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LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
A COLABORAÇÃO PREMIADA E A
RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA PREVENÇÃO
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Matheus Gomes Camacho1
Thais de Cassia Pinhata Vida Leal2

RESUMO
O presente artigo visa a realizar uma análise não exaustiva da nova Lei
TXHGHÀQH2UJDQL]DomR&ULPLQRVDHGLVS}HVREUHRVPHLRVGHSURYD
admissíveis, com intuito de aferir se a colaboração premiada se constitui como um
mecanismo apto posto à disposição do Estado para propiciar segurança à sociedade.
3RULQWHUPpGLRGHUHYLVmRELEOLRJUiÀFDEXVFDVHLQIHULUVHDQRYDOHLDRFRQVDJUDUD
colaboração premiada como um meio de prova, tem o intuito de trazer mecanismos
de auxílio ao Estado, em relação à sua responsabilidade de prevenção e combate ao
crime organizado. Trata-se de uma tentativa de demonstrar se a colaboração prePLDGDpFDSD]GHDX[LOLDUR(VWDGRQDSHUVHFXomRGHVWHÀPEHPFRPRVHHODIHUH
de morte algum princípio e como solucionar eventuais impasses em sua aplicação,
QRFDVRFRQFUHWR3DUDWDQWRpSUHFLVRDQDOLVDUDVSRVLo}HVFRQWUiULDVHIDYRUiYHLVDR
LQVWLWXWRDSURWHomRTXHDOHLGiDRGHODWRUHDRÀPHDRFDERSURSRUDVROXomRTXH
se entende mais adequada para esta celeuma.
PALAVRAS-CHAVE
Colaboração premiada. Responsabilidade do Estado. Crime organizado.
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1 Introdução
O presente artigo visa a demonstrar se a nova lei de Organização CrimiQRVDD/HLQVXUJLXFRPRLQWXLWRGHDX[LOLDUR(VWDGRQDSHUVHFXomR
de sua responsabilidade em combate ao crime organizado, notadamente por intermédio da colaboração premiada, e a receptividade deste instituto pela doutrina brasileira. Na sociedade hodierna, é imperioso reconhecer a força que detém as orgaQL]Do}HVFULPLQRVDVDVTXDLVSRVVXHPXPDPSORHVSHFWURGHDWHPRUL]DomRVRFLDO
$VRUJDQL]Do}HVFULPLQRVDVFRQVWLWXHPDXWrQWLFDVHPSUHVDVYROWDGDVSDUD
o crime, uma vez que obtêm lucro através de atividades ilícitas que afetam diretamente a população, ou mesmo indiretamente, quando adentram no campo lícito a
ÀPGHPDVFDUDUDRULJHPGRVHXSURYHLWRREWLGRSRUPHLRGDFRUUXSomR
Essa espécie de criminalidade é altamente estruturada e hierarquizada, ra]mRSHODTXDOVHPSUHKRXYHJUDQGHGLÀFXOGDGHGR(VWDGRHPFRQVHJXLUFRPEDWrOD
HDFDUUHWDUDUHVSRQVDELOL]DomRGHVHXVPHPEURVGHPRGRHÀFD]
$ MXVWLÀFDWLYD GR WUDEDOKR UHSRXVD QD QHFHVVLGDGH GH XP HVWXGR FUtWLFR
das características da colaboração premiada e sua ressonância no ordenamento e
doutrina pátrios, com o objetivo de se constatar se ela é um mecanismo adequado e
legítimo para combater o crime organizado.
(QWUHWDQWRGHQWUHRVPRGHUQRVLQVWUXPHQWRVSUREDQWHVHVSHFLÀFDGRVQD
lei em tela, a colaboração premiada é o que apresenta maior divergência doutrinária
HMXULVSUXGHQFLDO'HVWDUWHDLQGDTXHWHQKDSRUÀQDOLGDGHFRQÁLWDUHVVDPRGDOLGDde criminosa, molda-se de preceitos éticos que criticam o meio empregado para tal.
Posta assim a questão, o presente trabalho objetiva expor a importância da
/HLQQRFHQiULREUDVLOHLUREHPFRPRRDQWDJRQLVPRGRLQVWLWXWRSUHPLDO
em relação aos interesses sociais, com o propósito de apresentar um viés adequado
para sua utilização frente aos direitos constitucionais existentes.
Inicialmente, antes de iniciar um debate sobre esta questão, é necessário
VXVFLWDUGRLVJUDQGHVSUREOHPDV &RPRVXUJLUDPDVRUJDQL]Do}HVFULPLQRVDV"H
2) a colaboração premiada é um mecanismo apto para o Estado cumprir sua responsabilidade de prevenir e combater a criminalidade organizada?
7HQGRHVWDVLQGDJDo}HVFRPREDVHSRULQWHUPpGLRGRPpWRGRGHGXWLYR²
SDUWLQGRGHXPDUHYLVmRELEOLRJUiÀFDVREUHRWHPD²GLYLGLXVHRWHPDHPWUrVHL[RV
2 SULPHLUR GHOHV WUDUi R FRQFHLWR GH RUJDQL]Do}HV FULPLQRVDV 2 VHJXQGR JUDQGH
eixo descreverá o acordo de colaboração premiada, sua aceitação na doutrina e como
o Estado deve proteger o delator. Por derradeiro, evidenciar-se-á a missão estatal no
combate ao crime organizado.
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&RPLQWXLWRGHIRUQHFHUSDUkPHWURVWHyULFRVSDUDDVTXHVW}HVDTXLDYHQWDdas, houve a seleção de obras de Direito Penal, Direito Processual Penal e CriminoloJLD%XVFRXVHRXWURVVLPDFRQVXOWDDDUWLJRVFLHQWtÀFRVHGHPDLVIRQWHVHOHWU{QLFDV
disponíveis na Internet.
2 Organizações criminosas: antecedentes históricos
Em decorrência de seu amplo espectro de atemorização social, o crime orJDQL]DGR p XPD GDV PDLRUHV SUHRFXSDo}HV HP WHUPRV GH VHJXUDQoD S~EOLFD YH]
que detém uma estrutura organizada e objetiva o lucro através de atividades ilícitas,
FRQVWLWXLQGRDXWrQWLFDVHPSUHVDVYROWDGDVDRFULPHFXMRUHÁH[RpXPSRGHUSDUDOHlo danoso em relação ao poder do próprio Estado.
1R%UDVLOHOHHVWiOLJDGRHPVXDPDLRULDDRWUiÀFRGHGURJDVHGHDUPDV
à corrupção referente à fraude contra o Erário, bem como ao furto e roubo de automóveis e de cargas (GOMES; CERVINI, 2011, p. 12. Duas grandes e famosas organi]Do}HVFULPLQRVDVPHUHFHPGHVWDTXHR&RPDQGR9HUPHOKRHR3ULPHLUR&RPDQGR
da Capital.
A formação do Comando Vermelho resultou da convivência entre presos
comuns e presos políticos no período da ditadura militar, nas penitenciárias do Rio
GH-DQHLURHVSHFLÀFDPHQWHQDGH,OKD*UDQGHRQGHRVSUHVRVFRPXQVDSUHQGHUDPD
ler e escrever com professores detidos por crime de opinião. Organizado na década
de 80 sob o lema “Paz, Justiça e Igualdade”, tinha como um de seus objetivos o domíQLRGRWUiÀFRGHHQWRUSHFHQWHVQDVIDYHODVGR5LRGH-DQHLUR $025,0S 
Não muito se difere a origem do Primeiro Comando da Capital – PCC, que
nasceu dentro do sistema penitenciário, porém, na cidade de São Paulo. Estudos
DSRQWDPVHXVXUJLPHQWRHPPDVFKHJRXDRFRQKHFLPHQWRGRS~EOLFRDSHQDV
QRDQRGHRFDVLmRHPTXHKRXYHXPDGDVPDLRUHVUHEHOL}HVVLPXOWkQHDVHP
diversos presídios, gerando um verdadeiro caos no Estado através de atentados a
fóruns, prédios e funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária (TOLENTINO NETO, 2012, p. 55-56).
(VVDV GXDV JUDQGHV RUJDQL]Do}HV FULPLQRVDV RULJLQDUDP RXWURV JUXSRV
organizados com práticas voltadas para crime, os quais são controlados e comandados, na maioria dos casos, diretamente do interior do próprio presídio, evidenciando o falho sistema prisional no combate à criminalidade e ressocialização dos
condenados.
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&RQFHLWRHFDUDFWHUtVWLFDGDVRUJDQL]Do}HVFULPLQRVDV
2FRQFHLWRGHFULPHRUJDQL]DGRpGHYHUDVFRPSOH[R7RGDYLDFRPÀWRGH
QRUWHDU R FDPLQKR D ÀP GH HVWDEHOHFHU XP PHFDQLVPR HÀFD] DR UHFRQKHFLPHQWR
da delinquência estruturada e que seja voltado ao combate pela defesa de bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito, expor-se-á aqueles que
gozam de maior respeito no seio da doutrina.
O Federal Bureau of Investigations²)%,HVWDEHOHFHDGHÀQLomRGHFULPHRUganizado (2015, online 
2UJDQL]HGFULPHDVDQ\JURXSKDYLQJVRPHPDQQHURID
IRUPDOL]HGVWUXFWXUHDQGZKRVHSULPDU\REMHFWLYHLVWRREWDLQPRQH\ WKURXJK LOOHJDO DFWLYLWLHV 6XFK JURXSV PDLQWDLQ WKHLU SRVLWLRQ
WKURXJKWKHXVHRIDFWXDORUWKUHDWHQHGYLROHQFHFRUUXSWSXEOLFRIÀFLDOVJUDIWRUH[WRUWLRQDQGJHQHUDOO\KDYHDVLJQLÀFDQWLPSDFWRQ
WKHSHRSOHLQWKHLUORFDOHVUHJLRQRUWKHFRXQWU\DVDZKROH

2XWUDGHÀQLomRVHPHOKDQWHSRUpPPDLVGHWLGDpHVWDEHOHFLGDSRU$OEHUWR
6LOYD)UDQFR
2FULPHRUJDQL]DGRSRVVXLXPDWH[WXUDGLYHUVDWHPFDráter transnacional na medida em que não respeita as fronteiras de
FDGDSDtVHDSUHVHQWDFDUDFWHUtVWLFDVDVVHPHOKDGDVHPYiULDVQDo}HV
detém um imenso poder com base em estratégia global e numa estrutura organizativa que lhe permite aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal; provoca danosidade social de alto vulto; tem
grande força de expansão compreendendo uma gama de condutas
LQIUDFLRQDLV VHP YtWLPDV RX FRP YtWLPDV GLIXVDV GLVS}H GH PHLRV
instrumentais de moderna tecnologia; apresenta um intrincado esTXHPD GH FRQH[}HV FRP RXWURV JUXSRV GHOLQTXHQFLDLV H XPD UHGH
VXEWHUUkQHDGHOLJDo}HVFRPRVTXDGURVRÀFLDLVGDYLGDVRFLDOHFRnômica e política da comunidade; origina atos de extrema violência;
XUGHPLOGLVIDUFHVHVLPXODo}HVHHPUHVXPRpFDSD]GHLQLFLDURX
fragilizar os poderes do próprio Estado (1995, p. 75).

Como se percebe, não há um conceito unívoco que descreva de forma límpida o que seria uma organização criminosa.
Na tentativa de estabelecer uma conceituação, Ana Flávia Messa enumera dezessete características essenciais, as quais serão esmiuçadas a seguir (MESSA;
CARNEIRO, 2012, p. 99-101).
A (1) complexidade estrutural, oriunda da estipulação de regras próprias de
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cada organização criminosa, adequadas às suas necessidades de atuação, tudo isto
de forma bem articulada inserida numa estrutura aparelhada, dado seu caráter proÀVVLRQDOL]DQWH $OpP GLVVR Ki XPD   divisão orgânica hierárquica na organização,
HVWUXWXUDGDVHJXQGRDFDSDFLGDGHGHFDGDLQWHJUDQWHHPHIHWLYDUDDWLYLGDGHÀP$
presença de um líder nessa estruturação é de suma importância para o planejamento
das atividades criminosas, capaz de comandar as circunstâncias e a forma da execuomRID]HQGRFRPTXHRVGHPDLVPHPEURVÀTXHPjVXDVXERUGLQDomR'LVWRGHFRUUH
DWHUFHLUDFDUDFWHUtVWLFDD  divisão funcional, demonstrada na divisão evidente das
DWULEXLo}HVGHFDGDPHPEURGDRUJDQL]DomR
2XWUDFDUDFWHUtVWLFDLPSRUWDQWHpD  divisão territorial, uma vez que a orJDQL]DomRpGHWHQWRUDGHXPDVHGHGHSRGHULRGHFLVyULRFHQWUDODÀPGHGRPLQDU
RXWUDViUHDVRTXHRFDVLRQDDGLYLVmRJHRJUiÀFDGDVDWLYLGDGHVLOtFLWDVGHPDUFDGDV
HPVHXWHUULWyULRGHH[HUFtFLR(VWDVRUJDQL]Do}HVDLQGDSRVVXHP  Hstreitas ligações
com o poder estatal,SRLVDLQWHUYHQomRQDVLQVWLWXLo}HVHVWDWDLV PXLWDVYH]HVFRUURPpendo os agentes públicos) é inerente à organização criminosa, como forma de ter
controle do poder estatal conforme sua conveniência, desestabilizando a estrutura
do Estado. Esses grupos, igualmente, possuem como característica marcante a prática de (6) aWRVGHH[WUHPDYLROrQFLD, com arbitrariedade no uso da força física, pois não
há respeito aos direitos humanos, e utilizam-se da violência e ocasionam a insegurança social e a propagação de crimes cruéis.
+iXPFODUR  intuito do lucro ilícito ou indevido, sendo marca intrínseca a
sua própria natureza, o que, por consectário, torna-a (8) detentora de um poder econômico elevadoDWUDYpVGRPHUFDGRRULJLQDGRHSRQWRVGHLQÁXrQFLDFXMRUHVXOWDGRÀP
é fruto da consciente contabilização. Esse poderio econômico favorece a (9) capacitação funcionalSRULQWHUPpGLRGRUHFUXWDPHQWRGRVPHPEURVGDVRUJDQL]Do}HVTXH
UHFHEHPWUHLQDPHQWRVRULHQWDo}HVHDYDOLDo}HVSDUDGHWHUPLQDUDXWLOLGDGHGHFDGD
pessoa – e não é qualquer indivíduo que pode fazer parte.
Esta organização, diante disto, obtém um (10) alto poder de intimidação, onde
a lei do silêncio prepondera e para sua preservação e a violência é muitas vezes utilizada como forma de coação – seja através do próprio membro ou mediante ameaças
D VHXV IDPLOLDUHV $ FRUUXSomR GRV DJHQWHV S~EOLFRV WDPEpP p DSOLFDGD D ÀP GH
não haver a responsabilização pelos atos ilícitos praticados, ocasionando a impunidade dos membros e o sentimento de insegurança social. Com isto, ela ainda detém
(11) capacidade de fraudes diversas VHQGR GLÀFXOWRVR DIHULU D TXDQWLGDGH GH FULPHV
cometidos por uma organização criminosa, pois determinar um rol desses atos ilícitos é temerário diante do surgimento de novas tecnologias, ainda mais considerando a sua (12) transnacionalidade, transcendendo as fronteiras do país e que atua em
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 clandestinidade, onde o disfarce é necessário para a efetividade da organização,
FDPXÁDQGRVXDVUHDLVLQWHQo}HVSDUDREWHURTXHGHVHMDSRUPHLRGDFRUUXSomR
envolvendo pessoas aparentemente idôneas com negócios lícitos que escondem a
verdadeira intenção, o que colabora para a lavagem de dinheiro e maior lucratividaGH&RQVHTXHQWHPHQWHKiXPD  impessoalidade da organização, para preservar os
DJHQWHVHDVSUySULDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVDFRPSRVLomRGDRUJDQL]DomRFULPLQRVD
é sigilosa e realizada de forma impessoal.
&RPLVWRÀFDHYLGHQWHTXHXWLOL]DPDVHXIDYRUD  modernidade, aqui
compreendida enquanto tecnologia, a qual confere maior celeridade nas comunicao}HVHQWUHRVPHPEURVGDRUJDQL]DomRDVVLPFRPRDVDWLYLGDGHVLOtFLWDV7XGRLVWR
contribui para que haja (16) danosidade social de alto vulto, vez que o modus operandi
da organização criminosa tende a ocasionar maior dano à sociedade, não só pelo
Q~PHURGHDJHQWHVIRUPDGRUHVGDVDVVRFLDo}HVPDVGHYLGRjH[DFHUEDGDYLROrQFLD
e corrupção, incluindo ainda a utilização de armas.
Para que conquistem todo esse relevo e poder, é necessário que haja (17)
DVVRFLDomRHVWiYHOHSHUPDQHQWHFRPSODQHMDPHQWRHVRÀVWLFDomRGHPHLRV e dos atos de
seus membros, os quais são dotados de certa interdependência para efetuarem
DWLYLGDGHV LOtFLWDV H WRPDUHP GHFLV}HV DJLQGR FDUDFWHULVWLFDPHQWH HP FRQMXQWR
SDUDPDLRUHÀFiFLD
Por derradeiro, infere-se que a doutrina sempre buscou, à sua maneira,
FRQFHLWXDUHFDUDFWHUL]DURFULPHRUJDQL]DGRSRLVHPVXDGHÀQLomRWUD]RVHOHPHQtos necessários para a construção do tipo penal incriminador correlato. Destarte, à
PHGLGDTXHQRYRVWLSRVGHDVVRFLDo}HVIRUPDPVHHYmRVHHVSHFLDOL]DQGRQDVPDLV
diversas áreas criminosas, a modernização do direito penal é necessária para a efetiva aplicabilidade do direito.
&RPRIRUPDGHSDFLÀFDUHVWDFHOHXPD/HLTXHYHUVDVREUHFULPHRUJDQL]DGRYHLRWLSLÀFDURFRQFHLWRGHRUJDQL]DomRFULPLQRVD em seu DUW
&RQVLGHUDVH RUJDQL]DomR FULPLQRVD D DVVRFLDomR GH 
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo
de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
PHGLDQWHDSUiWLFDGHLQIUDo}HVSHQDLVFXMDVSHQDVPi[LPDVVHMDP
VXSHULRUHVD TXDWUR DQRVRXTXHVHMDPGHFDUiWHUWUDQVQDFLRQDO

Ao ensejo da conclusão desse item, torna-se imperioso salientar que a referida lei constitui relevante avanço ao combate do crime organizado, não apenas por
WHUDSULPRUDGRRFRQFHLWRGHFULPHRUJDQL]DGRHSRUWrORWLSLÀFDGRPDVSHODGLV-
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posição em estabelecer com exatidão os meios investigativos e o objeto dessa investigação. As regras estabelecidas pelo dispositivo sobre colaboração premiada, ação
FRQWURODGDLQÀOWUDomRSRUSROLFLDLVHPDWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDomRDFHVVRDUHJLVWURV
GDGRVFDGDVWUDLVGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HVVHUmRFRPHQWDGRVQRVSUy[LPRVFDStWXlos. Frise-se, antecipadamente, que esse rol de provas não é taxativo, sendo admitidos
todos os previstos no Código de Processo Penal, desde que legítimos e lícitos.
3 Colaboração Premiada: conceito e aspectos legais
De acordo com o presente trabalho, o crime organizado aprimorou suas
técnicas e cresceu de modo exacerbado nas últimas décadas, em decorrência das
novas tecnologias e expansão da globalização.
É evidente a necessidade de combate dessa espécie de criminalidade, a qual
se moderniza com grande velocidade, de modo que sua capacidade de desestabilizar
qualquer democracia vigente, dada a afronta social, torna-se alerta preocupante ao
próprio Estado.
A colaboração premiada surge, então, como o mecanismo encontrado pelo
/HJLVODWLYRDQWHDLQHÀFLrQFLDGRVGHPDLVSRGHUHVHPHYLWDUFRQWURODUHSULQFLSDOmente combater o crime organizado utilizando apenas os meios probatórios habituais, motivo pelo qual a colaboração premiada é considerada por alguns doutrinadores um “mal necessário”.
&RQVRDQWH0iULR6pUJLR6REULQKRDFRODERUDomRSUHPLDGD
É o meio de prova pelo qual o investigado ou acusado,
DRSUHVWDUVXDVGHFODUDo}HVFRRSHUDFRPDDWLYLGDGHLQYHVWLJDWLYD
confessando crimes e indicando a atuação de terceiros envolvidos
FRPDSUiWLFDGHOLWLYDGHVRUWHDDOWHUDURUHVXOWDGRGDVLQYHVWLJDo}HV
HPWURFDGHEHQHItFLRVSURFHVVXDLV S 

4XDQWRjGHQRPLQDomRYHULÀFDVHTXHDFRODERUDomRSUHPLDGDWDPEpP
é conhecida por “delação” premiada, mas preferencialmente é utilizada aquela designação, pois o termo delação tem sentido pejorativo, dando a ideia de que “tendo
VLGRÁDJUDGRFRPHWHQGRXPGHOLWREDVWDULDDRDJHQWHHQWUHJDURFULPHFRPHWLGR
por outrem, trazendo uma carga negativa de ordem ideológica e ética ao instituto,
PDUFDQGRSRVLomRGHFXQKRSHUQLFLRVRµ 3(5(,5$S 
Esse instituto premial não está disciplinado expressamente no Código de
Processo Penal brasileiro. Contudo, foi introduzido no ordenamento jurídico por
OHLVDQWHULRUHVWDLVFRPR/HLGRV&ULPHV+HGLRQGRV /HLQ DUHYRJDGD/HL
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GDV2UJDQL]Do}HV&ULPLQRVDV /HLQ /HLGH/DYDJHPGH&DSLWDLV /HLQ
 /HLGHSURWHomRjV7HVWHPXQKDVHYtWLPDV /HLQ /HLGH'URJDV
/HLQ HDLQGDSHODSUySULD&RQYHQomRGH3DOHUPRSURPXOJDGDSRU
PHLRGR'HFUHWRQHPVHXDUWLJR
Em que pesem as normas especiais acima, o entendimento doutrinário
YROWDVHjXWLOL]DomRGD/HLSUHIHUHQFLDOPHQWHTXDQGRGLDQWHGHFULPHV
QHVVDVHVIHUDVHQYROYHQGRRUJDQL]Do}HVFULPLQRVDVKDMDYLVWDRFULWpULRWHPSRUDOH
DPDLRUHVSHFLÀFLGDGHGRVPHLRVSUREDWyULRV
Diante do exposto, observa-se que a colaboração premiada, como o próprio
nome induz, trata da cooperação do agente transgressor em delatar, voluntariamente,
PHGLDQWH DFRUGR HVFULWR RV GHPDLV LQWHJUDQWHV GD RUJDQL]DomR TXH GLÀFLOPHQWH
seriam alcançados, caso utilizados apenas os meios probatórios tradicionais.
Frise-se que não se trata apenas de entregar o comparsa, mas sim, ajudar
GHIRUPDHÀFD]LQFOXVLYHQDSUHYHQomRGHXPQRYRFULPH
Assim, não se pode falar que a colaboração se molda apenas na “traição”
para sua efetivação ou em simples delação, pois seus cinco requisitos atuam,
respectivamente, na prevenção das atividades criminosas, na recuperação mesmo
TXHSDUFLDOGRSURGXWRGHOLWLYRHSRUÀPQDORFDOL]DomRGHHYHQWXDOYtWLPDFRP
integridade física preservada, ou seja, há uma concepção equivocada em torno do
referido instituto.
3URWHomRDRGHODWRU
Para que a colaboração premiada tenha efetividade, utilizada com o inWXLWRGHGHVPDQWHODUJUDQGHVRUJDQL]Do}HVFULPLQRVDVpLPSUHVFLQGtYHODSURWHomR
ItVLFDHSVtTXLFDGRGHODWRUHVXDIDPtOLDYH]TXHDRFRQWULEXLUFRPLQIRUPDo}HV
SHUWLQHQWHVHUHOHYDQWHVjDOXGLGDÀQDOLGDGHYLRODXPDGDVPDLRUHVUHJUDVUHVSHLWDdas na esfera criminal, o silêncio.
&RPHIHLWRD/HLHVWDEHOHFHJDUDQWLDVHGLUHLWRVDRGHODWRUTXH
em uma análise conjunta com os dispositivos constantes na Lei de Proteção de Vítimas e Testemunhas n. 9.087/88, legitima a proteção do colaborador tanto no âmbito
GDVLQYHVWLJDo}HVTXDQWRGHSRLVGHHIHWLYDGRRLQWHUHVVHGR(VWDGR
&RQVRDQWHDUWLJRGD/HLVmRGLUHLWRVGRVFRODERUDGRUHV
I - usufruir das medidas de proteção previstas na
OHJLVODomR HVSHFtÀFD ,,  WHU QRPH TXDOLÀFDomR LPDJHP H GHPDLV
LQIRUPDo}HV SHVVRDLV SUHVHUYDGRV ,,,  VHU FRQGX]LGR HP MXt]R
separadamente dos demais coautores e partícipes; IV - participar
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das audiências sem contato visual com os outros acusados; V - não
ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser
IRWRJUDIDGRRXÀOPDGRVHPVXDSUpYLDDXWRUL]DomRSRUHVFULWR9,
cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus
ou condenados.

2GLUHLWRFRQVWDQWHQRVLQFLVRV,,H9UHVJXDUGDDLGHQWLÀFDomRHLGHQWLGDGH
do colaborador, medida essa de suma importância para o andamento da investigação, uma vez que o núcleo central da organização, ciente de quem seja o colaborador
HGHVXDVIXQo}HVSRGHSURPRYHUSRVVtYHLVGHVWUXLo}HVGHSURYDVDVHUHPFROKHLWDV
ou, da mesma forma, determinar sua execução.
2V GDGRV SHVVRDLV H TXDOLÀFDomR FRODERUDGRU VmR GH FRQKHFLPHQWR
exclusivo do juiz, do promotor e da autoridade policial, ao contrário dos advogados
dos réus não colaboradores, os quais não farão jus à permissão de acesso a esses daGRVYLVDQGRDJDUDQWLURr[LWRGDVLQYHVWLJDo}HV)ULVHVHQRHQWDQWRTXHHVVHVLJLOR
é mantido até o recebimento da denúncia.
Cumpre observar que as hipóteses de cabimento desse dispositivo diferenFLDPVHHPDOJXQVSRQWRVGD/HLFRPRSRUH[HPSORDH[LJrQFLDGDSULmariedade do agente. Assim, diante de organização criminosa, aplica-se a legislação
SRVWHULRUHHVSHFLDORXVHMDDQRYDOHLSDUDLGHQWLÀFDUDFRQGLomRGHFRODERUDGRU
em razão da Lei n. 9.087/88 ser meio de proteção geral aos envolvidos no processo
*5(&2),/+2S 
No tocante às medidas de proteção, ambas as leis são aplicadas em conjunto, de modo a propiciar ampla efetividade na segurança ao colaborador. Com efeito,
a Lei n. 9.807/1999 evidencia a preocupação do ordenamento jurídico em propiciar a
devida proteção, bem como amparo ao delator, tendo em vista a grande necessidade
de mantê-lo segregado dos réus delatados, medida óbvia de segurança, mas que não
depende apenas de legalidade e sim, aplicabilidade. Nesse diapasão, o Estado deve
agir em conjunto com a administração da segurança pública, a qual é responsável
SHODÀVFDOL]DomRGLUHWDGDSROtFLDMXGLFLiULDHGRSUySULRVLVWHPDFDUFHUiULR
4 Controvérsias doutrinárias acerca da Colaboração Premiada
A colaboração premiada não possui aceitação unânime entre os doutrinaGRUHVFROLJLQGRRSLQL}HVFRQWUiULDVHIDYRUiYHLVjVXDDSOLFDomR'HXPODGRDDOHgação de sua (in)constitucionalidade por ferir princípios constitucionais, e de outro,
DUHVSRQVDELOLGDGHGR(VWDGRQDHÀFLrQFLDGDpersecutio criminis.
Evidentemente os princípios constitucionais, principalmente no que con-
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cerne à proteção dos direitos humanos, devem ser respeitados. A construção e consolidação destes direitos se deram por intermédio de lutas populares e partidárias
objetivando adquirir o que lhes era de direito, logo, a ânsia de combater a criminaliGDGHRUJDQL]DGDQmRMXVWLÀFDDYLRODomRGHWDLVSULQFtSLRV
Todavia, a ponderação entre os direitos constantes na Constituição é a forPDPDLVVHQVDWDTXDQGRVHEXVFDDMXVWLoDSRLVDQmRLGHQWLÀFDomRGRVLQWHJUDQWHV
GDVRUJDQL]Do}HVFULPLQRVDV²HVHXFRQVHFWiULRGHVPDQWHODPHQWR²SRGHJHUDUGDnos irreparáveis a toda a sociedade.
3RVLFLRQDPHQWRVFRQWUiULRVDRLQVWLWXWRGD&RODERUDomR3UHPLDGD
A questão ética é a principal ideologia defendida por aqueles que são contrários à colaboração, de acordo com eles o Estado, ao permitir tal acordo, estimula
a prática de um ato moralmente negativo, a “traição”.
Com propriedade, Zaffaroni alerta que “o Estado está se valendo da cooperação de um delinquente, comprada ao preço de sua impunidade para ‘fazer justiça’, o que o direito penal liberal repugna desde os tempos de Beccaria” (ZAFFARONI, 1999, p. 05).
A verdade é que a traição sempre foi vista como algo negativo e repugnanWHSHODVRFLHGDGHKDMDYLVWDRVH[HPSORVTXHSHUPHDUDPDKLVWyULDIRVVHPWUDLo}HV
YHUtGLFDV EtEOLFDV RX ÀFWtFLDV QXQFD HVWDYDP DWUHODGDV D XP EHQHItFLR PDLRU RX
XPDDSUHFLiYHOÀQDOLGDGH
Na mesma crítica, outro argumento em desfavor aponta que a colaboração
seria uma afronta ao princípio da proporcionalidade, por acarretar em imposição de
penas distintas aos que cometeram o mesmo delito (ou ocasionar até o perdão judicial ou pena restritiva de direitos). Além disto, viola a competência jurisdicional do
magistrado, em decorrência da colaboração ser um acordo estabelecido entre Ministério Público e defesa que interfere na cominação e dosimetria da pena, que é tarefa
do juiz fazê-lo. Culminaria, ainda, em desrespeito aos princípios da ampla defesa e
GRFRQWUDGLWyULR &81+$3,172S 
&RPSOHWDQGRDVPRWLYDo}HVFRQWUiULDVDDSOLFDomRGDFRODERUDomRSUHPLDGD1XFFLHOHQFDVHXVSULQFLSDLVSRQWRVQHJDWLYRV
D RÀFLDOL]DVHSRUOHLDWUDLomRIRUPDDQWLpWLFDGHFRPportamento social; b) pode ferir a proporcionalidade na aplicação
da pena, pois o delator recebe pena menor que os delatados, autores
de conduta tão grave quanto a dele – ou até mais brandas; c) a traiomRFRPRUHJUDVHUYHSDUDDJUDYDURXTXDOLÀFDUDSUiWLFDGHFULPHV
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motivo pelo qual não deveria ser útil para reduzir a pena; d) não
VHSRGHWUDEDOKDUFRPDLGHLDGHTXHRVÀQVMXVWLÀFDPRVPHLRVQD
medida em que estes podem ser imorais ou antiéticos; e) a existente
delação premiada não serviu até o momento para incentivar a criminalidade organizada a quebrar a OHLGRVLOrQFLR, regra a falar mais alto
no universo do delito; f) o Estado não pode aquiescer em barganhar
FRPDFULPLQDOLGDGHJ KiXPHVWLPXORDGHODo}HVIDOVDVHXPLQFUHPHQWRDYLQJDQoDVSHVVRDLV S 

Destarte a preocupação volta-se também à índole do colaborador, uma vez
que este pode estar mal intencionado ao realizar o acordo de colaboração, motivado
por vingança, desacordos dentro da própria organização – situação comum do meio
²RXDLQGDHQJDMDGRHPOXGLEULDUDSHUVFUXWDomRDWUDYpVGHLQIRUPDo}HVIDOVDVTXH
desviam o foco da investigação.
eGHRSLQLmRLQHTXtYRFD&H]DU5REHUWR%LWHQFRXUW
1RWHVHTXHDLQGDTXHVHMDSRVVtYHODÀUPDUVHUPDLVSRsitivo moralmente estar ao lado da apuração do delito do que de seu
acobertamento, é, no mínimo arriscado apostar em que tais informao}HVTXHVmRRULXQGDVGHXPDtraição, não possam ser elas mesmas
traiçoeiras em seu conteúdo. Certamente aquele que é capaz de trair,
delatar ou dedurar um companheiro movido exclusivamente pela
ânsia de obter alguma vantagem pessoal, não terá escrúpulos em
LJXDOPHQWHPHQWLULQYHQWDUWHUJLYHUVDUHPDQLSXODUDVLQIRUPDo}HV
que oferece para merecer o que deseja. Com essa postura antiética,
não se pode esperar que o delator adote, de sua parte, um comportamento ético e limite-se a falar a verdade às autoridades repressoras;
logicamente, o EHQHÀFLiULRGDGHODomR dirá qualquer coisa que interesse
jVDXWRULGDGHVQDWHQWDWLYDGHEHQHÀFLDUVH(VVDFLUFXQVWkQFLDUHWLUD
eventual idoneidade que sua delação possa ter, se é que alguma delação pode ser considerada idônea em algum lugar (BITENCOURT,
2015, online).

Como se observa, o colaborador não é bem quisto, por se tratar de um criminoso traidor que pretende entregar seu comparsa ou demais integrantes, não dePRQVWUDDFRQÀDQoDQHFHVViULDDR(VWDGRGHVXDÀGHOLGDGHQDVLQIRUPDo}HVIRUQHcidas. Apresenta uma índole deturpada, sendo necessária muita cautela diante dos
seus relatos, o que, no afã de se produzir “justiça”, o tiro pode sair pela culatra, pois
HVWDUVHiEHQHÀFLDQGRRFULPLQRVRTXHDSHQDVHQWUHJRXSULPHLURRVFRPSDUVDV
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3RVLFLRQDPHQWRVIDYRUiYHLVjDSOLFDomRGD&RODERUDomR3UHPLDGD
$QWHRFDUiWHUHVWUXWXUDOHDFRPSOH[LGDGHGDVRUJDQL]Do}HVFULPLQRVDVD
doutrina favorável à colaboração premiada vê nela a possibilidade de incriminação
GRVLQWHJUDQWHVTXHQmRVHULDPGHVFREHUWRVVHQGRPHLRHÀFD]SDUDR(VWDGRFXPprir com seu mister de reprimir e prevenir condutas delituosas. Rogério Sanches
Cunha aponta que “em verdade, a criminalidade organizada, face às suas peculiaridades, reclama uma nova visão sobre os meios de prova a serem utilizados para
ID]HUIUHQWHDVHXSRGHULRµ &81+$3,172S 
A posição é prevalente no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de aplicação da colaboração premiada.
Para os defensores do instituto, inviável falar em ética entre criminosos,
tampouco em traição. A imoralidade, em verdade, consiste na afronta social que as
RUJDQL]Do}HVFULPLQRVDVJHUDPHQWUHRVFLGDGmRVKRQHVWRV/RJRDLPSXQLGDGHD
injustiça e inércia diante de tanta atrocidade formam uma categoria de violação à
ética e aos bons costumes.
1HVWHVHJXLPHQWRVDOLHQWD-RVp%DOWD]DU-XQLRU
A colaboração premiada é indispensável ao âmbito da
criminalidade organizada, e os ganhos que podem daí advir superam, largamente, os inconvenientes apontados pela doutrina. O
LQVWLWXWRYHPQDYHUGDGHQDPHVPDOLQKDGDFRQÀVVmRGRDUUHSHQGLPHQWRHÀFD]HGDUHSDUDomRGRGDQRQDGDKDYHQGRDLGHLPRUDO
residindo a sua racionalidade no fato de que o agente deixa de cometer crimes e passa a colaborar com o Estado para minorar seus
efeitos, evitar sua perpetuação e facilitar a persecução (BALTAZAR
-81,25S 

No tocante ao princípio da proporcionalidade, não se vislumbra ofensa
quanto à aplicação distinta de penalidade diante de dois réus que cometeram o mesmo crime, haja vista a obrigatoriedade de a pena ser conjecturada de per si, isto é, isoladamente, ante a diferente postura que os acusados situam-se, dada a pessoalidade
da pena a ser aplicada. Convenientemente, o artigo 59 do Código Penal elenca tais
FLUFXQVWkQFLDV 0(1'521,S 
Ressalta-se, ainda, que no Código Penal (art. 65, III, “d”) a previsão de atenuanWHUHIHUHQWHjFRQÀVVmRGRUpXRTXDOWHPVXDSHQDDPHQL]DGD(PDQDORJLDFRQVLGHUDVH
razoável a extensão desse direito ao colaborador, visto que, além de revelar seu próprio
envolvimento, também o faz com relação aos demais criminosos ligados à organização,
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bem como colabora entregando atividades ilícitas em iminência.
Quanto à intenção do colaborador, evidentemente o Estado não o receberá
de “braços abertos”, esperando o altruísmo para com quem cometeu delitos. Seu
LQWHUHVVHpFODURHREMHWLYRYROWDVHDRVEHQHItFLRVTXHDFRODERUDomRSRGHOKHSURpiciar. É imprescindível, então, um olhar perspicaz a reconhecer aquele colaborador
que verdadeiramente se arrependeu e está engajado na oportunidade concedida.
Assim, caso o colaborador aja de má-fé, lesando demais comparsas e atrapalhando a persecutio criminis, há possibilidade de punição de tais condutas como,
SRUH[HPSORD´'HQXQFLDomR&DOXQLRVDµFRQVRDQWHDUWLJRGR&yGLJR3HDO´&DO~QLDµSUHYLVWDQRDUWLJRGRPHVPRGLVSRVLWLYREHPFRPRRFULPHGH´REVWUXomRGDMXVWLoDµSUHYLVWRQD/HLTXDQGRGLDQWHGHRUJDQL]DomRFULPLQRVD
Também será punido com a inaplicabilidade do benefício e o agravamento da pena.
Mesmo que a falsa delação passe pelo crivo cautelar, a lei discorre que
QLQJXpPVHUiFRQGHQDGRVRPHQWHFRPDVGHFODUDo}HVGRUpXFRODERUDGRUSRLVHVWDV
não formam um acervo probatório seguro para ensejar, por si só, a condenação do
réu, devendo ser sustentadas por demais meios probatórios.
Na opinião de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, o aspecto
SUHYHQWLYRGDFRODERUDomRpXPDUJXPHQWRH[SUHVVLYRGHGHIHVDDRLQVWLWXWRSUHPLDO
O caráter preventivo da colaboração é outro relevante
PRWLYRDMXVWLÀFDURLQVWLWXWRHPHVWXGReFDSD]LQFOXVLYHGHDIDVtar a constante crítica daqueles que são contrários à delação, porque, segundo eles, antiética e impregnada de traição. Tem-se aqui
um exemplo clássico do quanto pode ser positiva essa colaboração,
TXDQGRVHSUHVWDUDSUHYHQLUDSUiWLFDGHRXWURVFULPHV+DYHQGR
por conta da colaboração, um desmantelamento de determinada orJDQL]DomRFULPLQRVDFRQVHTXHQWHPHQWHRXWUDVLQIUDo}HVSHUSHWUDGDVSHORJUXSRVHUmRHYLWDGDV &81+$3,172S 

Em suma, na opinião dos simpatizantes, a principal causa de repulsa à
aplicação da colaboração repousa na concepção equivocada por do referido instituto. Os defensores do instituto denunciam que o posicionamento divergente apoia
toda sua argumentação na ética e imoralidade, sendo que o acordo é transcendente.
5 A missão estatal no combate ao crime organizado
1D VRFLHGDGH FRQWHPSRUkQHD YHULÀFDPRV TXH R VHQWLPHQWR GH LQVHJXrança social não é instigado apenas por parte dos criminosos que se causam terror
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à comunidade, mas também o próprio Estado e os governantes, responsáveis pela
SURWHomRVXUJHPFRPRYLO}HVLQVHULGRVQHVWHPHLR
Recentemente, a discussão quanto à aplicabilidade da colaboração premiada ganhou maior ênfase diante da luta contra a corrupção no país. Essa espécie de
organização criminosa cresce sobremaneira nas entranhas do Estado, gerando um ceQiULRSURStFLRDRGHVHQYROYLPHQWRGHRXWUDVRUJDQL]Do}HVYROWDGDVDFULPLQDOLGDGH
Dada a notoriedade dos crimes contra a administração pública, não há
como não se lembrar do famoso caso “Mensalão” e atual operação “Lava Jato”, os
quais formam a máquina propulsora da descoberta do escabroso grau da corrupção
vivenciada no Brasil com a aplicação da colaboração premiada.
2´0HQVDOmRµ $omRSHQDOQ UHIHUHVHDRFDVRGHFRUUXSomRSROtWLFD
destinada à compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional, ocorrida no
primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo delator do esquema foi o ex-deputado Roberto Jefferson.
A operação “Lava Jato”, por sua vez, é o nome destinado à investigação
realizada pela Polícia Federal referente a ilegalidades na Petrobrás, as quais envolveram políticos, empreiteiras, doleiros e empresas públicas e foram caracterizadas
como o maior caso de corrupção do país, responsáveis por movimentar mais de 10
ELOK}HVGH5HDLV&XPSUHVDOLHQWDUTXHDUiSLGDUHVSRVWDGDMXVWLoDIUHQWHjFRUUXSomRpRULXQGDGRVDFRUGRVGHFRODERUDomR 6(5$3,®2online).
Frente ao exposto, nota-se que o Estado conseguiu obter respostas rápidas
e positivas com a utilização da colaboração premiada, ponderando a aplicação desta
FRPRVSULQFtSLRVFRQVWLWXFLRQDLVDÀPGHQmRH[HUFHUXPXWLOLWDULVPRQDkQVLDGH
obter justiça. Em consonância com o papel veemente do Estado na proteção social,
/HQLR6WUHFNDOXGH
Se de um lado há a proibição de excesso (Übermassverbot),
GH RXWUR Ki D SURLELomR GH SURWHomR GHÀFLHQWH 8QWHUPDVVYHUERW 
Ou seja, o direito penal não pode ser tratado como se existisse apenas
uma espécie de garantismo negativo, a partir da garantia de proibição de excesso. Aliás, parcela expressiva do segmento que abriga
os penalistas brasileiros de orientação crítica fazem essa leitura do
garantismo tão-somente pelo viés negativo. Com efeito, a partir do
papel assumido pelo Estado e pelo direito no Estado Democrático de
Direito, o direito penal deve (sempre) ser examinado também a partir de um garantismo positivo, isto é, devemos nos indagar acerca do
dever de proteção de determinados bens fundamentais através do
GLUHLWRSHQDO,VWRVLJQLÀFDGL]HUTXHTXDQGRROHJLVODGRUQmRUHDOLza essa proteção via direito penal, é cabível a utilização da cláusula
´SURLELomRGHSURWHomRGHÀFLHQWHµ online).
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 JXLVD GR H[HPSOR GHSUHHQGHVH TXH R (VWDGR GD PHVPD IRUPD TXH
possui o dever de tutelar direitos individuais e fundamentais, também tem a responVDELOLGDGHGHSURWHJHUHÀFD]PHQWHRVFLGDGmRVGHYHQGRRGLUHLWRSHQDOVHULQWHUSUHWDGRPHGLDQWHXPJDUDQWLVPRSRVLWLYR'LDQWHGDVXDLQHÀFLrQFLDHPSURSLFLDU
segurança pública satisfatoriamente, abre-se espaço para a aplicação do princípio da
SURLELomRGHSURWHomRGHÀFLHQWHGR(VWDGR
(PFRQWLQXLGDGHDH[SODQDomRDWHVWDRUHIHULGRMXULVWD
Portanto, há uma via de mão dupla na proteção dos direiWRVKXPDQRVIXQGDPHQWDLVGHXPODGRR(VWDGRGHYHSURWHJrORV
contra os excessos praticados pelo “Leviatã” (como alguns penalistas
liberais preferem ainda chamar o Estado nesta quadra da história!);
PDVGHRXWURR(VWDGRGHYHWDPEpPSURWHJrORVFRQWUDDVRPLVV}HV
SURWHomR GHÀFLHQWH  R TXH VLJQLÀFD GL]HU TXH Ki FDVRV HP TXH R
Estado não pode abrir mão da proteção através do direito penal para
DSURWHomRGRGLUHLWRIXQGDPHQWDO+iSRLVXPDVHQVtYHODOWHUDomR
no papel do direito e do Estado, que ocorre exatamente quando o Estado, de potencial opositor a direitos fundamentais, passa a ser o seu
protetor, circunstância facilmente constatável nos textos constitucionais forjados a partir do segundo pós-guerra (STRECK, 2015, online).

1HVVDVHQGDKiDUHVSRQVDELOLGDGHHVWDWDOGHPHVPRGLDQWHGRVFRQÁLWRV
entre direitos fundamentais, exercer seu ofício ancorando-os também contra a
SURWHomR LQVXÀFLHQWH GR SUySULR (VWDGR e MXVWDPHQWH LVWR TXH IXQGDPHQWD D
possibilidade de utilização da colaboração premiada, na opinião de seus defensores.
Em suma, o equilíbrio entre os direitos elencados na legislação e a
relevância da colaboração premiada para a modernidade, é solução mais adequada
para o aceitamento deste, que vem sendo alvo de críticas devido à sua utilização
egoística, apoiando-se na necessidade extrema de justiça sem, contudo, sopesar os
males que pode gerar.
Todavia, acredita-se que o instituto deve ser aplicado de forma subsidiária
aos demais instrumentos de colheita de provas e sua utilização não deve ser, de
outra senda, fomentada pelo Estado. Entretanto, sua regulamentação e utilização
é viável no contexto brasileiro, notadamente por trazer formas de proteção àquele
TXHGHFLGHFRQWULEXLUSDUDDVLQYHVWLJDo}HVHVSRQWDQHDPHQWHSURWHJHQGRDVLHVHXV
familiares contra eventuais represálias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da crescente criminalidade organizada no Brasil e diversas mediGDVLQVWLWXtGDVYLVDQGRFRPEDWrODLQFOXVLYHFRPLQÁXrQFLDVH[WHUQDVHQWURXHP
YLJRUQR%UDVLOD/HLQTXHSRVVLELOLWRXDUHVSRQVDELOL]DomRGRVFULPLQRVRVPHPEURVXPDYH]TXHWLSLÀFRXHFRQFHLWXRXRFULPHRUJDQL]DGR
O novo dispositivo legal trouxe consigo um rol de meios probatórios altamente efetivos, dentre eles a colaboração premiada, o que propiciou à persecução
penal capacidade de opor-se a essa espécie de criminalidade, pois, conforme exposto,
sua complexidade e transnacionalidade exigem métodos excepcionais de confronto.
Destarte, infere-se que a lei em questão é considerada por alguns como um
grande progresso na seara penal, tendo em vista os resultados satisfatórios obtidos
pelo Estado com a aplicação do instituto da colaboração premiada nos recentes casos
de corrupção vivenciados.
Entretanto, por se tratar de um método probatório que tem por escopo a
concessão de benefícios a partir da cooperação do transgressor com o Estado, uma
parte da doutrina acredita que este objetiva estabelecer com a sociedade uma “moeGDGHWURFDµRGHQRPLQDGRSULQFtSLRGDSURLELomRGHSURWHomRGHÀFLHQWHGR(VWDGR
HPYLVWDGHVXDLQHÀFLrQFLDDRSURPRYHUVHJXUDQoDS~EOLFDVDWLVIDWyULD
Assim, a proteção do estatal ao delator e sua família é requisito indispenViYHOSDUDRr[LWRGDVDFXVDo}HVRIHUWDGDVSRLVKRXYHYLRODomRGRSDFWRGHVLOrQFLR
predominante entre os criminosos, sendo o denunciante visto como traidor.
Deste modo, a utilização do instituto da colaboração premida pauta-se no
SULQFtSLRGDSURLELomRGDSURWHomRLQVXÀFLHQWHGR(VWDGRXPDGDVIDFHWDVGRSULQcípio da proporcionalidade, devendo ser empregado somente quando os demais
PpWRGRVSUREDWyULRVSUHYLVWRVQRGLVSRVLWLYRHPDQiOLVHPRVWUDUHPVHLQHÀFD]HV
SDUDRGHVPDQWHODPHQWRGHRUJDQL]Do}HVFULPLQRVDV
Em suma, sua aplicação, ainda que seja necessária para a desarticulação de
GHWHUPLQDGDRUJDQL]DomRGHYHVHUSHUPLWLGDHQmRIRPHQWDGDSHOR(VWDGRDÀPGH
evitar sua banalização.

5()(5È1&,$6
AMORIM, Carlos. Comando Vermelho$KLVWyULDGR&ULPH2UJDQL]DGR. 5LRGH-DQHLUR%HVtBolso, 2011.
BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes FederaisHG6mR3DXOR(GLWRUD6DUDLYD
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BITENCOURT, César Roberto. Delação premiada na “lava jato” está eivada de inconstitucionalidades. 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZFRQMXUFRPEUGH]FH]DUELWHQFRXUWQXOLGDGHV
GHODFDRSUHPLDGDODYDMDWR!$FHVVRHPMXO
&81+$5RJpULR6DQFKHV3,1725RQDOGR%DWLVWDComentários à Nova Lei sobre o Crime Organizado ²/HLQ6DOYDGRU(GLWRUD-XV3RGLYPS
)('(5$/ %85($8 2) ,19(67,*$7,216 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZIELJRYDERXWXVLQYHVWLJDWHRUJDQL]HGFULPHJORVVDU\!$FHVVRHPIHY
FRANCO, Alberto Silva. O Crime Organizado e a Legislação Brasileira6mR3DXOR57
GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raul. Crime OrganizadoHG6mR3DXOR57
GOMES, Marcelo; LEAL, Luciana Nunes. Jornal O Estado de S. Paulo. Mensalão. Disponível
HP KWWSSROLWLFDHVWDGDRFRPEUQRWLFLDVJHUDOGHODWRUHSUHVRHPHQVDODRFKHJDDUHWDÀQDOVWIGHÀQLUDVHKRXYHTXDGULOKD!$FHVVRHPMXO
*5(&2),/+29LFHQWHComentários à Lei de Organização criminosa/HLQ6mR3DXOR6DUDLYD
MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado$VSHFWRV*HUDLVH0HFDQLVPRV/HJDLV
HG6mR3DXOR(GLWRUD$WODV
MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães. (Coords.). Crime Organizado. 1.
HG6mR3DXOR6DUDLYD
NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa&RPHQWiULRVj/HLGHGHDJRVWRGH6mR3DXOR5HYLVWDGRV7ULEXQDLV/WGD

PEREIRA, Frederico Valdez. Delação Premiada/HJLWLPLGDGHH3URFHGLPHQWR&XULWLED(GLWRUD-XUXi
SERAPIÃO, Fábio. Carta Capital. Operação Lava Jato está nas mãos de Sergio Moro e Rodrigo
Janot 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZFDUWDFDSLWDOFRPEUEORJVEORJGRVHUDSLDRRMXL]R
SURFXUDGRUJHUDOHRIXWXURGDODYDMDWRKWPO!$FHVVRHPMXO
62%5,1+20iULR6pUJLR2FULPHRUJDQL]DGRQR%UDVLO,Q)(51$1'(6$QWRQLR6FDUDQce; ALMEIDA, José Raul Gavião; MORAES, Maurício Zanoide de (coord.). Crime organizado
DVSHFWRVSURFHVVXDLV6mR3DXOR(G5HYLVWDGRV7ULEXQDLV
STRECK, Lênio. Bem jurídico e Constituição: da proibição de excesso (Übermassverbot) à proiELomR GH SURWHomR GHÀFLHQWH 8QWHUPDVVYHUERW  RX GH FRPR QmR Ki EOLQGDJHP FRQWUD QRU-
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PDV SHQDLV FRQVWLWXFLRQDLV 'LVSRQtYHO HP KWWSHQVDLRVMXULGLFRVÀOHVZRUGSUHVVFRP
EHPMXUFDGGLFRHFRQVWLWXLFDFDRGDSURLELFDFDRGHH[FHVVROHQLRSGI>.
$FHVVRHPMXO
72/(17,121(72)UDQFLVFR+LVWyULFRGR&ULPH2UJDQL]DGR,Q0(66$$QD)OiYLD&DUneiro, José Reinaldo Guimarães. (Coords.). Crime OrganizadoHG6mR3DXOR6DUDLYD
p. 50-70.
=$))$521,(XJHQLR5D~O&ULPH2UJDQL]DGR8PDFDWHJRUL]DomRIUXVWUDGD,Q Discursos
Sediciosos:&ULPH'LUHLWRH6RFLHGDGH5LRGH-DQHLUR5HOXPH'XPDUiS
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