justifica-se a atração de todos eles para a 
Seção Judiciária do Estado de São Paulo, ressalvada a posterior apuração 
de outras infrações conexas que, por força das regras do art. 78 do Código 
de Processo Penal, justifiquem conclusão diversa quanto ao foro prevalente. 
20. A questão de ordem se resolve no sentido do desmembramento do feito, 
a fim de que a investigação prossiga perante a Suprema Corte somente em 
relação à autoridade com prerrogativa de foro, com a consequente remessa 
de cópia dos autos à Seção Judiciária do Estado de São Paulo, independen-
temente da publicação do acórdão, para livre distribuição, preservada a 
validade dos atos praticados na origem, inclusive medidas cautelares, dentre 
as quais a prisão preventiva de um dos investigados, tendo em vista a apli-
cação da teoria do juízo aparente (HC nº 81.260/ES, Pleno, Relator o 
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19/4/02). 

[Inq 4.130 QO,  rel. min. Dias Toffoli,  j. 23-9-2015, P, DJE de 
3-2-2016.] 

3.4 Benefícios

3.4.1 Oferecimento da denúncia

Ementa: Inquérito. Competência originária. Penal e Processual 
Penal. 2. Conexão. Julgamento conjunto. Inquéritos 3.204, 3.221 e 3.516. 
3. Notificação por hora certa. Lei 11.719/08, que alterou o art. 362. 
Compatibilidade com o rito do procedimento penal originário. Denunciado 
que se oculta para não receber a notificação pessoal. Inexistência de nulidade. 
4. Denunciados sem foro originário no STF. Cisão. Juízo de conveniência 
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do Tribunal. Fatos intimamente ligados. Proximidade da prescrição. Análise 
da denúncia quanto a todos os denunciados. 5. Poderes de investigação 
do Ministério Público. Investigação em Inquérito Civil, instaurado para 
apurar atos de improbidade administrativa. Competência prevista de forma 
expressa na Constituição Federal – art. 129, III. 6. Quebra de sigilo bancário 
determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, foro compe-
tente para julgar deputado estadual. 7. Busca e apreensão aparentemente 
decretada como medida preparatória à ação civil pública por improbidade 
administrativa, requerida incidentalmente ao Inquérito Civil. Competência 
do juiz de primeira instância. 8. Documentos não autenticados – art. 232, 
parágrafo único. Admite-se a utilização de cópias simples como prova, 
“desde que possível a aferição de sua legitimidade por outro meio idôneo” 
– HC 70.814, relator min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 
1º.3.1994. 9. Inépcia da denúncia. São aptas as denúncias que descrevem 
suficientemente os fatos e a contribuição dos imputados. 10. Os crimes do 
art. 1º do Decreto-Lei 201/67 são próprios dos prefeitos, mas é viável partici-
pação de terceiros, na forma do art. 29 do CP. 11. Colaboração premiada. A 
delação voluntária de outros implicados, sem formalização de acordo com 
a acusação, não impede o oferecimento da denúncia. Eventuais benefícios 
pela colaboração serão avaliados na fase de julgamento. 12. Coação moral. 
A coação moral irresistível poderá ser demonstrada no curso da instrução. 
13. Justa causa. Peculato do prefeito – art. 1º, I e II, do Decreto-Lei 201/67, 
de modo continuado, nos moldes do art. 71 do Código Penal, e em con-
curso de agentes entre os denunciados, a teor do art. 29 do CP. Formação 
de quadrilha – art. 288 do CP. Prova suficiente da materialidade. Indícios 
suficientes de autoria, salvo quanto ao denunciado Regivaldo. 14. Denúncias 
recebidas, salvo quanto ao denunciado Regivaldo.  

[Inq 3.204, rel. min. Gilmar Mendes, j. 23-6-2015, 2ª T, DJE de 
3-8-2015.]  

3.4.2 Perdão judicial

Ementa: DELAÇÃO PREMIADA – ESPONTANEIDADE – 
VOLUNTARIEDADE. Os vocábulos espontaneidade e voluntariedade 
são sinônimos. DELAÇÃO PREMIADA – PERDÃO JUDICIAL. O 
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perdão judicial, quanto ao crime praticado pelo colaborador, é norteado 
pelo alcance do que por este veiculado.  

[HC 129.877, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-4-2017, 1ª T, DJE de 
1º-8-2017.]  

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONTRIBUIÇÃO PARA O 
TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO 
GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral é requisito de 
admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é 
inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência 
geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de 
Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, 
DJ de 6.9.07). 2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no 
sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de reper-
cussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento 
da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda 
Pertence, DJ de 6.9.07: “II. Recurso extraordinário: repercussão geral: 
juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de 
admissibilidade – seja na origem, seja no Supremo Tribunal – verificar se 
o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu funda-
mentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, 
da existência de repercussão geral (C. Pr. Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, 
art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele 
não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão 
geral, esta sim sujeita “à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal” 
(Art. 543-A, § 2º).” 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E 
CONTRIBUIÇÃO PARA O TRÁFICO. Inépcia da denúncia. Nulidade. 
Não é inepta a denúncia que preenche todos os requisitos essenciais rela-
cionados no art. 41 do Código de Processo Penal, eis que, sucintamente 
como se requer, contém a exposição circunstanciada dos fatos e a identi-
ficação e qualificação da denunciada, permitindo-lhe o exercício da mais 
ampla defesa, que efetivamente ocorreu. Preliminar que se rejeita. Prova. 
Restando demonstrado que todos os acusados associaram-se para o tráfico 
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de substâncias entorpecentes, cabendo a cada um deles o exercício de tarefas 
específicas que possibilitava a mercancia no atacado, distribuindo a droga 
para revendedores em vários Estados da Federação, caracterizada está a 
prática concomitante dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, 
cumulação perfeitamente possível e que normalmente acontece. Delação 
premiada. Perdão judicial. Embora não caracterizada objetivamente 
a delação premiada, até mesmo porque a reconhecidamente preciosa 
colaboração da ré não foi assim tão eficaz, não permitindo a plena iden-
tificação dos autores e partícipes dos delitos apurados nestes volumosos 
autos, restando vários deles ainda nas sombras do anonimato ou de 
referências vagas, como apelidos e descrição física, a autorizar o perdão 
judicial, incide a causa de redução da pena do art. 14 da Lei nº 9.807/99, 
sendo irrelevantes a hediondez do crime de tráfico de entorpecentes e a 
retratação da ré em Juízo, que em nada prejudicou os trabalhos investi-
gatórios. Pena privativa de liberdade. Em se tratando de quadrilha com 
estrutura organizacional que abrange vários Estados da Federação, especiali-
zada em fornecer no atacado substâncias entorpecentes a quadrilhas de outras 
regiões, as penas de seus integrantes devem ser significativamente majoradas. 
Pena pecuniária. As penas pecuniárias do crime do art. 14 da anterior Lei 
de Tóxicos devem ser excluídas, tendo em vista que, após o advento da Lei 
nº 8.072/90 (art. 8º, caput), a cominação de multa deixou de persistir, con-
siderando que a Lei de Crimes Hediondos, ao derrogar a Lei de Tóxicos, 
manteve o tipo do art. 14 modificando, porém, a pena. Regime. O regime, 
para o delito de tráfico de entorpecentes, é o inicialmente fechado, de acordo 
com o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07, 
que se aplica retroativamente, por ser mais favorável aos réus. Também o 
é para o delito de associação para o tráfico, descabendo a estipulação do 
regime aberto ou semiaberto, como requerido, seja pela natureza do ilícito, 
seja por força do que dispõe o § 3º do art. 33, com remissão ao art. 59, ambos 
do CP. Substituição da pena privativa de liberdade e sursis. Inadmissível a 
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por 
não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos pertinentes, bem como 
a aplicação do sursis. Recursos da defesa a que se dá provimento parcial, 
provendo-se o do Ministério Público”. 4. Agravo Regimental desprovido.  

[AI 820.480 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 3-4-2012, 1ª T, DJE de 
23-4-2012.]
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3.4.3 Redução da pena

E m e n t a :  H A B E A S  C O R P U S .  S E N T E N Ç A 
CONDENATÓRIA. DELAÇÃO PREMIADA. CAUSA ESPECIAL 
DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELO JUÍZO. 
PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A garantia de fun-
damentação dos provimentos judiciais decisórios (inciso IX do art. 93 
da Constituição Federal) junge o magistrado a coordenadas objetivas de 
imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o 
julgador a decidir neste ou naquele sentido. 2. A necessidade de motiva-
ção no trajeto da dosimetria da pena não passou despercebida na reforma 
penal de 1984. Tanto que a ela o legislador fez expressa referência na 
Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal, ao tratar do 
sistema trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade. 3. Na concreta 
situação dos autos, o magistrado não examinou o relevo da colaboração 
do paciente com a investigação policial e com o equacionamento jurídico 
do processo-crime. Exame, esse, que se faz necessário para determinar o 
percentual de redução da reprimenda. Noutros termos: apesar da extrema 
gravidade da conduta protagonizada pelo acionante, o fato é que as instân-
cias ordinárias não se valeram de tais fundamentos para embasar a escolha 
do percentual de 1/3 de redução da pena. 4. A partir do momento em que 
o Direito admite a figura da delação premiada (art. 14 da Lei 9.807/99) 
como causa de diminuição de pena e como forma de buscar a eficácia 
do processo criminal, reconhece que o delator assume uma postura 
sobremodo incomum: afastar-se do próprio instinto de conservação 
ou autoacobertamento, tanto individual quanto familiar, sujeito que 
fica a retaliações de toda ordem. Daí porque, ao negar ao delator o 
exame do grau da relevância de sua colaboração ou mesmo criar outros 
injustificados embaraços para lhe sonegar a sanção premial da causa de 
diminuição da pena, o Estado-juiz assume perante ele conduta desleal. 
Em contrapasso, portanto, do conteúdo do princípio que, no caput do 
art. 37 da Carta Magna, toma o explícito nome de moralidade. 5. Ordem 
parcialmente concedida para o fim de determinar que o Juízo processante 
aplique esse ou aquele percentual de redução, mas de forma fundamentada.

[HC 99.736, rel. min. Ayres Britto, j.  27-4-2010, 1ª T, DJE de 
21-5-2010.]  
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3.4.4 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos

Ementa: H ABE AS COR PUS .  PENAL. TR ÁFICO 
INTERNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FIXAÇÃO DA 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA 
PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 A FATOS 
OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. PRECEDENTE. 
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE 
(ART. 18, I, DA LEI 6.368/1976). DESNECESSIDADE DE 
TR ANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIR AS NACIONAIS. 
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 14 
DA LEI 9.807/1999. DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO 
DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. 
ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte já afirmou, 
reiteradas vezes, a inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do 
habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo 
magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas 
no art. 59 do Código Penal, sendo autorizado apenas “o controle da legali-
dade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de 
eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou 
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (HC 105.802, Relator(a): 
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04-12-2012), o que não 
ocorreu no caso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do RE 600.817/MS (Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 
07/11/2013), cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu, por maioria, 
ser inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 
11.343/2006, combinada com penas descritas na Lei 6.368/1976, para 
delitos cometidos durante sua vigência. 3. Para configuração da majorante 
da transnacionalidade então prevista no art. 18, I, da Lei 6.368/1976, 
norma que foi repetida na atual Lei de Drogas, em seu art. 40, I, basta que 
existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia 
disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras 
que dividem as nações. Precedente. 4. As instâncias ordinárias concluíram 
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que o paciente não envidou esforços suficientes para a identificação dos 
demais coautores ou partícipes do grupo criminoso, não preenchendo 
os requisitos necessários à aplicação da minorante prevista no art. 14 da 
Lei 9.807/1999. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas 
corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos 
e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente 
com a investigação criminal. Precedentes. 5. Não é viável proceder à subs-
tituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena 
imposta ao paciente, seis anos e oito meses de reclusão, afasta o requisito 
objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 6. Ordem denegada.

[HC 109.043, rel. min. Teori Zavascki, j. 10-12-2013, 2ª T, DJE de 
24-2-2014.]

Ementa: Penal e Processual Penal. 2. A privação cautelar da liberdade 
individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decre-
tada em situações de absoluta necessidade. Precedentes. (HC 115.613, 
Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 
13.8.2014) 3. Prisão preventiva sem fundamentação em elementos con-
cretos. 4. Insuficiência de declarações de colaboradores para motivação 
do fumus comissi delicti para decretação de prisão cautelar. Os elementos 
de prova produzidos a partir de acordo de colaboração premiada têm 
sua força probatória fragilizada em razão do seu interesse em delatar e 
receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à pró-
pria lógica negocial no processo penal. Precedente: Inq 4.074, Rel. Min. 
Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 
17.10.2018). 5. Inexistência de fatos novos em relação ao primeiro decreto 
prisional, revogado pelo TRF diante da ausência de motivação legítima. 
6. Ilegitimidade da justificação do periculum libertatis. Risco presumido 
de reiteração não amparado em elementos concretos. Ausência de contem-
poraneidade. 7. Suficiência das medidas cautelares diversas. 8. Ordem de 
habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas 
cautelares diversas.

[HC 169.119, rel. min. Gilmar Mendes, j. 2-4-2019, 2ª T, DJE de 
3-8-2020.]
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3.5 Critérios de escolha do benefício

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

[ADI 5.508, rel. min. Marco Aurélio, j.  20-6-2018, P, DJE de 
5-11-2019.]

Ementa: Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Conhecimento. Empate na votação. Prevalência da decisão 
mais favorável ao paciente (art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal). Inteligência do art. 102, I, i, da Constituição 
Federal. Mérito. Acordo de colaboração premiada. Homologação judi-
cial (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13). Competência do relator (art. 21, I 
e II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que, 
no exercício de atividade de delibação, se limita a aferir a regularidade, a 
voluntariedade e a legalidade do acordo. Ausência de emissão de qualquer 
juízo de valor sobre as declarações do colaborador. Negócio jurídico pro-
cessual personalíssimo. Impugnação por coautores ou partícipes do cola-
borador. Inadmissibilidade. Possibilidade de, em juízo, os partícipes ou os 
coautores confrontarem as declarações do colaborador e de impugnarem, a 
qualquer tempo, medidas restritivas de direitos fundamentais adotadas em 
seu desfavor. Personalidade do colaborador. Pretendida valoração como 
requisito de validade do acordo de colaboração. Descabimento. Vetor a ser 
considerado no estabelecimento das cláusulas do acordo de colaboração – 
notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus o colaborador –, 
bem como no momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença 
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(art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13). Descumprimento de anterior acordo 
de colaboração. Irrelevância. Inadimplemento que se restringiu ao negócio 
jurídico pretérito, sem o condão de contaminar, a priori, futuros acordos de 
mesma natureza. Confisco. Disposição, no acordo de colaboração, sobre os 
efeitos extrapenais de natureza patrimonial da condenação. Admissibilidade. 
Interpretação do art. 26.1 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), e do art. 37.2 da 
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida). 
Sanção premial. Direito subjetivo do colaborador caso sua colaboração seja 
efetiva e produza os resultados almejados. Incidência dos princípios da 
segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedente. Habeas corpus 
do qual se conhece. Ordem denegada. (...) 8. A personalidade do cola-
borador não constitui requisito de validade do acordo de colaboração, 
mas sim vetor a ser considerado no estabelecimento de suas cláusulas, 
notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus o colaborador, 
bem como no momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença 
(art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13). 9. A confiança no agente colaborador 
não constitui elemento de existência ou requisito de validade do acordo de 
colaboração. 10. Havendo previsão em Convenções firmadas pelo Brasil 
para que sejam adotadas “as medidas adequadas para encorajar” formas 
de colaboração premiada (art. 26.1 da Convenção de Palermo) e para 
“mitigação da pena” (art. 37.2 da Convenção de Mérida), no sentido de 
abrandamento das consequências do crime, o acordo de colaboração, ao 
estabelecer as sanções premiais a que fará jus o colaborador, pode dispor 
sobre questões de caráter patrimonial, como o destino de bens adquiridos 
com o produto da infração pelo agente colaborador. 11. Os princípios 
da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o 
dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colabora-
ção, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao 
adimplemento da obrigação por parte do colaborador. 12. Habeas corpus do 
qual se conhece. Ordem denegada. 

[HC 127.483, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-8-2015, P, DJE de 4-2-2016.] 
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3.6 Direitos do colaborador

Ementa: Penal e Processual Penal. 2. Colaboração premiada, admissi-
bilidade e impugnação por corréus delatados. Provas produzidas em razão 
do acordo e utilizadas no caso concreto. Abusos da acusação e fragilização 
da confiabilidade. Nulidade do acordo e inutilização de declarações dos 
delatores. 3. Possibilidade de impugnação do acordo de colaboração pre-
miada por terceiros delatados. Além de caracterizar negócio jurídico entre 
as partes, o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de provas, 
de investigação, visando à melhor persecução penal de coimputados e de 
organizações criminosas. Potencial impacto à esfera de direitos de cor-
réus delatados, quando produzidas provas ao caso concreto. Necessidade 
de controle e limitação a eventuais cláusulas ilegais e benefícios abusi-
vos. Precedente desta Segunda Turma: HC 151.605 (de minha relatoria, 
j. 20.3.2018). 4. Nulidade do acordo de colaboração premiada e ilicitude 
das declarações dos colaboradores. Necessidade de respeito à legalidade. 
Controle judicial sobre os mecanismos negociais no processo penal. Limites 
ao poder punitivo estatal. Precedente: “O acordo de colaboração homologado 
como regular, voluntário e legal deverá, em regra, produzir seus efeitos em 
face do cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, possibilitando 
ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966 do Código de 
Processo Civil” (STF, QO na PET 7.074, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson 
Fachin, j. 29.6.2017). 5. Como orientação prospectiva ou até um apelo ao 
legislador, deve-se assentar a obrigatoriedade de registro audiovisual de 
todos os atos de colaboração premiada, inclusive negociações e depoimentos 
prévios à homologação. Interpretação do art. 4º, § 13, Lei 12.850/13. Nova 
redação dada pela Lei 13.964/19. 6. Situação do colaborador diante da nuli-
dade do acordo. Tendo em vista que a anulação do acordo de colaboração 
aqui em análise foi ocasionada por atuação abusiva da acusação, penso que 
os benefícios assegurados aos colaboradores devem ser mantidos, em prol 
da segurança jurídica e da previsibilidade dos mecanismos negociais no 
processo penal brasileiro. Precedente: direito subjetivo ao benefício se 
cumpridos os termos do acordo (STF, HC 127.483/PR, Plenário, rel. 
Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015) e possibilidade de concessão do benefício 
de ofício pelo julgador, ainda que sem prévia homologação do acordo 
(RE-AgR 1.103.435, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
j. 17.5.2019). 7. Dispositivo. Ordem de habeas corpus concedida de ofício 
para declarar a nulidade do acordo de colaboração premiada e reconhecer 
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a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos delatores, nos 
termos do voto. 

[HC 142.205, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-8-2020, 2ª T, DJE de 
1º-10-2020.] 

Ementa: Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Conhecimento. Empate na votação. Prevalência da decisão 
mais favorável ao paciente (art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal). Inteligência do art. 102, I, i, da Constituição 
Federal. Mérito. Acordo de colaboração premiada. Homologação judi-
cial (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13). Competência do relator (art. 21, I 
e II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que, 
no exercício de atividade de delibação, se limita a aferir a regularidade, a 
voluntariedade e a legalidade do acordo. Ausência de emissão de qualquer 
juízo de valor sobre as declarações do colaborador. Negócio jurídico pro-
cessual personalíssimo. Impugnação por coautores ou partícipes do cola-
borador. Inadmissibilidade. Possibilidade de, em juízo, os partícipes ou os 
coautores confrontarem as declarações do colaborador e de impugnarem, 
a qualquer tempo, medidas restritivas de direitos fundamentais adotadas 
em seu desfavor. Personalidade do colaborador. Pretendida valoração como 
requisito de validade do acordo de colaboração. Descabimento. Vetor a ser 
considerado no estabelecimento das cláusulas do acordo de colaboração – 
notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus o colaborador –, 
bem como no momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença 
(art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13). Descumprimento de anterior acordo 
de colaboração. Irrelevância. Inadimplemento que se restringiu ao negócio 
jurídico pretérito, sem o condão de contaminar, a priori, futuros acordos de 
mesma natureza. Confisco. Disposição, no acordo de colaboração, sobre os 
efeitos extrapenais de natureza patrimonial da condenação. Admissibilidade. 
Interpretação do art. 26.1 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), e do art. 37.2 da 
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida). 
Sanção premial. Direito subjetivo do colaborador caso sua colaboração seja 
efetiva e produza os resultados almejados. Incidência dos princípios da 
segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedente. Habeas corpus 
do qual se conhece. Ordem denegada. (...) 11. Os princípios da segurança 
jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de 
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honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a 
sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da 
obrigação por parte do colaborador. 12. Habeas corpus do qual se conhece. 
Ordem denegada. 

[HC 127.483, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-8-2015, P, DJE de 4-2-2016.] 

3.7 Formalização do acordo de colaboração

3.7.1 Negociação

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. ACORDO 
DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VOLUNTARIEDADE. 
INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO JUDICIALMENTE EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que o acordo de 
colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual, de modo 
que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as partes 
celebrantes. Precedentes. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém 
atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor 
ao Ministério Público a celebração de acordo de colaboração premiada, 
notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada indicação 
das razões que, na visão do titular da ação penal, não recomendariam a 
formalização do discricionário negócio jurídico processual. 3. A realiza-
ção de tratativas dirigidas a avaliar a conveniência do Ministério Público 
quanto à celebração do acordo de colaboração premiada não resulta na 
necessária obrigatoriedade de efetiva formação de ajuste processual. 4. A 
negativa de celebração de acordo de colaboração premiada, quando explici-
tada pelo Procurador-Geral da República em feito de competência originária 
desta Suprema Corte, não se subordina a escrutínio no âmbito das respec-
tivas Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público. 5. Nada 
obstante a ausência de demonstração de direito líquido e certo à impo-
sição de celebração de acordo de colaboração premiada, assegura-se ao 
impetrante, por óbvio, insurgência na seara processual própria, inclusive 
quanto à eventual possibilidade de concessão de sanção premial em sede 
sentenciante, independentemente de anuência do Ministério Público. 
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Isso porque a colaboração premiada configura realidade jurídica, em si, 
mais ampla do que o acordo de colaboração premiada. 6. Agravo regi-
mental desprovido.

[MS 35.693 AgR, rel. min. Edson Fachin, j. 28-5-2019, 2ª T, DJE 
de 24-7-2020.]

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO 
PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E TENTATIVA DE OBSTRUÇÃO 
À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. I. PRELIMINARES 1. No rito 
da Lei 8.038/1990, não há espaço, entre o oferecimento da denúncia e o 
juízo de admissibilidade a ser proferido pelo Tribunal, para dilações pro-
batórias. Indeferimento de requerimento de acesso – prévio à apresentação 
da resposta – a outras provas supostamente relacionadas ao inquérito. 2. O 
eventual auxílio de membro do Ministério Público na negociação de 
acordo de colaboração não afeta a validade das provas apresentadas pelos 
colaboradores, pois: a) não há indício consistente de que o fato fosse 
de conhecimento da Procuradoria-Geral da República; b) o acordo de 
colaboração foi celebrado de forma voluntária; c) ainda que rescindido o 
acordo, as provas coletadas podem ser utilizadas contra terceiros (art. 4º, 
§ 10, da Lei nº 12.850/2013); d) gravações realizadas por um dos interlo-
cutores são provas legítimas e passíveis de utilização em ações penais; e) a 
alegação de “flagrante preparado” é matéria vinculada ao mérito da ação 
penal e será objeto de apuração no curso da instrução processual. 3. De 
acordo com a teoria do juízo aparente, as provas colhidas ou autorizadas 
por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção 
podem ser ratificadas, mesmo que seja posteriormente reconhecida a sua 
incompetência. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. II. MÉRITO 5. A 
análise do recebimento da denúncia se limita à aferição: (i) da viabilidade 
formal da peça acusatória, de modo que a descrição dos fatos permita sua 
compreensão pelos denunciados; e (ii) da plausibilidade da acusação diante 
do material contido nos autos, não se exigindo, para instauração da ação 
penal, juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria. 6. A denúncia 
contém descrição suficiente das condutas imputadas aos réus, alegadamente 
enquadradas nos tipos penais de corrupção passiva e embaraço às investiga-
ções de organização criminosa. II.1. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO 
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PASSIVA 7. Para a aptidão de imputação de corrupção passiva, não é neces-
sária a descrição de um específico ato de ofício, bastando uma vinculação 
causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário público, 
passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de 
seus interesses pessoais. 8. A presença de indícios de materialidade e autoria 
do crime de corrupção passiva está consubstanciada: (i) em depoimentos de 
colaboradores, segundo os quais Andrea Neves da Cunha solicitou, em nome 
do irmão, a quantia de R$ 2 milhões, supostamente para o pagamento de 
honorários de advogado; (ii) mensagem de texto enviada por Andrea Neves 
da Cunha, que indica a combinação de um encontro entre Aecio Neves da 
Cunha e Joesley Batista para acerto do pagamento de propina; (iii) gravação 
ambiental realizada por Joesley Batista, numa suíte do Hotel Unique, em 
São Paulo, na qual Aecio Neves da Cunha reitera a solicitação de dinheiro 
feita por sua irmã e combina a entrega dos valores, em quatro parcelas 
de R$ 500 mil, a seu primo Frederico Pacheco de Medeiros; (iv) ações 
controladas realizadas por agentes da Polícia Federal, que acompanharam 
e registraram em áudio e vídeo a entrega das demais parcelas de R$ 500 
mil aos denunciados Frederico Pacheco de Medeiros e Mendherson Souza 
Lima. II.2. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE OBSTRUÇÃO À 
INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 9. A presença 
de indícios de materialidade e autoria pela tentativa de embaraço às inves-
tigações de organização criminosa está caracterizada: (i) pela transcrição 
de diálogo travado entre Aécio Neves da Cunha e Joesley Batista, em que 
o denunciado brada a necessidade de anistiar o caixa dois e de substituir 
o então Ministro da Justiça, com o intuito de obter maior controle sobre a 
Polícia Federal; (ii) ligação telefônica em que o denunciado conversa com 
outro Senador sobre a necessidade de substituição do Ministro da Justiça. 
10. Embora a atuação no processo legislativo seja atividade lícita, o modo 
de proceder do denunciado indica que sua atuação tinha por objetivo espe-
cífico embaraçar as investigações relacionadas à “Operação Lava Jato”. III. 
CONCLUSÃO 11. Rejeição das preliminares e recebimento integral da 
denúncia.

[Inq 4.506, rel. min. Marco Aurélio, red. do ac. min. Roberto Barroso, 
j. 17-4-2018, 1ª T, DJE de 4-9-2018.]

Ementa: Penal e Processual Penal. 2. Colaboração premiada, admissi-
bilidade e impugnação por corréus delatados. Provas produzidas em razão 
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do acordo e utilizadas no caso concreto. Abusos da acusação e fragilização 
da confiabilidade. Nulidade do acordo e inutilização de declarações dos 
delatores. 3. Possibilidade de impugnação do acordo de colaboração pre-
miada por terceiros delatados. Além de caracterizar negócio jurídico entre 
as partes, o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de provas, 
de investigação, visando à melhor persecução penal de coimputados e de 
organizações criminosas. Potencial impacto à esfera de direitos de cor-
réus delatados, quando produzidas provas ao caso concreto. Necessidade 
de controle e limitação a eventuais cláusulas ilegais e benefícios abusi-
vos. Precedente desta Segunda Turma: HC 151.605 (de minha relatoria, 
j. 20.3.2018). 4. Nulidade do acordo de colaboração premiada e ilicitude 
das declarações dos colaboradores. Necessidade de respeito à legalidade. 
Controle judicial sobre os mecanismos negociais no processo penal. 
Limites ao poder punitivo estatal. Precedente: “O acordo de colabo-
ração homologado como regular, voluntário e legal deverá, em regra, 
produzir seus efeitos em face do cumprimento dos deveres assumidos 
pela colaboração, possibilitando ao órgão colegiado a análise do pará-
grafo 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil” (STF, QO na PET 
7.074, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 29.6.2017). 5. Como 
orientação prospectiva ou até um apelo ao legislador, deve-se assentar a 
obrigatoriedade de registro audiovisual de todos os atos de colaboração 
premiada, inclusive negociações e depoimentos prévios à homologação. 
Interpretação do art. 4º, § 13, Lei 12.850/13. Nova redação dada pela 
Lei 13.964/19. 6. Situação do colaborador diante da nulidade do acordo. 
Tendo em vista que a anulação do acordo de colaboração aqui em análise foi 
ocasionada por atuação abusiva da acusação, penso que os benefícios assegu-
rados aos colaboradores devem ser mantidos, em prol da segurança jurídica 
e da previsibilidade dos mecanismos negociais no processo penal brasileiro. 
Precedente: direito subjetivo ao benefício se cumpridos os termos do acordo 
(STF, HC 127.483/PR, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015) e pos-
sibilidade de concessão do benefício de ofício pelo julgador, ainda que sem 
prévia homologação do acordo (RE-AgR 1.103.435, Segunda Turma, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.5.2019). 7. Dispositivo. Ordem de habeas 
corpus concedida de ofício para declarar a nulidade do acordo de colaboração 
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premiada e reconhecer a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas 
pelos delatores, nos termos do voto.

[HC 142.205, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-8-2020, 2ª T, DJE de 
1º-10-2020.]

3.7.2 Requisitos formais

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. 
HOMOLOGAÇÃO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. 
DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA 
PRESERVADA PARA DECIDIR ACERCA DE PEDIDO DE 
COMPARTILHAMENTO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA 
DESPROVIDA. 1. Transpassado positivamente o crivo judicial acerca 
da regularidade, da legalidade e da voluntariedade do acordo de cola-
boração premiada, incumbe ao Juízo responsável pela homologação do 
negócio jurídico o gerenciamento dos elementos subjacentes ao termo 
de acordo, que permanece sob sua supervisão. 2. O desmembramento de 
determinados fatos componentes do acordo de colaboração premiada, com 
o redirecionamento de material e de elementos correlatos, não implica a 
supressão dos poderes da autoridade judicial competente na condução do 
acordo de colaboração. 3. O compartilhamento de elementos de informação 
é amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte quando presente 
motivação razoável para autorizar a pretensão. Precedentes. 4. Agravo 
regimental desprovido. 

[Pet 7.509, rel. min. Edson Fachin, j. 3-4-2018, 2ª T, DJE de 14-5-2018.] 

Ementa: QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO. 
COLABORAÇÃO PREMIADA. I.  DECISÃO INICIAL DE 
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL: LIMITES E ATRIBUIÇÃO. 
REGULARIDADE, LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE 
DO ACORDO. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. PODERES 
INSTRUTÓRIOS DO RELATOR. RISTF. PRECEDENTES. II. 
DECISÃO FINAL DE MÉRITO. AFERIÇÃO DOS TERMOS E DA 
EFICÁCIA DA COLABORAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL 
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DIFERIDO. COMPETÊNCIA COLEGIADA NO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos moldes do decidido no HC 127.483, 
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3.2.2016, reafir-
ma-se a atribuição ao Relator, como corolário dos poderes instrutórios 
que lhe são conferidos pelo Regimento Interno do STF, para ordenar a 
realização de meios de obtenção de prova (art. 21, I e II do RISTF), a 
fim de, monocraticamente, homologar acordos de colaboração pre-
miada, oportunidade na qual se restringe ao juízo de regularidade, 
legalidade e voluntariedade da avença, nos limites do art. 4ª, § 7º, da 
Lei n. 12.850/2013. 2. O juízo sobre os termos do acordo de colaboração, 
seu cumprimento e sua eficácia, conforme preceitua o art. 4º, § 11, da Lei 
n. 12.850/2013, dá-se por ocasião da prolação da sentença (e no Supremo 
Tribunal Federal, em decisão colegiada), não se impondo na fase homo-
logatória tal exame previsto pela lei como controle jurisdicional diferido, 
sob pena de malferir a norma prevista no § 6º do art. 4º da referida Lei 
n. 12.850/2013, que veda a participação do juiz nas negociações, confe-
rindo, assim, concretude ao princípio acusatório que rege o processo penal 
no Estado Democrático de Direito. 3. Questão de ordem que se desdobra 
em três pontos para: (i) resguardar a competência do Tribunal Pleno para 
o julgamento de mérito sobre os termos e a eficácia da colaboração, (ii) 
reafirmar, dentre os poderes instrutórios do Relator (art. 21 do RISTF), 
a atribuição para homologar acordo de colaboração premiada; (iii) salvo 
ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio 
jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, 
deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo 
colaborador, sendo, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo 
Civil, possível ao Plenário analisar sua legalidade. 

[Pet 7.074 QO, rel. min. Edson Fachin, j. 29-6-2017, P, DJE de 
3-5-2018.] 

3.7.3 Sigilo

Ementa: Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Delação 
premiada. Operação Câmbio Desligo. Violação à Súmula Vinculante 
14. 4. Efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, 
garantia do acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham 
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diligências em curso que possam ser prejudicadas. A amplitude do direito 
de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais 
de homologação dos acordos de colaboração premiada, especialmente 
porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado 
com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. 
5. Reclamação julgada parcialmente procedente.

[Rcl 46.875, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-5-2021, 2ª T, DJE de 
7-10-2021.]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PEDIDO 
DE ACESSO A TERMO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO. 
SIGILO LEGAL. LEI 12.850/2013. NEGÓCIO JURÍDICO 
PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTE: HC 127.483/PR. ACESSO 
GARANTIDO AOS TERMOS DE DEPOIMENTO DO 
COLABORADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O 
Termo de Colaboração Premiada revela natureza de negócio jurídico 
processual, consistindo meio de obtenção de prova cujo sigilo perdura até 
que sobrevenha decisão de recebimento da denúncia (art. 7º, § 1º e § 3º, 
da Lei 12.850/2013). 2. O Termo do Acordo de Colaboração, celebrado 
entre Ministério Público e Colaborador, não é alcançado pela regra de que 
ao defensor deve ser garantido o acesso aos elementos de prova que digam 
respeito ao exercício da ampla defesa. 3. O Termo de Colaboração Premiada, 
porquanto negócio jurídico processual personalíssimo, não admite impug-
nação de terceiros, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
sedimentada a partir do HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias 
Toffoli, DJe de 04/02/2016. 4. (a) In casu, o agravante se insurge contra o 
indeferimento do pedido de acesso ao Termo do Acordo de Colaboração de 
Alexandre Corrêa de Oliveira Romano. (b) A alegação do Agravante, no 
sentido de que a defesa teria direito subjetivo de impugnar eventual ilegali-
dade das cláusulas pactuadas, não encontra ressonância na Lei 12.850/2013, 
tampouco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 
(c) O Termo do Acordo de Colaboração permanece em sigilo até que 
sobrevenha eventual decisão de recebimento da denúncia, ocasião em 
que sua juntada aos autos assume relevância, unicamente para o fim de 
verificar-se a efetividade da Colaboração, em cotejo com as obrigações 
assumidas pelo Colaborador perante o Parquet. (d) Registre-se, ainda, 
que, in casu, foi garantido à defesa do Agravante pleno acesso aos elementos 
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probatórios colhidos por meio do acordo de colaboração premiada, notada-
mente os depoimentos do colaborador, devidamente submetidos ao contradi-
tório prévio a ser exercido mesmo antes de eventual decisão de recebimento 
da denúncia, para fins de resposta à acusação. 5. Ex positis, ausente direito 
subjetivo do delatado de obter acesso ao Termo do Acordo de Colaboração 
Premiada anteriormente à eventual decisão de recebimento da denúncia, 
nego provimento ao agravo regimental.

[Inq 4.619 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 10-9-2018, 1ª T, DJE de 
25-9-2018.]

3.7.4 Recusa à homologação

Ementa: QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO. 
COLABOR AÇÃO PREMIADA. I. DECISÃO INICIAL DE 
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL: LIMITES E ATRIBUIÇÃO. 
REGULARIDADE, LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE 
DO ACORDO. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. PODERES 
INSTRUTÓRIOS DO RELATOR. RISTF. PRECEDENTES. II. 
DECISÃO FINAL DE MÉRITO. AFERIÇÃO DOS TERMOS E DA 
EFICÁCIA DA COLABORAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL 
DIFERIDO. COMPETÊNCIA COLEGIADA NO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos moldes do decidido no HC 127.483, 
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3.2.2016, reafirma-se 
a atribuição ao Relator, como corolário dos poderes instrutórios que lhe são 
conferidos pelo Regimento Interno do STF, para ordenar a realização de 
meios de obtenção de prova (art. 21, I e II do RISTF), a fim de, monocra-
ticamente, homologar acordos de colaboração premiada, oportunidade na 
qual se restringe ao juízo de regularidade, legalidade e voluntariedade da 
avença, nos limites do art. 4ª, § 7º, da Lei n. 12.850/2013. 2. O juízo sobre os 
termos do acordo de colaboração, seu cumprimento e sua eficácia, conforme 
preceitua o art. 4º, § 11, da Lei n. 12.850/2013, dá-se por ocasião da prolação 
da sentença (e no Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada), não se 
impondo na fase homologatória tal exame previsto pela lei como controle 
jurisdicional diferido, sob pena de malferir a norma prevista no § 6º do 
art. 4º da referida Lei n. 12.850/2013, que veda a participação do juiz nas 
negociações, conferindo, assim, concretude ao princípio acusatório que rege 
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o processo penal no Estado Democrático de Direito. 3. Questão de ordem 
que se desdobra em três pontos para: (i) resguardar a competência do 
Tribunal Pleno para o julgamento de mérito sobre os termos e a eficácia 
da colaboração, (ii) reafirmar, dentre os poderes instrutórios do Relator 
(art. 21 do RISTF), a atribuição para homologar acordo de colaboração 
premiada; (iii) salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade 
ou anulação do negócio jurídico, acordo homologado como regular, 
voluntário e legal, em regra, deve ser observado mediante o cumprimento 
dos deveres assumidos pelo colaborador, sendo, nos termos do art. 966, 
§ 4º, do Código de Processo Civil, possível ao Plenário analisar sua 
legalidade.  

[Pet 7.074 QO, rel. min. Edson Fachin, j. 29-6-2017, P, DJE de 
3-5-2018.]  

3.7.5 Oitiva do colaborador

Ementa: AÇÃO PENAL. TERCEIRA QUESTÃO DE ORDEM. 
CORRÉUS COLABORADORES. DENÚNCIA NO PRIMEIRO 
GRAU DE JURISDIÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. 
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO FORMAL 
CONTRA OS RÉUS NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO 
ORIGINÁRIO. INCONVENIÊNCIA DA REUNIÃO DOS 
PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
CONJUNTO. MANUTENÇÃO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. 
ARROLAMENTO DOS CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. 
IMPOSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DOS DEPOIMENTOS 
NA CONDIÇÃO DE INFORMANTES. VIABILIDADE. RESPEITO 
AOS DITAMES LEGAIS E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 
QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA AFASTAR A 
QUALIDADE DE TESTEMUNHAS E MANTER A OITIVA DOS 
CORRÉUS NA CONDIÇÃO DE INFORMANTES. 1. Não viola a 
decisão do Supremo Tribunal Federal que indeferiu o desmembramento do 
presente feito o oferecimento de denúncia, no primeiro grau de jurisdição, 
contra dois envolvidos que não constaram da denúncia oferecida na presente 
ação penal. 2. Inviabilidade do aditamento da denúncia ofertada nestes 
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autos, tendo em vista o extremo prejuízo que causaria à instrução do feito 
e à estabilização subjetiva da demanda. 3. Impossibilidade do ajuizamento 
autônomo da denúncia nesta Corte, uma vez que os corréus colaborado-
res ora denunciados no primeiro grau não detêm o privilégio do foro por 
prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal. Ausência de 
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, na hipótese. 4. Necessidade da 
denúncia para possibilitar o cumprimento dos termos da Lei nº 9.807/99 e 
do acordo de colaboração firmado pelo Ministério Público Federal com os 
acusados. 5. Legitimidade da manutenção do processo e julgamento do feito 
perante o juízo de primeiro grau de jurisdição. 6. O fato de não terem sido 
denunciados nestes autos não retira dos envolvidos a condição de corréus. 
Daí a impossibilidade de conferir-lhes a condição de testemunhas no feito. 
7. De todo modo, por não terem sido ouvidos na fase do interrogatório 
judicial, e considerando a colaboração prestada nos termos da delação 
premiada que celebraram com o Ministério Público, é perfeitamente 
legítima sua oitiva na fase da oitiva de testemunhas, porém na condição 
de informantes. Precedente. 8. Respeito ao princípio do contraditório e 
necessidade de viabilizar o cumprimento, pelos acusados, dos termos do 
acordo de colaboração, para o qual se exige a efetividade da colaboração, 
como preveem os artigos 13 e 14 da Lei nº 9.807/99. 9. Questão de ordem 
resolvida para julgar ausente violação à decisão do plenário que indeferiu 
o desmembramento do feito e, afastando sua condição de testemunhas, 
manter a possibilidade de oitiva dos corréus colaboradores nestes autos, na 
condição de informantes.

[AP 470 QO-terceira, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-10-2008, P, 
DJE de 30-4-2009.]

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. SESSÃO DO TRIBUNAL DO 
JÚRI. DEPOIMENTO DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. 
INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I – Nos termos do art. 571, 
V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em momento poste-
rior à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento 
e apregoadas as partes, e aquelas eventualmente verificadas na sessão de 
julgamento devem ser ventiladas na primeira oportunidade em que couber 
à defesa falar nos autos. II – Não consta da ata da sessão do Tribunal do 
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Júri qualquer impugnação acerca das nulidades apontadas, estando a matéria 
preclusa. III – A condenação do paciente baseou-se outras provas coligidas 
para o processo-crime e não foi demonstrada a existência de prejuízo para a 
defesa no fato de terem sido apresentadas fitas de vídeo contendo depoimento 
de corréus. IV – No processo penal, a declaração de nulidade não prescinde 
da ocorrência de concreto e efetivo prejuízo à defesa. V – O precedente 
mencionado – 7º AgR na AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa – não 
ampara a pretensão formulada no writ, pois nele ficou assente que “o 
sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade 
de testemunha ou, mesmo, de informante, exceção aberta para o caso de 
corréu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista 
na Lei 9.807/1999” VI – Ficou expresso nas instâncias ordinárias que 
os corréus não foram considerados como delatores. VII – Writ que não 
pode ser admitido como sucedâneo de revisão criminal, salvo nas hipóteses 
de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. VIII 
– Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

[RHC 116.108, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 1º-10-2013, 2ª T, 
DJE de 17-10-2013.]

3.8 Legitimidade da autoridade policial para celebração do 
acordo

Ementa:  ACORDO DE COLABOR AÇÃO PREMIADA. 
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL 
DA REPÚBLICA.  LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE 
POLICIAL. PRECEDENTE DA ADI 5.508, POSIÇÃO 
MAJORITÁRIA DO STF PELA AUTONOMIA DA PF NA 
CELEBRAÇÃO DE ACP. POSIÇÃO CONTRÁRIA DESTE 
RELATOR VENCIDA NA OCASIÃO. TEMA QUE REPÕE A 
PGR EM PLENÁRIO E EM MENOR EXTENSÃO DO VOTO 
ENTÃO VENCIDO. ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
SUSCITADA AGORA PELA PGR. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA. 
ACOLHIMENTO. 1. Nos termos do entendimento formado no jul-
gamento da ADI 5.508, a autoridade policial tem legitimidade para 
celebrar autonomamente acordo de colaboração premiada. Em voto 
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vencido, assentada a negativa dessa faculdade. 2. Matéria novamente sus-
citada, em menor extensão, pela PGR. Considerada a estrutura acusatória 
dada ao processo penal conformado à Constituição Federal, a anuência do 
Ministério Público deve ser posta como condição de eficácia do acordo de 
colaboração premiada celebrado pela autoridade policial. Posicionamento de 
menor extensão contido no voto vencido proferido. Possibilidade de subme-
ter a matéria ao mesmo Plenário a fim de que o entendimento majoritário 
seja confirmado ou eventualmente retificado. Em linha de coerência com o 
voto vencido, pela retificação do entendimento majoritário na extensão que 
pleiteia a PGR. 3. Questão preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral 
da República acolhida para dar parcial provimento ao agravo regimental e 
tornar sem efeito, desde então, a decisão homologatória do acordo de colabo-
ração premiada celebrado nestes autos, ante a desconformidade manifestada 
pelo Ministério Público e aqui acolhida. Eficácia ex tunc. 

[Pet 8.482 AgR, rel. min. Edson Fachin, j. 31-5-2021, P, DJE de 
21-9-2021.] 

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

[ADI 5.508,  rel. min. Marco Aurélio, j. 20-6-2018, P, DJE de 
5-11-2019.] 
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3.9 Limites de acesso ao conteúdo da delação premiada 

Ementa: HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordi-
nário não inviabiliza o habeas corpus. COLABORAÇÃO PREMIADA. 
DELATADO. ACESSO. LIMITE. Tratando-se de colaboração pre-
miada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o 
acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e 
estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia. CONTINUIDADE 
DELITIVA. PERCENTUAL. O percentual alusivo à continuidade delitiva 
é definido considerado o número de crimes praticados. 

[HC 162.775, rel. min. Marco Aurélio, j. 8-4-2021, 1ª T, DJE de 
19-4-2021.] 

Ementa: Penal e processual penal. 2. Súmula vinculante 14 e acesso a 
termos de colaboração premiada. 3. Efetividade da ampla defesa e do con-
traditório. 4. Ainda que se trate de meio de obtenção de prova, o acordo de 
colaboração premiada busca exatamente a produção de elementos de provas, 
como as declarações do colaborador, que são normalmente produzidas em 
termos juntados ao acordo formalizado pelas partes. 5. Norma especial que 
regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração (§ 2º 
do art. 7º, Lei 12.850/2013). 6. Precedentes: “O acesso deve ser garantido 
caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração 
deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. 
min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: 
o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento”. (Rcl 
24.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2017). 7. Contudo, 
não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso 
aos atos de colaboração. 8. Portanto, se houver declarações de colabora-
dores que mencionam e incriminam o coimputado (delatado), o Juízo de 
origem deve autorizar o acesso pela defesa aos termos pertinentes, salvo 
se, motivadamente, apontar que há diligência investigativa em curso, 
que possa ser prejudicada. 9. Agravo regimental parcialmente provido, de 
modo a assegurar o acesso a todas as declarações prestadas por colaborado-
res que incriminem o requerente, já documentadas e que não se refiram à 
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diligência em andamento que possa ser prejudicada, nos termos da Súmula 
Vinculante 14 deste STF. 

[Pet 8.421, rel. min. Edson Fachin, red. do ac. min. Gilmar Mendes, 
j. 25-8-2020, 2ª T, DJE de 28-10-2020.] 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 
PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. 
ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PELO TERCEIRO 
DELATADO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA 
VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 
PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. I – É assegurado ao defensor, no interesse do repre-
sentado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao 
exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização 
judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7°, 
§ 2°, da Lei 12.850/2013). II – O acesso ao termo de colaboração premiada 
pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, 
“[..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração 
deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. 
min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: 
o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 
24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). III – O agravante, com fundamento 
na Súmula Vinculante 14, “poderá ter acesso a todos os elementos de prova 
documentados nos autos dos acordos de colaboração – incluindo-se as gra-
vações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, 
mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos” (Rcl 
21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). Precedentes. IV – Agravo 
regimental provido para julgar a reclamação parcialmente procedente. 

[Rcl 30.742 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-2-2020, 2ª T, 
DJE de 4-5-2020.]
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3.10 Eficácia do acordo perante terceiros

Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES 
PREVISTOS NOS ARTS. 317 DO CÓDIGO PENAL E 1°, V, VI, VII, 
DA LEI 9.613/1998. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: 
HIPÓTESE EM QUE NÃO É RECOMENDÁVEL CISÃO DO 
PROCESSO. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: 
NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 86, 
§ 4º DA CONSTITUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E 
ILICITUDE DE PROVA: INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES 
REJEITADAS. COLABORAÇÃO PREMIADA: REGIME DE 
SIGILO E EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. REQUISITOS DO 
ART. 41 DO CPP: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE 
DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À SEGUNDA PARTE DA 
DENÚNCIA. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. 
1. Segundo entendimento afirmado por seu Plenário, cabe ao Supremo 
Tribunal Federal, ao exercer sua prerrogativa exclusiva de decidir sobre a 
cisão de processos envolvendo agentes com prerrogativa de foro, promo-
ver, em regra, o seu desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdi-
ção apenas o que envolva especificamente essas autoridades, segundo as 
circunstâncias de cada caso (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014, DJe de 14/3/2014). 
Ressalvam-se, todavia, situações em que os fatos se revelem “de tal forma 
imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento” (AP 
853, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 22/5/2014), como ocorre 
no caso. 2. À luz dos precedentes do Supremo Tribunal, a garantia contra 
a autoincriminação se estende às testemunhas, no tocante às indagações 
cujas respostas possam, de alguma forma, causar-lhes prejuízo (cf. HC 
79812, Tribunal Pleno, DJ de 16-02-2001). 3. A previsão constitucional 
do art. 86, § 4º, da Constituição da República se destina expressamente 
ao Chefe do Poder Executivo da União, não autorizando, por sua natureza 
restritiva, qualquer interpretação que amplie sua incidência a outras auto-
ridades, nomeadamente do Poder Legislativo. Precedentes. 4. Tratando-se 
de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo 
diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, 
tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração 
separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, 
em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado 
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denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que 
a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que 
lhe digam respeito. 5. Eventual desconstituição de acordo de colabora-
ção premiada tem âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, 
não beneficiando e nem prejudicando terceiros (HC 127483, Relator(a): 
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2016). Até mesmo 
em caso de revogação do acordo, o material probatório colhido em decor-
rência dele pode ainda assim ser utilizado em face de terceiros, razão pela 
qual não ostentam eles, em princípio, interesse jurídico em pleitear sua 
desconstituição, sem prejuízo, obviamente, de formular, no momento pró-
prio, as contestações que entenderem cabíveis quanto ao seu conteúdo. 
6. Preservado o conteúdo das informações prestadas pelo colaborador, 
eventuais divergências de literalidade entre o documento escrito e a gra-
vação dos depoimentos, quando realizada, não importa, automaticamente, 
a nulidade do ato, reservando-se ao interessado, se for o caso, no âmbito 
da ação penal, insurgir-se contra eventuais inconsistências existentes na 
versão escrita, podendo demandar do colaborador os esclarecimentos que 
forem necessários. 7. Não há nulidade na realização de busca e apreensão 
deferida após o oferecimento da denúncia, quando a medida cautelar visa 
especificamente coletar elementos referentes a fatos circunscritos a outra 
investigação e os elementos probatórios colhidos não foram utilizados ou 
considerados para o específico juízo de recebimento da denúncia. 8. Não se 
fazem presentes elementos mínimos de autoria, exigidos para o recebimento 
da denúncia, em relação à efetiva participação dos denunciados nos supostos 
crimes ocorridos nos anos de 2006 e 2007, ou mesmo que tenham eles, 
no período imediato, recebido vantagem indevida em razão do mandato 
parlamentar. 9. Todavia, em sua segunda parte, a denúncia, reforçada pelo 
aditamento, contém adequada indicação da conduta delituosa imputada, a 
partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação e permitir o pleno 
exercício do direito de defesa, o que autoriza, nesse ponto, o recebimento 
da denúncia. 10. É incabível a causa de aumento do art. 327, § 2º, do 
Código Penal pelo mero exercício do mandato parlamentar, sem prejuízo 
da causa de aumento contemplada no art. 317, § 1º. A jurisprudência desta 
Corte, conquanto revolvida nos últimos anos (Inq 2606, Relator(a): Min. 
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2014, DJe-236 DIVULG 
01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014), exige uma imposição hierárquica ou de 
direção (Inq 2191, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, 
julgado em 08/05/2008, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 
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07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009) que não se acha nem demonstrada nem 
descrita nos presentes autos. 11. Denúncia parcialmente recebida, prejudi-
cados os agravos regimentais. 

[Inq 3.983, rel. min. Teori Zavascki, j. 3-3-2016, P, DJE de 12-5-2016.] 

Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Gestão fraudulenta de 
instituição financeira. Artigo 4º, caput, da Lei nº 7.492/86. Pena. Redução 
pretendida, em razão de reparação de dano realizada por corréu. Questão 
não analisada pelo Tribunal Regional Federal ou pelo Superior Tribunal 
de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de 
instância. Precedentes. Inexistência, outrossim, de flagrante ilegalidade 
que autorize a concessão, de ofício, do writ. Hipóteses de arrependimento 
posterior (art. 16, CP) e de atenuante genérica diante da reparação do dano 
(art. 65, III, b, CP) não configuradas. Corréu que teve a pena reduzida, 
por força de acordo de delação premiada (art. 25, § 2º, da Lei nº 7.492/86 
e arts. 13 e 14 da Lei nº 9.807/99) e de sua efetiva colaboração com a 
Justiça e do compromisso de reparar parcialmente o dano. Benefício de 
natureza personalíssima, não extensível ao recorrente. Magnitude da 
lesão causada. Valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, 
a título de “consequências” do crime. Admissibilidade. Inexistência de bis 
in idem, haja vista não se tratar de elementar típica do crime em questão. 
Recurso não provido. 1. Como o Tribunal Regional Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça não se pronunciaram sobre a reparação do dano realizada 
por corréu, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal 
Federal, configura dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Ao julgar 
o recurso ordinário em habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal não se 
pronuncia originariamente sobre questões não decididas, em definitivo, pelas 
instâncias antecedentes, salvo quando reconhecer prescrição ou nos casos de 
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se vislumbra 
na espécie. 3. A tese do recorrente de que, por se tratar de matéria pública, 
toda e qualquer questão relativa à dosimetria da pena poderia ser trazida 
diretamente ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal contrasta com 
a jurisprudência pacífica da Corte, que, mesmo nos casos de dosimetria de 
pena, não admite supressão de instância. Precedentes. 4. Como não houve 
reparação do dano, por ato voluntário do recorrente, até o recebimento da 
denúncia ou o julgamento em primeiro grau, não se configuraram o “arre-
pendimento posterior” (art. 16, CP) nem a circunstância atenuante descrita 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10940248


142< sumário

no art. 65, III, b, do Código Penal. 5. A redução da pena de corréu, por 
força de acordo de delação premiada (art. 25, § 2º, da Lei nº 7.492/86 
e arts. 13 e 14 da lei nº 9.807/99) e de sua efetiva colaboração com a 
Justiça, tem natureza personalíssima e não se estende ao recorrente. 6. O 
recorrente, que não estava obrigado a se autoincriminar nem a colaborar 
com a Justiça (art. 5º, LXIII, CF), exerceu seu direito constitucional de 
negar a prática dos ilícitos a ele imputados. 7. Após adotar essa estratégia 
defensiva, por reputá-la mais conveniente aos seus interesses, não pode 
agora, à vista do resultado desfavorável do processo, pretender que lhe 
seja estendido o mesmo benefício reconhecido àquele que, desde o início, 
voluntariamente assumiu a posição de réu colaborador, arcando com os 
ônus dessa conduta processual, na expectativa de obter as vantagens dela 
decorrentes. 8. No crime de gestão fraudulenta de instituição financeira 
(art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86), a magnitude dos prejuízos causados 
pode ser valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a 
título de “consequências” do crime, haja vista que não constitui elementar do 
tipo penal. 9. Recurso não provido. Inexistência de flagrante ilegalidade ou 
teratologia que justifique a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

[RHC 124.192, rel. min. Dias Toffoli, j. 10-2-2015, 1ª T, DJE de 
8-4-2015.]

3.11 Impugnação por terceiros

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA 
REALIZADA ANTES DA LEI 12.850/2013. IMPUGNAÇÃO POR 
CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 
NORMAS LEGAIS REGULAMENTANDO O INSTITUTO. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS DO 
ACORDO E DAS LEIS 9.613/1998 E 9.807/1999. AGRAVO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. I – “Por se tratar de negócio jurídico per-
sonalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado 
por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e 
nas infrações penais por ela praticadas […]. De todo modo, nos proce-
dimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partíci-
pes delatados – no exercício do contraditório – poderão confrontar, em 
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juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem 
como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos 
fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor” (HC 127.483, 
Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno). II – Para dissentir do acórdão 
impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo 
extremo, seria necessário o reexame das cláusulas constantes do termo 
de colaboração premiada – o que é vedado pela Súmula 454/STF – e das 
normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual 
ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Agravo regimental a que 
se nega provimento.

[RE 1.103.435 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-5-2019, 
2ª T, DJE de 10-6-2019.]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PEDIDO 
DE ACESSO A TERMO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO. 
SIGILO LEGAL. LEI 12.850/2013. NEGÓCIO JURÍDICO 
PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTE: HC 127.483/PR. ACESSO 
GARANTIDO AOS TERMOS DE DEPOIMENTO DO 
COLABORADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Termo de Colaboração Premiada revela natureza de negócio jurídico 
processual, consistindo meio de obtenção de prova cujo sigilo perdura até 
que sobrevenha decisão de recebimento da denúncia (art. 7º, § 1º e § 3º, 
da Lei 12.850/2013). 2. O Termo do Acordo de Colaboração, celebrado 
entre Ministério Público e Colaborador, não é alcançado pela regra de 
que ao defensor deve ser garantido o acesso aos elementos de prova que 
digam respeito ao exercício da ampla defesa. 3. O Termo de Colaboração 
Premiada, porquanto negócio jurídico processual personalíssimo, não 
admite impugnação de terceiros, conforme jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal sedimentada a partir do HC 127.483/PR, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016. 4. (a) In casu, o agra-
vante se insurge contra o indeferimento do pedido de acesso ao Termo do 
Acordo de Colaboração de Alexandre Corrêa de Oliveira Romano. (b) A 
alegação do Agravante, no sentido de que a defesa teria direito subjetivo 
de impugnar eventual ilegalidade das cláusulas pactuadas, não encontra 
ressonância na Lei 12.850/2013, tampouco na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal sobre o tema. (c) O Termo do Acordo de Colaboração 
permanece em sigilo até que sobrevenha eventual decisão de recebimento 
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da denúncia, ocasião em que sua juntada aos autos assume relevância, 
unicamente para o fim de verificar-se a efetividade da Colaboração, em 
cotejo com as obrigações assumidas pelo Colaborador perante o Parquet. (d) 
Registre-se, ainda, que, in casu, foi garantido à defesa do Agravante pleno 
acesso aos elementos probatórios colhidos por meio do acordo de colabora-
ção premiada, notadamente os depoimentos do colaborador, devidamente 
submetidos ao contraditório prévio a ser exercido mesmo antes de eventual 
decisão de recebimento da denúncia, para fins de resposta à acusação. 5. Ex 
positis, ausente direito subjetivo do delatado de obter acesso ao Termo do 
Acordo de Colaboração Premiada anteriormente à eventual decisão de 
recebimento da denúncia, nego provimento ao agravo regimental.

[Inq 4.619 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 10-9-2018, 1ª T, DJE de 
25-9-2018.]

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. 
ACESSO AOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. 
ILEGITIMIDADE DO INVESTIGADO. SIGILO IMPOSTO 
POR LEI. INVALIDADE DO ACORDO QUE, SEQUER EM 
TESE, PODERIA GERAR INVALIDADE DAS PROVAS. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.  O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal já firmou entendimento, em mais de uma ocasião (HC 
127483 e PET 7074-AgR), no sentido de que o delatado não possui legi-
timidade para impugnar o acordo de colaboração premiada. É que seu 
interesse se restringe aos elementos de prova obtidos a partir dos acordos 
de colaboração premiada, e eventual ação penal seria o foro próprio para 
esta impugnação. A mudança jurisprudencial ocasional gera insegurança 
jurídica e reduz a confiança na jurisdição. 2. A negativa de acesso aos 
acordos de colaboração premiada pelo investigado delatado não afronta o 
enunciado de súmula vinculante nº 14, na medida em que não é o acordo 
em si que repercute na esfera jurídica do investigado, mas os elementos de 
prova produzidos a partir dele. E tais elementos estão nos autos, em especial, 
o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. Após 
o recebimento da denúncia, se for o caso de instaurar a ação penal, o acordo 
será público e o investigado terá acesso a ele. 3. Eventuais ilegalidades em 
acordos de colaboração premiada não geram automaticamente a ilicitude 
das provas obtidas a partir dele. Isso porque o acordo, por si só, é apenas o 
instrumento por meio do qual o colaborador se obriga a fornecer os elementos 
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de prova. Deste modo, apenas vícios de vontade do colaborador podem, em 
tese, gerar invalidade das provas produzidas. No caso sob exame, o acordo 
foi devidamente homologado pela autoridade competente (Presidente do 
Supremo Tribunal Federal), afastando, de plano e formalmente, qual-
quer ilegalidade ou vício de vontade. 4. A fixação de sanções premiais não 
expressamente previstas na Lei nº 12.850/2013, mas aceitas de modo livre 
e consciente pelo investigado não geram invalidade do acordo. O princípio 
da legalidade veda a imposição de penas mais graves do que as previstas 
em lei, por ser garantia instituída em favor do jurisdicionado em face do 
Estado. Deste modo, não viola o princípio da legalidade a fixação de pena 
mais favorável, não havendo falar-se em observância da garantia contra o 
garantido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

[Inq 4.405 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 27-2-2018, 1ª T, DJE 
de 5-4-2018.]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. REVOGAÇÃO DE 
BENEFÍCIO A COLABORADORES, EM RAZÃO DE ALEGADA 
FALSIDADE NAS DECLARAÇÕES. PEDIDO FORMALIZADO 
POR TERCEIRO ESTRANHO AO ACORDO. CONTEÚDO DOS 
DEPOIMENTOS QUE DEVE SER APRECIADO SOMENTE NAS 
EVENTUAIS AÇÕES PENAIS. DESPROVIMENTO. 1. Conforme 
assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é incabível pedido 
de terceiro estranho à colaboração premiada, para revogação de benefí-
cios ajustados com delatores, porque a avaliação da veracidade das decla-
rações somente pode ocorrer no âmbito das ações penais eventualmente 
propostas (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 27.8.2015). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

[Pet 5.885 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 5-4-2016, 2ª T, DJE de 
26-4-2016.]

3.12 Nulidade do acordo e seus efeitos

Ementa: Penal e Processual Penal. 2. Colaboração premiada, admissi-
bilidade e impugnação por corréus delatados. Provas produzidas em razão 
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do acordo e utilizadas no caso concreto. Abusos da acusação e fragilização 
da confiabilidade. Nulidade do acordo e inutilização de declarações dos 
delatores. 3. Possibilidade de impugnação do acordo de colaboração pre-
miada por terceiros delatados. Além de caracterizar negócio jurídico entre 
as partes, o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de provas, 
de investigação, visando à melhor persecução penal de coimputados e de 
organizações criminosas. Potencial impacto à esfera de direitos de cor-
réus delatados, quando produzidas provas ao caso concreto. Necessidade 
de controle e limitação a eventuais cláusulas ilegais e benefícios abusi-
vos. Precedente desta Segunda Turma: HC 151.605 (de minha relatoria, 
j. 20.3.2018). 4. Nulidade do acordo de colaboração premiada e ilicitude 
das declarações dos colaboradores. Necessidade de respeito à legalidade. 
Controle judicial sobre os mecanismos negociais no processo penal. Limites 
ao poder punitivo estatal. Precedente: “O acordo de colaboração homologado 
como regular, voluntário e legal deverá, em regra, produzir seus efeitos em 
face do cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, possibilitando 
ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966 do Código de 
Processo Civil” (STF, QO na PET 7.074, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson 
Fachin, j. 29.6.2017) 5. Como orientação prospectiva ou até um apelo ao 
legislador, deve-se assentar a obrigatoriedade de registro audiovisual de 
todos os atos de colaboração premiada, inclusive negociações e depoimentos 
prévios à homologação. Interpretação do art. 4º, § 13, Lei 12.850/13. Nova 
redação dada pela Lei 13.964/19. 6. Situação do colaborador diante da nuli-
dade do acordo. Tendo em vista que a anulação do acordo de colaboração 
aqui em análise foi ocasionada por atuação abusiva da acusação, penso 
que os benefícios assegurados aos colaboradores devem ser mantidos, em 
prol da segurança jurídica e da previsibilidade dos mecanismos negociais 
no processo penal brasileiro. Precedente: direito subjetivo ao benefício 
se cumpridos os termos do acordo (STF, HC 127.483/PR, Plenário, rel. 
Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015) e possibilidade de concessão do benefício 
de ofício pelo julgador, ainda que sem prévia homologação do acordo 
(RE-AgR 1.103.435, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
j. 17.5.2019). 7. Dispositivo. Ordem de habeas corpus concedida de ofício 
para declarar a nulidade do acordo de colaboração premiada e reconhecer 
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a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos delatores, nos 
termos do voto. 

[HC 142.205, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-8-2020, 2ª T, DJE de 
1º-10-2020.] 

3.12.1 Retratação, rescisão ou revisão da proposta

Ementa: HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. 
O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de cole-
giado ou individual. HABEAS CORPUS. INSTÂNCIA. SUPRESSÃO. 
Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo 
impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no 
que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA. 
PERICULOSIDADE. VIABILIDADE. Decorrendo a custódia provi-
sória de integração a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, a 
teor de conteúdo obtido mediante interceptação telefônica, diligências de 
campo e compartilhamento internacional de informações, tem-se sinalizada 
periculosidade e viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIVIDADES. INTERRUPÇÃO. 
A necessidade de diminuir ou interromper atividades de organização crimi-
nosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva. NULIDADE. 
COLABOR AÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÕES FINAIS. 
APRESENTAÇÃO. ORDEM. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA. Uma 
vez assentadas, na sentença, a rescisão do acordo de colaboração premiada 
celebrado com corréu e a não utilização, no julgamento, de depoimento 
prestado pelo delator, revela-se imprópria alegada nulidade processual 
decorrente da ordem de apresentação de alegações finais.

[HC 178.483, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-8-2020, 1ª T, DJE de 
4-9-2020.]

Ementa: PROCESSO PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO 
PREMIADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO OU DE REVISÃO 
TOTAL OU PARCIAL. SUSTAÇÃO DE OFERECIMENTO DE 
DENÚNCIA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA 
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SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. ANÁLISE DE TESES 
DEFENSIVAS PELO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDÊNCIA 
DO JUÍZO POLÍTICO DE ADMISSIBILIDADE PELA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 51, INCISO I, E 
86, DA CRFB. PRECEDENTES. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO 
DE CLÁUSULAS DOS TERMOS DO ACORDO. POSSIBILIDADE 
DE RESCISÃO TOTAL OU PARCIAL. EFEITOS LIMITADOS 
ÀS PARTES ACORDANTES. PRECEDENTES. 1. O juízo político 
de admissibilidade por dois terços da Câmara dos Deputados em face de 
acusação contra o Presidente da República, nos termos da norma consti-
tucional aplicável (CRFB, art. 86, caput), precede a análise jurídica pelo 
Supremo Tribunal Federal, se assim autorizado for a examinar o recebimento 
da denúncia, para conhecer e julgar qualquer questão ou matéria defensiva 
suscitada pelo denunciado. Precedentes. 2. A possibilidade de rescisão ou de 
revisão, total ou parcial, de acordo homologado de colaboração premiada, 
em decorrência de eventual descumprimento de deveres assumidos pelo 
colaborador, não propicia, no caso concreto, conhecer e julgar alegação 
de imprestabilidade das provas, porque a rescisão ou revisão tem efeitos 
somente entre as partes, não atingindo a esfera jurídica de terceiros, 
conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

[Inq 4.483 QO, rel. min. Edson Fachin, j. 21-9-2017, P, DJE de 
13-6-2018.]

Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES 
PREVISTOS NO ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO 
PENAL E ART. 1º, V, VII e § 4º, DA LEI 9.613/1998. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA 
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LICITUDE 
DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE 
INVESTIGATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INDÍCIOS DE 
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO 
PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS 
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. É 
cabível, também no âmbito da Lei 8.038/1990, assegurar ao órgão acusador 
a faculdade de réplica às respostas dos denunciados, especialmente quando 
suscitadas questões que, se acolhidas, poderão impedir a deflagração da 
ação penal. Só assim se estará prestigiando o princípio constitucional do 
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contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à 
defesa, a efetiva participação na decisão judicial. Precedentes. 2. O Supremo 
Tribunal Federal possui clara orientação no sentido de que a regra da 
indivisibilidade da ação penal tem campo de incidência específico à ação 
penal privada (art. 48 do Código de Processo Penal). Precedentes. 3. As 
diligências questionadas foram promovidas e realizadas pela autoridade 
policial de maneira complementar, acompanhadas pelo Ministério Público e, 
principalmente, por delegação do Relator no Supremo Tribunal Federal, na 
forma prevista no art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal. 4. A eventual desconstituição de acordo de colaboração premiada 
tem âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, não beneficiando 
nem prejudicando terceiros (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, DJe de 4.2.2016). Até mesmo em caso de revogação do 
acordo, o material probatório colhido em decorrência dele pode ainda 
assim ser utilizado em face de terceiros, razão pela qual não ostentam 
eles, em princípio, interesse jurídico em pleitear sua desconstituição, sem 
prejuízo, obviamente, de formular, no momento próprio, as contestações 
que entenderem cabíveis quanto ao seu conteúdo. Precedentes. 5. À luz 
dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos 
colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que 
descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, 
§ 16, da Lei 12.850/2013. 6. A fase processual do recebimento da denúncia 
é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, 
confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no 
art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da impu-
tação criminal. Precedentes. 7. Denúncia que contém a adequada indicação 
das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar 
plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 
8. Presença de substrato probatório mínimo em relação à materialidade e 
autoria. A existência de outros indícios reforça as declarações prestadas por 
colaboradores, tais como registros telefônicos, depoimentos, informações 
policiais e documentos apreendidos, o que basta neste momento de cognição 
sumária, em que não se exige juízo de certeza acerca de culpa. 9. Denúncia 
recebida.

[Inq 3.979, rel. min. Teori Zavascki, j. 27-9-2016, 2ª T, DJE de 
16-12-2016.]
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Ementa: Direito Penal e processual penal. Ação Penal. Corrupção 
Passiva e Tentativa de Obstrução à Investigação de Organização Criminosa. 
Materialidade e Indícios Suficientes de Autoria. Recebimento da Denúncia. 
I. Preliminares 1. No rito da Lei 8.038/1990, não há espaço, entre o ofe-
recimento da denúncia e o juízo de admissibilidade a ser proferido pelo 
Tribunal, para dilações probatórias. Indeferimento de requerimento de 
acesso – prévio à apresentação da resposta – a outras provas supostamente 
relacionadas ao inquérito. 2. O eventual auxílio de membro do Ministério 
Público na negociação de acordo de colaboração não afeta a validade das 
provas apresentadas pelos colaboradores, pois: a) não há indício consistente 
de que o fato fosse de conhecimento da Procuradoria-Geral da República; 
b) o acordo de colaboração foi celebrado de forma voluntária; c) ainda que 
rescindido o acordo, as provas coletadas podem ser utilizadas contra 
terceiros (art. 4º, § 10, da Lei nº 12.850/2013); d) gravações realizadas 
por um dos interlocutores são provas legítimas e passíveis de utilização em 
ações penais; e) a alegação de “flagrante preparado” é matéria vinculada ao 
mérito da ação penal e será objeto de apuração no curso da instrução pro-
cessual. 3. De acordo com a teoria do juízo aparente, as provas colhidas ou 
autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou 
produção podem ser ratificadas, mesmo que seja posteriormente reconhe-
cida a sua incompetência. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. [...] III. 
Conclusão 11. Rejeição das preliminares e recebimento integral da denúncia.

[Inq 4.506, rel. min. Marco Aurélio, red. do ac. min. Roberto Barroso, 
j. 17-4-2018, 1ª T, DJE de 4-9-2018.]

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748124505
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4 – JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL

1. Camilleri vs. Malta (2013): Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 
O acusado foi condenado com base em delação extrajudicial de com-
panheiro de prisão. A Corte de Estrasburgo negou provimento ao 
recurso do peticionário, ao fundamento de que o julgador poderia 
escolher entre dois relatos conflitantes entre si, decorrentes da mesma 
fonte de prova. De acordo com o Tribunal, a delação extrajudicial 
incorporada aos autos havia sido exposta ao contraditório. Ademais, 
os ordenamentos jurídicos nacionais são livres para atribuir a esse tipo 
de declaração o valor probatório que entenderem adequado. 

2. Sentencia 75 (2013). Tribunal Constitucional de Espanha. Esta 
decisão traz importante resumo da jurisprudência do Tribunal Europeu 
de Direitos Humanos (TEDH) relativo ao tema em questão. Segundo 
os demandantes, não foram cumpridos os requisitos impostos pela 
jurisprudência do TEDH, na medida em que a Corte espanhola falhou 
em fornecer a identidade da testemunha. Assim, a parte foi impedida 
de examinar a confiabilidade dessa testemunha, apesar de seu depoi-
mento ter sido decisivo para a condenação. O Tribunal reconheceu 
os direitos fundamentais a um processo com todas as garantias e a 
presunção de inocência.

3. STS 525 (2012). Tribunal Supremo de Espanha. Neste julgado, 
o Tribunal examinou a questão das declarações por parte de teste-
munhas protegidas no espaço do plenário. O peticionário levantou 
alguns problemas derivados da necessidade de conciliar os direitos do 
acusado, especialmente o direito de conhecer as provas da acusação e 
nelas intervir em “pé de igualdade”. Nessas circunstâncias, observado 
o princípio do contraditório, também devem ser respeitados os direitos 

https://www.hr-dp.org/files/2013/09/06/CASE_OF_CAMILLERI_v._MALTA_.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23388
https://vlex.es/vid/-401840278
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da testemunha à segurança e, sob outra perspectiva, facilitar a cola-
boração do cidadão com o sistema de justiça. E isso não é apenas em 
relação à sua identificação, mas também em relação à forma como a 
declaração é feita. Neste último caso, o desejo da testemunha de evitar 
o confronto direto com o acusado, ou mesmo de não ser identificada 
por este último, por sua defesa ou por aqueles que ocupam o lugar 
reservado ao público, colide com os direitos do acusado relacionados 
com a prática desse tipo de prova. Nesse sentido, a presença do acu-
sado e da testemunha perante o Tribunal permite o acesso a aspectos 
relacionados com o imediatismo que podem ser de interesse em termos 
da forma e do sentido do interrogatório, em particular em relação à 
possibilidade de transmitir ao Tribunal a falta de credibilidade da 
referida testemunha.

4. Sentencia 258/07 (2007). Tribunal Constitucional da Espanha. 
“2. La STC 181/1994, de 20 de junio, fue la primera resolución en que este 
Tribunal se pronunció sobre el denominado ‘ derecho a la última palabra’. 
(…) en el proceso penal (art. 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
LECrim) ofrece al acusado el ‘ derecho a la última palabra’ (Sentencia del 
TS de 16 julio 1984), por sí mismo, no como una mera formalidad, sino – en 
palabras del Fiscal que la Sala asume – ‘por razones íntimamente conectadas 
con el derecho a la defensa que tiene todo acusado al que se brinda la oportu-
nidad final para confesar los hechos, ratificar o rectificar sus propias decla-
raciones o las de sus coimputados o testigos, o incluso discrepar de su 
defensa o completarla de alguna manera’. La raíz profunda de todo ello 
no es sino el principio de que nadie pueda ser condenado sin ser oído, 
audiencia personal que, aun cuando mínima, ha de separarse como 
garantía de la asistencia letrada, dándole todo el valor que por sí misma 
le corresponde. La viva voz del acusado es un elemento personalísimo 
y esencial para su defensa en juicio”. (pág. 3)

5. Crawford vs. Washington (2003). Suprema Corte dos Estados 
Unidos. A Corte decidiu que, se uma declaração de natureza tes-
temunhal é oferecida para comprovar a veracidade de seu conteúdo, 
ela não pode ser admitida em juízo, a não ser que o acusado tenha 
oportunidade de examinar o teor da declaração.

https://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/6225
http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/2698
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/541/36/
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6. Sentencia C-939 (2002). Corte Constitucional da Colômbia. A Corte 
declarou a inconstitucionalidade de vários dispositivos que haviam sido 
promulgados pelo presidente do país e que continham o conceito de 
“Direito Penal do Inimigo”, desenvolvido por Gunther Jakobs.

7. Sentencia 155 (2002). Tribunal Constitucional de Espanha. O 
Tribunal apontou a questão da prova alusiva ao testemunho protegido. 
Destacou tratar-se de uma testemunha de referência, o que torna 
necessário o cumprimento da doutrina daquela Corte a respeito de tais 
provas. Assim, de um lado, tem-se que a incorporação de depoimentos 
de testemunhas no processo por meio de testemunhos de referência 
implica a evasão da garantia constitucional de imediatez da prova. 
Em outras palavras, impede que o juiz que profere a sentença ouça o 
depoimento da testemunha direta, privando-o da percepção e captura 
direta de elementos que possam ser relevantes para avaliar sua credibi-
lidade. Segundo o Tribunal, a admissão do testemunho de referência 
está subordinada à exigência de que seu uso no processo é inevitável 
e necessário. Segundo o Tribunal, o fato de a prova testemunhal de 
referência ser um meio de prova de avaliação constitucionalmente 
permitida “não significa, como indicado no STC 303/1993, de 25 de 
outubro, que ela possa simplesmente ser estabelecida como suficiente 
para minar a presunção de inocência, como no STC 217/1989, de 21 
de dezembro, em que a declaração de testemunha de referência não 
pode substituir a da testemunha principal. Pelo contrário, quando há 
testemunhas oculares, o órgão judicial deve ouvi-las diretamente, em 
vez de chamar para testemunhar aqueles que ouviram deles o relato de 
sua experiência. Portanto, a necessidade de favorecer o imediatismo, 
como princípio orientador do processo de coleta de provas, impõe que 
o recurso ao testemunho referencial seja limitado àquelas situações 
excepcionais de impossibilidade real e efetiva de obter o testemunho 
da testemunha direta ou principal”. (STC 79/1994, 14 de março)

8. Asch vs. Áustria (1991); Isgrò vs. Itália (1991); Kostovski vs. Países 
Baixos (1989). Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O conceito 
de testemunha não se restringe às pessoas que comparecem em juízo 
para depor, nele incluído quem presta declarações na fase de inves-
tigação preliminar. Assim, qualifica-se como testemunha qualquer 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c-939-02.htm
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4691
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2432
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1423
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2596
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/Asch%20v.%20Austria%20%5b26%20Apr%201991%5d%20%5bEN%5d.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57653&filename=001-57653.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57615&filename=001-57615.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57615&filename=001-57615.pdf
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narrador de uma experiência, relatada no decorrer do processo judicial 
ou a órgãos públicos responsáveis pela persecução penal (nessa última 
hipótese, caso esse relato seja levado à ciência do órgão jurisdicional 
competente para o julgamento da causa). Para tanto, pouco importa o 
meio pelo qual o termo do relato chega ao conhecimento do julgador 
(via leitura do termo de declaração em audiência, testemunho direto, 
juntada do termo de depoimento aos autos, entre outros). Logo, o 
critério fundamental para caracterizar alguém como testemunha é 
de natureza instrumental, consubstanciando-se na capacidade de seu 
relato embasar a sentença penal condenatória. Esse conceito inclui o 
corréu, mas exclui o perito, por ser um sujeito processual neutro, não 
estando referido no art. 6.3.d1 da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem.

9. Windisch vs. Áustria (1990). Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos. A Corte não se imiscui em decisões acerca da admissão 
ou não de determinado elemento de prova. Para o Tribunal, a admissi-
bilidade probatória deve ser disciplinada em cada ordenamento jurídico 
nacional, na medida em que a Convenção Europeia não impõe a adoção 
de regramentos específicos sobre essa matéria.

10. Unterpertinger vs. Áustria (1986). Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos. Viola o art. 6.3.d da Convenção Europeia de Direitos 
Humanos a condenação baseada exclusivamente, ou de forma pre-
ponderante, em declarações extrajudiciais cujos autores não foram 
confrontados pelo acusado em momento algum da persecução penal, 
pois alegavam impedimento legal para depor. A exceção a essa regra 
é a hipótese em que a falta da oportunidade não influencia o teor da 
sentença, pois o julgado baseia-se em elementos de prova diversos 
daqueles produzidos sem a presença do acusado.

1  “Artigo 6. Direito a um processo equitativo. 
(...)
3. O acusado tem, como mínimo, os seguintes direitos:
(...)
d) Interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter a convocação e o interrogatório das 
testemunhas de defesa nas mesmas condições que as testemunhas de acusação.”

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57643&filename=001-57643.pdf&TID=thkbhnilzk
https://www.legal-tools.org/doc/adb0ea/pdf/
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11. Brady vs. United States, 397 U.S. 742 (1970). Suprema Corte dos 
Estados Unidos. Neste caso, reconheceu-se a constitucionalidade do 
plea bargaining. O Tribunal decidiu, ainda, que a sexta emenda (garan-
tia ao contraditório) não implica o direito do acusado de conhecer a 
íntegra de acordos ou promessas da fase investigativa.

4.1 Fontes de pesquisa

1. BURGORGUE-LARSEN, Laurence; TORRES, Amaya Úbeda de. 
The inter-American court of human rights: case law and commen-
tary. Oxford: Oxford University Press, 2013.

2. FONSECA, Cibele Benevides Guedes da. Colaboração premiada. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2017.

3. LEVORIN, Marco Polo. Delação premiada: uma abordagem a partir 
das políticas criminais garantista e antigarantista e da Constituição 
Federal. 2018. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico) – 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2018. Disponível em: http://
tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3525/5/Marco%20Polo%20
Levorin.pdf.

4. MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto no processo penal. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

5. ORTIZ, Juan Carlos. La delación premiada en España: instrumentos 
para el fomento de la colaboración con la justicia. Revista Brasileira de 
Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 39-70, jan./abr. 
2017. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37109.pdf.

6. PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e 
procedimento. Curitiba: Juruá, 2016.

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/397/742/
http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3525/5/Marco%20Polo%20Levorin.pdf
http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3525/5/Marco%20Polo%20Levorin.pdf
http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3525/5/Marco%20Polo%20Levorin.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37109.pdf
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7. RIQUERT, Marcelo A. La delación premiada en el derecho penal. 
Buenos Aires: Hammurabbi, 2011. Disponível em: https://ediscipli-
nas.usp.br/pluginfile.php/4274340/mod_resource/content/1/La%20
delacion%20premiada%20en%20el%20derecho%20penal.pdf.

4.2 Bases de dados
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2. Corte Constitucional da Colômbia. Disponível em: https://www.
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3. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: https://
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4. Legal tools database. Global commons retrieval. Disponível em: https://
www.legaltools.org/en/doc/2fb77f/.

5. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Disponível em: 
https://www.supremecourt.gov/.

6. Tribunal Constitucional da Espanha. Disponível em: https://www.
tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/Paginas/default.aspx.

7. Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Disponível em: https://www.
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8. Tribunal Supremo da Espanha. Disponível em: https://www.
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