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RESUMO
A presente dissertação objetiva, por meio de uma reconstrução históricocomparada, desvendar as raízes da colaboração premiada, considerando a
configuração encontrada na Lei nº 12.850/13 (Lei das Organizações Criminosas).
Expressa-se que o diploma apontado apresenta feições que remetem ao plea
bargaining, peculiar ao processo penal adversarial, de tradição anglo-saxônica. A
partir desse ponto, estudam-se as raízes histórico-comparadas da colaboração
premiada em narrativas paralelas, abrangendo o desenvolvimento do instituto na
tradição do common law e o regramento encontrado na evolução da tradição
romano-germânica. Com o resultado obtido, analisam-se os movimentos de
influência exercidos pelos ordenamentos jurídicos de raízes anglo-saxônicas
sobre os sistemas que apresentam características típicas da tradição romanogermânica, especialmente quanto a dois aspectos: colaboração premiada e
abertura de espaços de solução consensual do processo penal. Constata-se que
no direito anglo-americano esses dois pontos se inter-relacionaram ao longo da
história, enquanto no direito italiano foi possível mantê-los em compartimentos
estanques. No direito brasileiro, a combinação de normas concernentes à delação
premiada com a importação de mecanismos de solução consensual do processo
penal permitiu uma ruptura com a tradicional disciplina nacional sobre a matéria,
inciada com a Lei n. 8.072/90. Contaminada pela lógica do consenso, a
colaboração premiada ganhou a nova roupagem que se apresenta na Lei n.
12.850/13, a qual compreende a aceitação do processo penal como um modelo
de disputa, com consequente repercussão sobre o papel dos atores do processo
penal. Para a viabilização da pesquisa, foram utilizados os métodos bibliográfico
de pesquisa, dialético, e, sobretudo, comparatístico, concretizado pelo exame de
material histórico, legal, doutrinário e jurisprudencial de outros países, com
ferramentas de estudo do direito comparado. Como resultado, conclui-se que a
Lei nº 12.850/13 possui raízes na tradição anglo-saxônica, haja vista que o
ordenamento jurídico brasileiro sofreu influência indireta do sistema norteamericano, com clara intermediação do direito italiano, por meio do qual o direito

processual penal pátrio incorporou espaços de consenso que repercutiram sobre
a normativa estudada.
Palavras-chave: Justiça Penal Negocial. Plea Bargaining. Colaboração Premiada.
Delação Premiada. Processo Adversarial.

ABSTRACT
The present dissertation aims, through a historical-comparative reconstruction, to
unveil the roots of the accomplice’s cooperation agreement, considering the legal
framework of the Law 12.850 / 13 (Organized Crime Act). It is said that the Act has
some features that resemble plea bargaining, a mechanism that is familiar to the
adversarial criminal process, of Anglo-Saxon tradition. From this point on, we
study the historical-comparative roots of the cooperation agreement in parallel
narratives, covering the development of the institute in the common law tradition
and the evolution of the rules surrounding the collaboratori di giustizia from Italy, a
system rooted on civil law tradition. With the result obtained, we analyze the angloamerican movements of influence over legal systems of civil law tradition,
especially regarding two aspects: cooperating defendants and negotiated justice
for the disposition of criminal process. It can be seen that in Anglo-American law
these two points were intertwined throughout history, while in Italian law it was
possible to keep them in separate compartments. In Brazilian law, the combination
of rules concerning the cooperation agreements with new tools of negotiated
justice allowed a rupture with the traditional national discipline on the subject of
cooperating accomplices, which has began with the Law n. 8.072 / 90,
transplanted from Italy. Contaminated by the logic of negotiated justice, the
national cooperation agreement received a new regulation presented in Law n.
12.850 / 13, which includes the understanding of the criminal procedure as a
model of dispute, changing the role played by the actors of Brazilian criminal
procedure in cooperation agreements. In the end, it is concluded that Law No.
12.850 / 13 has roots in the common law tradition, since the Brazilian legal system
imported American features of negotiated justice, with clear intermediation of
Italian law, source of inspiration with patteggiamento and giudizio abbreviato.

Keywords: Plea bargaining, cooperation agreement, patteggiamento, giudizio
abbreviato, negotiated justice.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como objetivo esclarecer os motivos que levaram
ao contraste existente entre as primeiras fórmulas legais relativas à delação
premiada no direito brasileiro, introduzidas pela Lei n.º 8.072/90 (Lei de Crimes
Hediondos), e o regime jurídico mais complexo e moderno contido na Lei n.º
12.850/13 (Lei de Combate às Organizações Criminosas).
Em análise preliminar, percebe-se que houve uma repaginação notável do
papel que cabe a cada um dos atores do processo penal no manejo da
colaboração premiada a partir da Lei n. 12.850/13. Deixou o instituto de se
materializar por meio de mera norma de natureza penal e passou a se apresentar
como instrumento de justiça penal consensual.
Nesse

modelo,

não

pode

mais

o

juiz

aplicar

um

benefício

independentemente de aquiescência ministerial. Ao contrário, as partes
assumiram uma posição de reitoras da colaboração premiada, negociando
diretamente e sem intervenção judicial1.
Em uma leitura um pouco mais detida, é intuitivo presumir que, entre a Lei
n. 8.072/90 e a Lei n. 12.850/13, devem ter ocorrido movimentos normativos que
modificaram o contexto que envolvia o processo penal brasileiro e, assim,
permitiram uma ruptura com as tradicionais fórmulas de delação premiada
constantes de leis anteriores, flexibilizando a obrigatoriedade da ação penal,
acolhendo espaços de consenso entre as partes e reduzindo o protagonismo
judicial.
Com o fim de lançar luzes sobre esse caminho a princípio obscuro,
promove-se uma reconstrução histórica de direito comparado para que se
busquem as raízes da colaboração premiada, considerando a configuração posta
na Lei nº 12.850/13. Todavia, essa reconstrução histórico-comparativa não é um
fim em si, mas um meio para que se possa compreender de maneira mais precisa
o papel que cabe a cada uma das partes do acordo. Pretende-se compreender a
dinâmica que envolve o manejo do instituto.
Ao proporcionar à colaboração premiada um novo e detalhado roteiro, o
diploma legal utilizado como referência trouxe substanciais inovações ao

1

Exceto a posteriori, para homologação.
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processo penal brasileiro, conferindo a este meio de obtenção de prova feições
que remetem ao instituto do plea bargaining, típico do processo penal adversarial.
Nessa perspectiva, deve-se memorar que os princípios informadores de
determinado ordenamento processual são extraídos do modelo processual que
lhe serve de referência, repercutindo sobre os papeis que cabem a cada um dos
atores do processo no manuseio dos institutos a ele inerentes. Daí a importância
de conhecer as raízes ocultas sob a normativa estudada, que são indicativo do
sistema processual a se ter como norte.
Para a consecução desses objetivos, o trabalho foi dividido em duas
grandes partes. A primeira compreende dois capítulos, visando proporcionar
noções introdutórias que são indispensáveis à compreensão do ponto central de
abordagem.
Nessa seara, o primeiro capítulo expõe as expressões doutrinárias
decorrentes da relação dialética entre eficiência e garantismo no processo penal
brasileiro. Esses valores revestem-se de roupagem própria diante de meios de
obtenção de prova aplicáveis à criminalidade organizada e servem, sempre, como
um parâmetro de aplicação justa e equilibrada do processo penal. É por isso que,
dessa abordagem inaugural, extraem-se elementos que se fazem presentes em
todo o restante da dissertação.
O segundo capítulo, apesar de concebido de maneira unitária, compreende
dois temas correlatos ao estudo de direito comparado. A princípio, são feitas
exposições gerais relacionadas ao direito comparado enquanto método,
atendendo as bem expostas recomendações da banca de qualificação nesse
sentido e esclarecendo por que seu emprego se mostra admissível e
recomendável no processo penal. Importantes exemplos de hibridização
normativa, de resistência jurídico-cultural a influências estrangeiras e outros
fenômenos compreensíveis pelo método comparado constam desses tópicos.
Essas experiências ilustram os movimentos narrados no terceiro capítulo,
guardando com eles certo paralelo.
Além disso, estudam-se os sistemas processuais em perspectiva
comparatista, pontos efetivamente indispensáveis à compreensão da segunda
parte da pesquisa. As incursões doutrinárias contidas nesses tópicos esclarecem
os movimentos de importação de institutos jurídicos e as problemáticas
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recorrentes de rejeição, modificação e consolidação de informações normativas
transplantadas ou traduzidas.
A segunda parte, por sua vez, inicia-se com o estudo das raízes da
colaboração premiada em uma perspectiva de direito comparado. Passa, após,
pela análise de como ordenamentos de tradição anglo-saxônica influenciaram os
ordenamentos

jurídicos

de

tradição

romano-germânica,

neles

inserindo

mecanismos de justiça consensual. Por fim, estabelece um vínculo entre a
reconstrução histórica elaborada e o regime atual da colaboração premiada no
direito brasileiro.
Ao final, o que se nota é que o regime jurídico da colaboração premiada na
Lei n. 12.850/13 não decorreu do acaso ou de escolhas legislativas aleatórias. Ao
contrário, trata-se de produto de complexos movimentos de reforma legislativa,
que só podem ser compreendidos se buscarmos as raízes do instituto jurídico em
questão, adotando-se uma perspectiva de direito comparado, tal como proposto.
O emprego do método comparado neste trabalho não se limita à análise
estática de semelhanças e diferenças entre os ordenamentos jurídicos estudados.
Da leitura comparatista, espera-se extrair elementos que sejam capazes de
nortear a modulação da aplicação prática de regramentos que tenham raízes em
sistemas jurídicos estrangeiros. Para tanto, a experiência externa no manejo de
institutos que lhe são tradicionais, como a colaboração premiada, pode lançar
importantes luzes interpretativas sobre o nosso próprio direito, que lida há pouco
com uma configuração moderna do mecanismo2.
A análise comparativa que proporciona a mais adequada leitura do
regramento estrangeiro importado – por tradução ou transplante – não se esgota
na simples leitura normativa. Desta, o comparatista deve partir para a prática
2

Em análise superficial, por exemplo, quando da importação de características típicas do processo
penal adversarial, os legisladores italianos possuíam crenças relacionadas ao ordenamento
jurídico matriz que não condiziam com a realidade. O estudo de direito processual penal
comparado permitiu que os institutos iltalianos baseados no direito norte-americano fossem
corretamente interpretados. Ennio Amodio (2003, p. 186), expressa, inclusive, que a doutrina
italiana foi se especializando, aos poucos, no direito estadunidense. Sobre as percepções
equivocadas e a importância do estudo comparativo: La dottrina italiana há già iniziato a compiere
questa revisione critica mediante indagini comparative che collocano il nostro Paese, tra quelli
dell’area continentali, in posizione avanzata negli studi sul processo penali d common law. Alcune
idee fuorvianti – quella dela assoluta passiità del giudice statunitense nel corso dell’esame direto
dei testi svolto dalle parte in dibattimento o quella dela quase magica e salutare eficácia deflattiva
del patteggiamento – sono state ormai correte grazie ai contributi di studiosi che hanno smitazzato
taluni istituti del common law facendone emerfere i reali contorni AMODIO, Enio. Processo Penale
Diritto Europeo e Common Law: dal rito inquisitório al giusto processo. Milano: Giuffrè, 2003, p.
185-186).
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subjacente à norma, alcançando sua forma de incidência concreta. Depois, os
institutos e temas que circundam o instrumento estrangeiro sob análise, bem
como o papel que os atores do processo desempenham na sua aplicação,
também devem ser estudados3.
Por essa razão, a reconstrução de direito comparado contida no terceiro
capítulo analisa o desenvolvimento normativo não apenas da colaboração
premiada, mas de institutos que, de alguma maneira, na linha de desenvolvimento
do trabalho, repercutiram sobre o objeto de estudo. Não se pode falar em
colaboração premiada no common law sem compreender adequadamente o
desenvolvimento dos poderes discricionários do titular da ação penal, o que passa
pela análise mais ampla do plea bargaining e da posição dos atores do processo
penal, de forma mais global4.
No âmbito da reconstrução do common law, dezenas de autores foram
consultados, mas houve certa predileção pela pesquisa de George Fisher no
Estado de Massachusetts, em detrimento dos estudos de Lawrence Friedman e
Robert Percival na Califórnia. Isso se justifica pela metodologia empregada pelos
autores, pelos resultados apresentados nos distintos trabalhos, bem como pelos
períodos por eles cobertos. A ampla pesquisa feita por George Fisher se inicia em
meados do século XVIII e se encerra no início do século XX. A magistral leitura
feita pelo autor é suficiente para compreender o fenômeno da expansão do plea
bargaining norte-americano e seus motivos.
Além disso, as relações dinâmicas que deram suporte à consagração da
solução do processo penal norte-americano pelo consenso são expostas por
George Fisher sob a perspectiva dos papeis que cabem aos atores do processo
penal, o que se coaduna com o objetivo desta pesquisa. Também merece
destaque o fato de que, ao final do período estudado por Fisher, 87% dos casos

3

La comparazione esige invece, nella ricerca, da um lato, uma integrazione verticale, che si
extrínseca nel passaggio dela disposizione normativa alla prassi sottostante ad essa, dall’ltro uma
integrazione orizzontale, che postula unampliamento dell’indagine ai temi collaterali ala procedura,
al fine di porre in rilievo la posizione istituzionale e il ruolo degli operatori dela giustizia (idem.
Ibidem).
4
Se ai fine di uma profícua macrocomparazione è indispensabile spingersi oltre il diritto dei
giuristti, non è meno essenziale, come s`’e detto, avvalersi dell’integrazione orizzontale che
esamina la procedura penale nel contesto dell’organizzazione giudiziaria. Senza mettere a fuoco la
posizione istituzionale del giudice e dell’organo dell’acusa si rischia di non capire nulle dei
congegni operativi di um determinato istituto processuale, pur ricostruito com cura all’interno di uno
specifico ordenamento (AMODIO, Ennio. Op. cit. p. 191).
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criminais de Massachusetts eram resolvidos por guilty plea, na maioria das vezes
como consectário de acordo entre as partes5.
Por outro lado, a pesquisa de Friedman e Percival teve como ponto de
partida o ano de 1870, encerrando-se em 1910, quando apenas 36% dos casos
criminais da Califórnia eram solucionados por guilty plea, com um percentual
naturalmente menor de plea bargains. Ao que tudo indica, os autores deixaram de
explorar o movimento de explosão dos índices de acordos entre as partes na
unidade da Federação por eles analisada. Atualmente, as Cortes californianas
trabalham com um modelo pronto de plea form, a ser preenchido com
informações simples pelas partes, bastando simples assinatura judicial de
homologação6. Como se chegou a esse ponto de ampla difusão do plea
bargaining na Califórnia, que encontra paralelo nos demais Estados e no âmbito
Federal, não está claro na obra em questão7.
Mesmo diante da aparente completude do trabalho de Fisher, para que se
alcançasse uma visão global do fenômeno nos Estados Unidos, outras obras
relacionadas a outros Estados norte-americanos ou, especialmente, ao âmbito
federal, foram consultadas. A pesquisa também direcionou consideráveis energias
à aplicação prática dos mecanismos de solução do processo penal pelo consenso
no direito norte-americano.
Houve, ainda nesse ponto, projeção para além das conclusões de George
Fisher, considerando que, quando da publicação do livro do autor, a Suprema
Corte norte-americana ainda não havia decidido que as Federal Sentencing
Guidelines teriam caráter meramente consultivo, o que repercutiu sobre a
configuração do plea bargaining.
Mais modesta - por serem mais recentes nessa tradição as disposições
concernentes à delação premiada e aos mecanismos de solução consensual do
processo penal - a reconstrução do histórico romano-germânico também foca no

5

FISHER, George. Plea Bargaining’s Triumph. Stanford: Stanford University Press, 2003, p.
162.
6
Para acesso ao modelo: http://www.courts.ca.gov/documents/cr101.pdf. Acesso em: 29/12/2017.
7
Para que não se seja injusto com os autores, cite-se que o escopo da excelente obra Roots of
Justice se projeta para muito além do esclarecimento das raízes do plea bargaining, o que justifica
a insuficiência da pesquisa nesse aspecto. George Fisher (2003, p. 162) anota adicionalmente que
os promotores californianos não dispunham de poderes de nolle prosequi, a partir da edição de lei
voltada à abolição dessa prerrogativa em 1851, razão pela qual havia apenas modestos espaços
de barganha.
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papel que cabe às partes do processo penal no instituto estudado e busca
explicar se a abertura de espaços de consenso repercutiu sobre ele.
O quarto e último capítulo traz uma análise dos novos dispositivos da
colaboração premiada, conferindo-lhes uma interpretação adequada à sólida base
teórica constituída pelo estudo dos capítulos anteriores. Propõe-se, ainda, uma
análise detida dos papeis de cada um dos atores do processo penal na
colaboração premiada, haja vista que a influência adversarial nos traz uma nova
forma de compreendê-los.
É importante salientar, de antemão, que a reduzida experiência nacional
com as inéditas disposições da Lei n. 12.850/13 concernentes às técnicas
especiais de investigação, torna conveniente, mesmo no quarto capítulo, a
realização

de

estudos

de

direito

comparado,

especialmente

a

análise

jurisprudencial e doutrinária de Estados que possuem ampla experiência com a
matéria – como a Espanha e os Estados Unidos.
A intenção inicial era a de se realizar uma leitura exauriente no quarto
capítulo, analisando-se todas as questões afetas aos poderes, faculdades, ônus,
direitos e deveres das partes no manejo da colaboração premiada. Diante do
elevado grau de complexidade das questões trabalhadas, todavia, e considerando
a limitação de tempo e de espaço, foi necessário optar por alguns tópicos em
detrimento de outros. Foram priorizados pontos pouco ou nada trabalhados na
doutrina brasileira – como os relacionados aos mecanismos de contenção de
abusos durante a fase de negociação do acordo. Deixou-se de elaborar tópicos
próprios para os poderes dispositivos das partes e para o estudo do princípio da
autonomia da vontade do acusador, que foram dissolvidos ao longo das
exposições elaboradas.
Anote-se, ainda, que, na abordagem feita ao longo de toda a dissertação,
ao mesmo tempo em que se preserva a noção de que as técnicas especiais de
investigação tendem a expor a perigo, em maior grau, direitos e garantias
fundamentais, evita-se uma leitura garantista monocular8, preservando-se a busca
pela eficiência do processo penal. A premissa que ilumina toda a pesquisa, sob
8

FISCHER, Douglas. O que é garantismo penal (integral)? IN: CALABRICH, Bruno; FISCHER,
Douglas; PELELLA, Eduardo (org). Garantismo penal integral. Salvador: JusPodivm, 2010. O autor
menciona que o desvirtuamento da doutrina garantista de Ferrajoli (integral), conduz ao fenômeno
que ele denomina garantismo hiperbólico monocular, no qual os únicos interesses tutelados são
os do indivíduo, em detrimento dos interesses da sociedade.
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essa ótica, é a de que o processo penal possui a finalidade essencial9 de
compatibilizar os valores da segurança e da liberdade, conferindo equilíbrio à
relação entre esses dois preceitos fundamentais aparentemente (e apenas
aparentemente) antagônicos.
Por fim, faz-se necessário um esclarecimento sobre a terminologia utilizada
ao longo da dissertação. O emprego do termo delação premiada tem sido evitado
por alguns doutrinadores, sob o argumento de não ser este capaz de traduzir a
total extensão do instituto a que diz respeito10. Referida tendência refletiu na
opção legislativa manifestada pelo artigo 4º da Lei n. 12.850/11, que se refere à
“colaboração premiada”.
Contudo, a utilização da já tradicional expressão jurídica – delação
premiada - não tem o condão de restringir a aplicabilidade dos dispositivos legais
que tratam do instituto em questão. Como se nota, tratamos os termos
colaboração premiada e delação premiada sem distinção, respeitando tanto a
tradição já consagrada quanto a opção legislativa.

9

FERNANDES, Antonio Scarance. Op. cit. p. 24
Cf. ARAS, Vladmir. Técnicas especiais de investigação. In: VERÍSSIMO, Carla de Carli. (org.)
Lavagem de Dinheiro: prevenção e controle penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 426.
10
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CONCLUSÃO
Com a proposta de identificar as causas do contraste existente entre as
primeiras fórmulas legais concernentes à delação premiada no direito brasileiro e
o regime jurídico instituído pelo art. 4º da Lei n. 12.850/13, dissecaram-se as
informações normativas contidas no referido dispositivo legal, as quais
manifestam a compreensão do instituto: a) como norma de direito premial; b)
como instrumento de justiça negocial, abrangendo parcialmente a noção de
processo penal como um modelo de disputa; c) compatibilidade do novo regime
jurídico com o princípio da oportunidade.
Fala-se em parcial aceitação do processo penal como um modelo de
disputa porque, ao contrário do que ocorre na tradição anglo-saxônica - pelas
mais variadas maneiras de expressão do plea bargaining - o regime jurídico da
Lei n. 12.850/13 põe à disposição das partes limitadas formas de solução
consensual do processo.
Os benefícios que dominus litis e imputado podem pactuar estão previstos
de maneira bem delineada no diploma normativo, não se admitindo, por exemplo,
um completo sentencing bargaining, com pena previamente determinada, o que
afastaria em absoluto os poderes discricionários do juiz sobre a dosimetria penal.
Também não se admite fact bargaining, de modo que às partes não é dado
o poder de desenhar livremente como os fatos ocorreram, em dissociação do
conjunto probatório coligido nos autos.
Dentre os citados elementos normativos, apenas um deles se fazia
presente na primitiva709 forma de delação premiada do direito brasileiro – a
formatação do instituto como norma de direito premial. O art. 8º, parágrafo único,
da Lei n. 8.072/90 não concebeu um mecanismo de justiça penal negocial e não
era compatível com o princípio da oportunidade.
Para esclarecer os motivos subjacentes a esse contraste, buscou-se
identificar quais seriam as raízes jurídicas do modelo adotado pela Lei n.
12.850/13 e, nesse diapasão, promoveu-se uma reconstrução históricocomparada: a) da colaboração premiada; b) da abertura de espaços de consenso,
709

Como esclarecido na dissertação, por questões metodológicas que interessavam à
compreensão da relação de causa e efeito que culminou na Lei n. 12.850/13, foram
desconsideradas as raízes remotas da colaboração premiada no direito brasileiro, a exemplo das
disposições conhecidas das Ordenações Filipinas.
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direcionando-se as duas abordagens ao processo penal praticado nos países com
regimes jurídicos de tradição anglo-saxônica, representados majoritariamente
pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, e nos países de tradição jurídica
romano-germânica, representados majoritariamente pela Itália.
As reconstruções, embora materializadas por narrativas paralelas, nunca
se afastaram da compreensão de que as distintas tradições jurídicas estudadas
sofreriam, mais tarde, movimentos recíprocos de influência, o que, aliás, foi
definido de maneira clara no segundo capítulo do trabalho por meio do estudo de
sistemas processuais, dos movimentos de transplante e de tradução e, por fim,
pela consciência de que a hibridização normativa é fenômeno indissociável de um
mundo globalizado.
Inicialmente, foram rechaçadas as afirmações doutrinárias, não raro feitas
sem qualquer embasamento histórico, de que o regime jurídico da delação
premiada na Lei n. 8.072/90 encontraria suas raízes no direito italiano e no plea
bargaining. Essa duplicidade de raízes apenas faria sentido a partir da Lei n.
12.850/13 e, a princípio, a delação premiada do direito brasileiro não tinha
qualquer nota de influência da tradição anglo-saxônica.
No âmbito do common law, a reconstrução histórico-comparada nos conduziu
às seguintes conclusões:
1 – As origens da colaboração premiada nessa tradição jurídica remontam ao
instituto do approvement, que não se expressava como um mecanismo de
solução consensual do processo e não era compatível com o princípio da
oportunidade. O approvement tinha como pressuposto a propositura de ação
penal contra o imputado colaborador que, já na posição de réu, apontava
supostos coautores, dando início a um processo incidental entre delator e
delatado, suspendendo-se a ação penal principal;
2 – Dois fatores acarretaram a queda do approvement. Primeiro, o elevado
risco ao colaborador que, ao assumir a responsabilidade penal no que diz respeito
à imputação original, sujeitar-se-ia invariavelmente à pena e morte, caso não
lograsse êxito em comprovar a culpa do delatado. Segundo, o sistema probatório
então vigente proporcionava poucas vantagens para a persecução penal que, a
partir das reformas operadas por Henrique II, passou a ser de crescente interesse
estatal. Antes, este permanecia praticamente alheio às controvérsias penais
anglo-saxônicas;
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3 – Paralelamente à queda do approvement e diante do emergente controle
estatal sobre a persecução penal, o direito inglês instituiu órgãos oficiais de
persecução que, aos poucos, assumiram a titularidade da ação penal. Na figura
dos Justices of the Peace se identifica as origens do promotor de Justiça moderno
e, muito embora não dispusessem eles de grandes poderes discricionários no
século XVI, o interesse da Coroa na eficiência punitiva reconhecia a eles poderes
de nolle prosequi, que poderiam ser utilizados em favor de acusados
colaboradores. Apenas a partir desse modelo se vê uma relação entre
discricionariedade do órgão de acusação e colaboração premiada – desenhandose uma forma de solução consensual do processo penal, em favor do
colaborador, por meio de promessa de não-persecução;
4 – Quando do transplante do sistema jurídico do common law para os
Estados Unidos da América, os poderes discricionários de nolle prosequi
dissociados da colaboração premiada, então reconhecidos exclusivamente ao
Attorney-General, foram ampliados para muito além do que havia na origem,
contemplando todos os district attorneys estadunidenses. Esses amplos poderes
discricionários repercutiram sobre o regime jurídico da colaboração premiada,
cujos benefícios, no Crown witness system limitavam-se à promessa de nãopersecução penal.
5 – Essa não prevista expansão dos poderes discricionários do titular da ação
penal nos Estados Unidos, com repercussão sobre os espaços de consenso do
processo penal, parece ser a primeira considerável representação da analogia
empregada por Máximo Langer – mecanismos de solução do processo penal por
consenso, quando importados inadvertidamente, podem funcionar como um
cavalo de Troia, trazendo em seu interior uma lógica que pode pressupor a
repaginação dos papeis que cabem aos atores do processo penal710;
6 – Inicialmente, o plea bargaining norte-americano concebido e gerido por
promotores de Justiça assumiu formas limitadas de charge bargaining e enfrentou
resistência judicial. Após, com a adesão dos magistrados aos mecanismos de
solução consensual do processo penal, o plea bargaining atingiu os mais
elevados índices, praticados nos dias atuais. Da análise histórica, extrai-se que
710

Reconhece-se que aqui a analogia do autor não se encaixa perfeitamente, haja vista que, em
sua reconstrução, Langer se refere à importação de mecanismos do common law por
ordenamentos jurídicos de tradição civil law, o que reforça o fator surpresa do cavalo de Troia.
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existe uma relação inversamente proporcional entre os poderes discricionários do
juiz e do titular da ação penal. Quanto maiores os poderes discricionários do
dominus litis, com mais ferramentas de barganha à disposição, menores os
poderes discricionários do julgador;
7 – Na prática, os acordos de colaboração premiada são inseridos em
cláusulas adicionais no corpo de termos de acordo mais amplos.
Já no âmbito da reconstrução romano-germânica, nota-se que a
colaboração premiada italiana nos tempos modernos não resultou de uma natural
e peculiar distribuição dos papeis dos atores do processo penal ao longo dos
séculos, mas de uma legislação de emergência editada para fazer frente à
criminalidade organizada. Não havia, nesse momento inaugural, espaços de
solução consensual do processo penal na Itália.
A República Italiana, com inspiração no processo penal anglo-americano,
todavia, inseriu mecanismos de solução consensual do processo penal, como o
patteggiamento e o giudizio abbreviato. Havia uma pretensão de se abandonarem
as características inquisitoriais do sistema pátrio, com adoção de figuras
condizentes com o modelo adversarial. A importação planejada, contudo, não
poderia ocorrer por meio de simples transplante, considerando as distintas
culturas processuais existentes em torno do ordenamento de origem e do
ordenamento de destino. Optou-se por um movimento de tradução normativa.
Na concepção italiana, as partes não poderiam receber na reforma poderes
de disposição sobre o objeto do processo. Além disso, a cláusula de nãopersecução não pode se materializar como ferramenta de barganha do dominus
litis, haja vista que o princípio da obrigatoriedade possui envergadura
constitucional na Itália (art. 112, Costituzione della Repubblica Italiana).
Paralelamente, ao imputado não se reconheceu o poder dispositivo que
abrangesse a completa renúncia ao procedimento, de forma que a simples
assunção de culpa justificasse, por si só, a prolação de sentença condenatória. A
Itália rejeitou o guilty plea, mantendo a assunção de culpa no âmbito da confissão,
como concebida tradicionalmente pelos ordenamentos jurídicos italiano e
brasileiro.
De toda forma, dos mais recentes regramentos italianos correlatos ao
instituto da colaboração premiada, vê-se que instrumentos de justiça penal
consensual não contaminaram a colaboração premiada.
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O que tornou a análise do direito italiano estratégica para o trabalho,
todavia, foi o fato de que o patteggiamento e o giudizio abbreviato exerceram
importante influência sobre o anteprojeto que deu origem à Lei n. 9.099/95 no
Brasil, servindo-lhe de fonte de inspiração.
A partir dessa constatação, pôde-se concluir de plano que o ordenamento
jurídico norte-americano influenciou indiretamente os espaços de consenso do
processo penal brasileiro, funcionando o direito italiano como intermediador.
Justamente dessa influência que surgiu a semente adversarial, carregando
consigo elementos que viabilizaram a construção de uma nova compreensão do
processo penal sob a perspectiva do modelo de disputa e dos papeis de seus
atores, com o reconhecimento de poderes discricionários às partes.
Essa reconstrução esclarece o porquê do contraste entre as leis primitivas
relacionadas à colaboração premiada no direito brasileiro e a normativa atual,
apontando a origem das informações normativas extraídas do art. 4º da Lei n.
12.850/13 e repercutindo sobre a interpretação do diploma em questão em pontos
sensíveis.
Ao longo de dois séculos, os mecanismos de solução consensual do
processo penal norte-americano sofreram adaptações que tornaram mais
equilibrado os poderes de nolle prosequi do dominus litis. Reconhecendo-se as
raízes do instituto da colaboração premiada, tal como posto na Lei n. 12.850/13,
bem como a lógica a ele subjacente, olhar para a experiência estrangeira nos
proporcionou vislumbres interpretativos que, em um primeiro momento, foram
negligenciados pelo direito brasileiro.
Como uma tentativa de equilibrar o manejo prático da colaboração
premiada no direito pátrio, as análises de direito comparado viabilizaram as
seguintes conclusões:
1 – O acordo de colaboração premiada pressupõe concessões recíprocas
das partes legitimadas a figurar nos polos da ação penal. O imputado abre mão
do direito ao silêncio e o titular da ação penal lança mão de poderes de nolle
prosequi ou, alternativamente, concede benefícios de natureza penal. Diante
desse cenário, apenas aqueles que são titulares de poderes, faculdades e
posições processuais envolvidos no acordo podem nele figurar como parte, o que
exclui juízes, defensores e autoridade policial;
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2 – A homologação judicial do acordo lavrado por iniciativa do delegado de
Polícia, sem aquiescência ministerial, viola o direito líquido e certo do titular da
ação penal de perseguir em juízo a concretização do jus puniendi em toda a
extensão prevista na norma penal incriminadora, tratando-se de ato impugnável
mediante mandado de segurança;
3 – O delegado de Polícia pode lavrar com um imputado um termo
preliminar de colaboração com o imputado, de eficácia condicionada à
aquiescência ministerial e à homologação judicial. No documento, a autoridade
policial se limitará a expressar os benefícios que irá sugerir ao órgão ministerial,
assumindo apenas o compromisso de pleitear junto ao dominus litis a concessão
dos prêmios em questão;
4 – O imputado, ao contrário do que defende parcela doutrinária, não tem
direito subjetivo ao acordo de colaboração premiada. Em se tratando de negócio
jurídico processual, o princípio da autonomia da vontade do acusador e a própria
lógica subjacente ao instituto forçam a conclusão de que não é possível ao
pretenso colaborador pleitear a homologação da sua proposta de acordo à
autoridade judiciária se com ela não concordou o Ministério Público;
5 – O acordo de colaboração premiada abrange concessões do imputado
que repercutem de maneira definitiva sobre a forma como exercerá seu direito à
ampla defesa, considerando que há necessária renúncia ao direito ao silêncio, o
que o vinculará no processo penal. Diante disso, o direito à ampla defesa,
notadamente na sua vertente de direito à informação, deve ser antecipado para a
fase de negociações da colaboração premiada, a partir do momento em que é
chamado pelo órgão de persecução penal a colaborar, ato que necessariamente
converte o mero suspeito em imputado;
6 – O dever de lealdade processual das partes, apesar de não previsto no
Código de Processo Penal tem sido aplicado pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, vinculando todos os atores do processo. Em regra, a lealdade
processual não se aplica aos meios de obtenção de prova, notadamente aqueles
que se desenvolvem com o uso de deceptive techniques. A colaboração
premiada, todavia, possui peculiaridades que justificam a antecipação do princípio
da lealdade para fase pré-processual, se nela forem iniciadas as negociações;
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7 – O dever de lealdade processual do colaborador foi tratado de maneira
satisfatória pelo legislador, ao sancionar penal e processualmente a má-fé e a
mentira;
8 – O dever de lealdade de dominus litis não foi tratado pela lei, mas, em
construção doutrinária, projeta-se em uma vertente negativa – que impõe à
autoridade estatal o dever de se abster de declarações falsas ou enganosas ao
imputado durante as negociações, com o fim de convencê-lo a aderir ao acordo –
bem como em uma vertente positiva, que se manifesta pelo dever de disclosure,
em recortes peculiares que não prejudiquem, em nenhuma medida, a eficiência
das investigações;
9 – A colaboração premiada no direito brasileiro não se expressa por meio
de guilty plea do imputado, quando há necessidade de assunção de
responsabilidade penal, mas por meio de mera confissão. Como consectário, o
imputado não pode renunciar ao direito ao procedimento, de maneira que a
homologação do acordo não torna despicienda o curso regular do procedimento
comum, considerando não haver previsão de um rito especial na Lei n. 12.850/13;
10 – Em verdade, a Lei n. 12.850/13 prevê apenas o procedimento de
formalização do acordo, mas não dispensa o rito ordinário para a formação da
culpa, o que se pode extrair, inclusive, do próprio art. 22 do estatuto.
Dentre outras conclusões contidas no corpo da dissertação, são essas a
que merecem destaque. À evidência, o manejo prático da colaboração processual
no direito brasileiro fará emergirem outros pontos controvertidos. O direito
comparado, diante das agora conhecidas raízes do instituto, sempre poderá ser
útil fonte de inspiração, desde que não se proceda a uma irracional mimetização
que entre em conflito irremediável com as demais estruturas processuais
existentes no direito brasileiro.
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