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Não há dúvida de que um dos princípios mais importantes inseridos no 

ordenamento jurídico pátrio, relacionado ao subsistema do Direito Penal, está o 

princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.  

Dispõe o art. 3º, do Código Penal: 

“A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos 

anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em 

julgado”. 

Com a vigência da Lei nº 12.850/13, passou a vigorar no subsistema processual 

penal o instituto da colaboração premiada e consequentemente a possibilidade de o 

suspeito colaborar como sujeito processual para o esclarecimento da verdade e combate 

ao crime organizado.  

É verdade que outros diplomas legais traziam a possibilidade de ser oferecida e 

fruída a colaboração,1 que nada mais é que, por um lado, a faculdade que tem um 

infrator da lei penal de beneficiar-se colaborando com a investigação criminal, e de 

outro lado, a possibilidade de aferir-se a verdade a partir da versão do mesmo infrator, 

que traz a elucidação de um crime ao interessado e detentor do jus puniendi e da 

persecutio criminis.  

Ocorre que raramente se aplicavam os dispositivos que permitiam ao agente 

colaborar com a Justiça.  

Apesar de a plea bargain, até o momento ela vem sendo timidamente usada. 

Isto se deve a um certo conservadorismo da comunidade jurídica, que tem 

compreensível e admissível dificuldade em pôr em prática determinados institutos que 

aparentemente confrontam com princípios dogmáticos. Exemplo de tal recalcitrância é 

o tímido uso do mandado de injunção, que ingressou no nosso ordenamento jurídico 

após a Constituição de 1988. 

                                                             
1 Lei nº 11.343/06 

Art. 41.  O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o 

processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou 

parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 

 Assim também temos outros dispositivos que favorecem a colaboração do agente criminoso: Lei 

nº 8.072/90, art. 8º, p.u.,; Lei nº 8.137/90, art. 16, p.u., CP, art. 65, III, “b” e “d”, art. 159, § 4º, art. 168-A, 

§ 2º etc. 



Com as inovações trazidas pela Lei nº 12.850/13 passou a existir a real 

possibilidade de se beneficiarem indivíduos que praticaram crimes, fato que tem como 

consequência a possibilidade melhor esclarecimento da verdade real nas investigações 

criminais. Não são apenas os indivíduos que de qualquer forma tenha se envolvido com 

organizações criminosas que podem se beneficiar da colaboração. Qualquer suspeito, 

caso queira admitir a prática de um crime, dando todas as suas circunstâncias como 

informações, pode beneficiar-se da colaboração. Se pode para o mais, pode para o 

menos. Quanto ao princípio da indisponibilidade da ação penal, veremos, está 

tacitamente revogado com o advento e a implementação da nova lei. Agora o 

Ministério Público é de fato o dominus litis da ação penal e dela pode dispor em 

circunstâncias expressamente prevista na lei. A propósito, o princípio da 

indisponibilidade da ação penal sempre foi relativo. 

Se por um lado, a lei é mais benéfica ao agente criminoso, por outro é boa para 

a investigação criminal, sobretudo de crimes de mais complexa investigação e da 

apuração de fatos relativos à criminalidade organizada. 

Notabilizaram-se, dentre outros juízes, o Magistrado Sérgio Moro, o Ministro 

Teori Zavascki e mais recentemente o Ministro Luiz Edson Fachin por uma série de 

homologações de colaborações, nos termos do referido diploma legal. A Operação 

Lava-jato, de todos conhecida, perfez o instituto da colaboração premiada, pois venceu 

as recalcitrâncias da prática investigatória e processual.  

Os últimos acontecimentos da formidável empresa da Polícia Federal e do 

Ministério Público Federal atraíram o foco da sociedade, da comunidade jurídica, e em 

especial dos estamentos criminais do Ministério Público para as novas dinâmicas de 

investigação criminal advindas dos novos instrumentos de investigação do referido 

diploma legal. 

A introdução do instituto da colaboração premiada no nosso ordenamento 

jurídico, feita com o advento da Lei nº 12.850/13, vem sendo implementada pela pauta 

principal do Ministério Público Federal e por pautas secundárias dos demais 

estamentos institucionais, ou órgãos do subsistema de segurança pública, notadamente 

as polícias civil e federal. 

O órgão de controle externo do Ministério Público, ante a delicadeza do assunto 

por um lado, e a extensão do tema por outro, debruçou-se sobre o tema. Não poderia 

ser diferente, pois com certeza passará a existir uma crescente demanda pela 

colaboração na comunidade jurídica e na vida forense. Não se pode conceber que um 

benefício legal de fundamental importância para suspeitos e investigadores criminais 

não venha a ser aplicado em mais larga escala. 

De um lado, há uma lei que tem por objetivo combater a criminalidade 

organizada. De outro lado, temos um regramento processual que traz ínsito um 

benefício. O suspeito ou réu pode ter a pena reduzida de um a dois terços, ou até mesmo 

o perdão judicial, caso venha a colaborar categoricamente no esclarecimento do crime. 

Os resultados impactantes e positivos da nova sistemática de investigação 

criminal não poderiam ficar à margem da apreciação do controle social do Ministério 

Público. Neste sentido, o CNMP houve por bem melhor disciplinar a matéria, dada a 



clareza de que os instrumentos de investigação advindos com a nova sistemática legal 

também poderiam estar a serviço da investigação criminal como um todo, não apenas 

da investigação da criminalidade organizada. Com isso todos as partes do processo 

penal ganham, uma vez que a Justiça Criminal tem como instrumento de concretização 

do jus puniendi, o jus persequendi. 

O resultado deste esforço resultou no regramento infralegal consistente na 

Resolução 181/17-CNMP. A resolução disciplina a investigação criminal feita pelo 

Ministério Público (PIC), introduzindo a sistemática da Lei 12.850/13, em especial o 

art. 3º, inciso I, do referido diploma legal. Acertadamente o órgão de controle 

vislumbra a necessidade de se aplicar a nova lei em casos não especificamente de crime 

organizado, mas em casos criminais de menor espectro. É exatamente o que dispõem 

os artigos 18 do referido diploma legal.i 

Já aparecem vozes respeitáveis na esfera acadêmica e na esfera da prática 

policial e judicial que se insurgem quanto à validade do regramento instituído pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público, ora invocando o princípio da reserva legal, 

ora focalizando a difícil prática das disposições administrativas. Também há uma série 

de questionamentos feitos a propósito dos princípios insertos no ordenamento jurídico, 

notadamente, o princípio da indisponibilidade da ação penal. 

Não há que se falar em reserva legal para cumprimento da aludida resolução do 

CNMP, pois uma observação acurada do texto demonstra que este apenas traz formas 

adequadas de cumprimento das leis que preveem colaboração premiada, em especial a 

Lei nº 12.850/13. 

Para se aferir a validade de um regramento em qualquer sistema normativo é 

necessário saber se o seu fundamento de validade é previsto em norma posterior 

(Kelsen).  

O fundamento de validade da Resolução nº 181/17-CNMP, ao nosso ver, está 

inserido no benéfico direito subjetivo, faculdade, de o suspeito confessar um delito, 

beneficiando-se da colaboração prevista na Lei nº 12.850/CNMP, por um lado e do 

princípio da aplicação da lei mais benéfica de outro. Há que se notar que, também os 

métodos de investigação previstos nas leis que disciplinam colaborações premiadas são 

disciplinados com o denominado acordo de não persecução penal. Como esclarecemos, 

o Ministério Público, no ordenamento jurídico brasileiro, tem disponibilidade da ação 

penal, dentro de determinadas circunstâncias expressamente previstas na lei. 

Os dois princípios têm fundamento na Constituição, especialmente no princípio 

da estrita legalidade, inserto no art. 5º, inciso II, da Constituição. 

O princípio da estrita legalidade admite a confissão, independentemente de esta 

beneficiar, ou prejudicar o investigado. Com o advento da lei, o direito de confessar 

passa a ter como sanção positiva os benefícios de redução da pena e de perdão judicial. 

Outra questão que se põe é o da indisponibilidade da ação penal. 

Não podemos nos esquecer que tal princípio não tem raiz constitucional, mas 

sim legal (artigos 17, 18, 42 e 576 do CPP). Não sendo o princípio da indisponibilidade 



da ação penal previsto na Constituição nada obsta que ele seja mitigado por norma 

infraconstitucional, como se observa nos diplomas legais que regem a colaboração 

premiada.2 

A simples observação da maneira como o Supremo Tribunal Federal tem tratado 

a validade da colaboração premiada, da forma normatizada na Lei nº 12.850/13, 

ilumina a questão da positivação do “acordo de não persecução penal”, previsto na 

Resolução nº 181/17-CNMP.  

Induvidosamente, o CNMP agiu dentro de sua competência normativa prevista na 

Constituição, em especial aquela estabelecida no art. 130-A, § 2º, I, do respectivo texto, 

ou seja, “zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo 

expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar 

providências”. 

Na primeira oportunidade em que o STF for aplicar o princípio da colaboração 

premiada em benefício de um indivíduo que é réu, ou investigado, ficará tranquilamente 

recepcionada a referida resolução do CNMP. 

O regramento infralegal da colaboração premiada previne e limita a atuação 

ministerial em dois aspectos: impossibilita que um instituto de primordial importância 

para a investigação criminal vire letra morta, com a manutenção da vetusta sistemática 

investigatória; limita o contrário, ou seja, a utilização sem critérios rigorosos da regra para 

beneficiar criminosos que não fazem jus aos benefícios legais. 

i Art. 18. Nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso de 

arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal, 

desde que este confesse formal e detalhadamente a prática do delito e indique eventuais provas de 

seu cometimento, além de cumprir os seguintes requisitos, de forma cumulativa ou não: 

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima; 

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, de modo a gerar resultados práticos equivalentes 

aos efeitos genéricos da condenação, nos termos e condições estabelecidos pelos arts. 91 e 92 do 

Código Penal; 

III – comunicar ao Ministério Público eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail; 

IV – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena 

mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério 

Público. 

V – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a entidade 

pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser 

destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos 

iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. 

VI – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível 

com a infração penal aparentemente praticada. 

                                                             
2 Veja-se que até mesmo a Lei nº 9.099/95 permite a não propositura da ação penal em determinadas 
circunstâncias (art. 76). 

                                                             



                                                                                                                                                                                   
§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: 

I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; 

II – o dano causado for superior a vinte salários-mínimos ou a parâmetro diverso definido pelo 

respectivo órgão de coordenação; 

III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95; 

IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva 

estatal. 

§ 2º O acordo será formalizado nos autos, com a qualificação completa do investigado e estipulará de 

modo claro as suas condições, eventuais valores a serem restituídos e as datas para cumprimento e 

será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e seu advogado. 

§ 3º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo deverão ser registrados pelos meios ou 

recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações. 

§ 4º É dever do investigado comprovar mensalmente o cumprimento das condições, 

independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo ele, quando for o caso, por iniciativa 

própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não 

cumprimento do acordo. 

§ 5º O acordo de não-persecução poderá ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de 

custódia. 

§ 6º Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo ou não comprovando o investigado 

o seu cumprimento, no prazo e nas condições estabelecidas, o membro do Ministério Público deverá, 

se for o caso, imediatamente oferecer denúncia. 

§ 7º O descumprimento do acordo de não-persecução pelo investigado, também, poderá ser utilizado 

pelo membro do Ministério Público como justificativa para o eventual não-oferecimento de 

suspensão condicional do processo. 

§ 8º Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o arquivamento da 

investigação, sendo que esse pronunciamento, desde que esteja em conformidade com as leis e com 

esta Resolução, vinculará toda a Instituição. 


