MARATONA
JURUÁDOCS
TÉCNICAS AVANÇADAS DE
INVESTIGAÇÃO:

4. COLABORAÇÃO PREMIADA E
ACORDO DE LENIÊNCIA

CONSIDERAÇÕES GERAIS
+

+

A macrocriminalidade e a sofisticação na prática de crimes,
principalmente por organizações criminosas, impõem ao
Poder Público o aprimoramento dos métodos investigativos.
Nesse contexto, os meios tradicionais se mostram precários e
insuficientes ao exercício da persecução penal.

Nessa nova série serão abordadas as técnicas avançadas de
investigação, quais sejam:

1

AÇÃO CONTROLADA;

2

QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E
TELEMÁTICO;

3

INFILTRAÇÃO DE AGENTES;

4

COLABORAÇÃO PREMIADA E O ACORDO DE LENIÊNCIA;

5

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL;

6

MEDIDAS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO.

COLABORAÇÃO PREMIADA E
ACORDO DE LENIÊNCIA

+

A Lei nº 12.850/2013, alterada pelo Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/2019), passou a prever em detalhes o
acordo de colaboração premiada nos artigos 3º- A a 7º;

+

O instituto faz parte da chamada justiça penal negocial,
em que o acusado ou investigado abre mão da
tradicional posição de resistência à acusação, aliando-se
a ela na solução de determinado fato típico;

+

Segundo a lei, o acordo de colaboração premiada é
negócio jurídico processual e meio de obtenção de
prova. Uma de suas principais características formais é a
confidencialidade, que deve ser preservada tanto pelo
colaborador quanto pelo órgão público responsável pela
formalização das tratativas;

+

Nesse sentido, o recebimento da proposta de acordo
demarca o início das negociações e constitui também o
marco de confidencialidade, configurando violação de
sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação
das tratativas iniciais ou de documento que as formalize;

+

A

proposta

de

acordo

poderá

ser

sumariamente

indeferida. Caso não seja, as partes firmarão Termo de
Confidencialidade e prosseguirão nas tratativas. Nessa
hipótese, não poderá haver indeferimento posterior da
proposta sem justa causa;

+

O mero recebimento da proposta para análise ou a
assinatura

do

Termo

de

Confidencialidade

não

suspendem, por si só, as investigações, exceto se houver
acordo em sentido contrário, com a propositura de
medidas cautelares ou assecuratórias;

+

Quando houver necessidade, o acordo de colaboração

+

A proposta será acompanhada de procuração do

poderá ser precedido de instrução;

interessado, com poderes específicos para o início do
procedimento

e

suas

tratativas,

ou

firmada

pessoalmente pela parte que pretende o acordo e seu
advogado ou defensor público. Nenhuma tratativa será
realizada sem a presença de advogado constituído ou de
defensor público;

+

Na colaboração premiada, o colaborador deverá narrar
todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que
tenham relação direta com os fatos investigados;

+

O juiz não participará das negociações, que ocorrerá
entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor,
com a manifestação do MP, ou, conforme o caso, entre o
Ministério Público e o investigado ou acusado e seu
defensor;

+

Realizado o acordo, os autos serão remetidos ao juiz
para análise, que ouvirá sigilosamente o colaborador,
acompanhado de seu defensor. Nessa oportunidade,
verificará, dentre outros aspectos, a regularidade e a
legalidade

do

voluntariedade
colaborador;

negócio
da

jurídico,

manifestação

bem
de

como

vontade

a
do

+

O acesso aos autos de acordo ficará restrito ao juiz, ao
MP e ao delegado de polícia, como forma de garantir o
êxito das investigações. Assegura-se ao defensor o
amplo acesso aos elementos de prova que digam
respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente
precedido de autorização judicial e ressalvados aqueles
referentes às diligências em andamento;

+

O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do
colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento
da denúncia ou da queixa, não podendo o magistrado,
em qualquer hipótese, decidir por sua publicidade
anterior;

+

O acordo de colaboração pressupõe que o colaborador
cesse o envolvimento em conduta ilícita vinculada ao
objeto da colaboração, sob pena de rescisão;

+

Enquanto

o

acordo

de

colaboração

premiada

se

restringe às pessoas físicas, a legislação permite a
celebração do acordo de leniência por pessoas jurídicas.
Esse instituto pode ser encontrado, em especial, nos
artigos 16 e 17 da nº 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87
da Lei nº 12.529/2011.

Para

mais

detalhes

sobre

as

técnicas

avançadas

de

investigação confira a obra Manual Básico de Processo Penal
dos autores Antonio Devechi e Júlio César Craveiro Devechi,
publicada pela Juruá Editora.

