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1. RESUMO 

A colaboração premiada, prevista pela Lei nº 12.850/13, objetiva auxiliar o Estado 

nas investigações dos crimes de maior lesividade e de difícil resolução em razão dos 

autores, coautores e partícipes estarem ligados por uma teia de corrupção.  

Atualmente o instituto teve destaque, sendo muito utilizado na operação Lava Jato, 

considerada a maior operação investigativa na luta contra a corrupção, envolvendo o 

governo, políticos e grandes empresários. O trabalho objetiva, em linhas gerais, 

analisar a importância e aplicabilidade da colaboração premiada com base na 

operação Lava Jato. Verificou-se, a partir da análise da evolução histórica da 

corrupção, sua existência desde o Brasil Colonial, a exploração já era um meio de 

corrupção, pois os nativos eram enganados pelos colonizadores  para lucrarem com 

a exploração de seus  trabalhos. A colaboração premiada tem um alto condão para 

que seja descoberta toda a trama criminosa, podendo punir efetivamente os reais 

culpados e participantes, como vem acontecendo na Operação Lava Jato. Para 

cumprir tais objetivos propostos, serão utilizados os métodos fenomenológico e 

dedutivo com base em revisão bibliográfica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Um dos assuntos mais comentados nos meios de comunicação é a 

corrupção, ou seja, uma grande organização criminosa no cenário político. O ato de 

identificar os demais membros e esquemas praticados chama-se delação ou 

colaboração premiada, ao qual contribui sistematicamente as investigações. Esse 

instituto está previsto na Lei nº 12.850/2013, ao qual dispõe sobre o crime 

organizado.  

         Na história o homem se corrompeu, ou seja, obteve vantagem financeira 

utilizando-se de práticas ilícitas que prejudicam o desenvolvimento de um país.                                  

A origem da delação premiada no Brasil, se deu nas Ordenações Filipinas. E ao 

longo do tempo foi se aperfeiçoando no ordenamento jurídico brasileiro até a chegar 

ao combate do crime organizado. 

         Este artigo visa estudar o instituto da colaboração premiada, sua relevância 

no ordenamento jurídico, sua aplicabilidade e principais aspectos tomando por base 

a operação Lava Jato a partir dos métodos fenomenológico e dedutivo.  

 

 



 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa se propõe a buscar dados que demonstrem qual a importância da 

colaboração premiada no atual cenário político brasileiro; o conceito de colaboração 

premiada e a aplicabilidade, quais seriam as implicações e contribuições da sua 

aplicação no combate ao crime organizado na política brasileira.  

 

4. METODOLOGIA 

O estudo abrangerá a questão organização criminosa: colaboração premiada 

na política brasileira. Pretende-se alcançar os objetivos propostos por meio de 

estudos doutrinários, da legislação pátria e de artigos da imprensa, a partir dos 

métodos fenomenológico e dedutivo para se obter respostas e comprovações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

       O conceito de crime organizado está descrito na Lei n º 12.850/13, bem como 

encontra-se conceituado no Art. 2º da Convenção de Palermo. A origem das 

organizações criminosas no Brasil foi o cangaço, um  movimento que atuou no 

sertão nordestino entre o final do século XIX e começo do século XX.  

        A organização criminosa mais conhecida no Brasil é o Comando Vermelho, que 

entre seus integrantes encontra-se Fernandinho Beira–mar. 

        Sérgio Buarque de Holanda (1983, p. 9) demonstra como o homem pode se 

sentir superior a outro e achar que tem o direito de enganar toda uma sociedade, 

afirmando: “julgam-se a princípio diferentes uns dos outros e vão, aos poucos, 

ficando tão iguais, que acabam desaparecendo como indivíduos para se dissolverem 

nas características gerais da sua época”.  Para Pedro Cavalcanti (1991, p.8) “No 

fundo é sempre o mesmo e velho suborno, arma predileta da corrupção em todos os 

tempos e todos os climas.”  

        A origem da delação premiada no Brasil se deu nas ordenações Filipinas, 

constava na parte criminal no Código Filipino. O instituto da delação premiada 

também tem uma presença em movimentos históricos- políticos, como a Conjuração 

Mineira de 1789. 

        A natureza jurídica da delação premiada, e estabelecida caso a caso, sendo 

determinada por lei específica de cada país, ao qual determinará seus limites e os 

benefícios provenientes da delação. 



 

        No ano de 2014, iniciou a operação chamada de „Lava Jato”, a  qual tinha por 

objetivo apurar esquemas de uma operação de desvio e lavagem de dinheiro na 

Petrobrás, analisando se os diretores, grandes empreiteiras e políticos estavam 

envolvidos na operação. Se deu o nome de „Lava Jato‟ pois faziam uso de uma rede 

de lavanderias e postos de combustível para movimentar o dinheiro ilícito.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Conclui-se, preliminarmente, que houve um grande aumento das 

organizações criminosas no Brasil e no mundo, com uma estrutura rígida e 

hierárquica que dificulta a ação do Estado, com isso o Direito Penal e o Direito 

Processual Penal tiveram que buscar juntos à legislação pátria, mecanismos para 

fazer reprimir as organizações.   

A delação é um dos meios probatórios mais eficientes e, sabendo utiliza – lá 

será de suma importância no combate ao crime organizado e também com o 

esquema de corrupção que aflora o país causando grandes prejuízos aos cofres 

públicos e para a própria sociedade. 
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