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Introdução: O acusado que escolhe fazer uso da colaboração premiada, também
escolhe abdicar de permanecer em silêncio e da ampla defesa, que são princípios
expressos em nossa Constituição, partindo daí os questionamentos referentes à
aplicação do instituto.

Muito se discute sobre a ética e a moralidade do instituto, pois não parece respeitar o
devido processo legal, em que o momento de colher depoimentos é na fase
interrogatória, e não como ocorre em qualquer fase do processo. Objetivo: O presente
estudo tem como objetivo analisar as principais vantagens da aplicação do instituto,
decifrando seu principal questionamento: ética e moralidade, tema bastante
questionado na sociedade. Metodologia: A metodologia utilizada no presente trabalho
consiste na busca de opiniões de renomados juristas acerca do tema estudado,
juntamente com um dos processos mais populares, principalmente pela mídia nacional,
que é a operação Lava Jato, correndo na Justiça Federal de Curitiba/PR.

A linha de pesquisa do presente tema estudado, vai além de conteúdos jurídicos,
buscando também a visão e opinião da população. Resultados: Encontram-se registros
históricos da aplicação da delação premiada desde a Idade Média, durante o período da
Inquisição. Além de sua utilização em país como Itália, Inglaterra e Espanha. No
Brasil percebe sua utilização desde as Ordenações Filipinas.

No nosso ordenamento jurídico atual, a delação premiada não se resume em uma única
lei, ela pode ser encontrada na Lei de crimes hediondos (Lei 8072/90), lei de proteção
das vítimas e testemunhas (Lei 9.807/99), lei do crime organizado (Lei 9034/95), entre
outras e cada lei trata do instituto de forma diferente. O que não ocorre com a
colaboração, já que a lei 12.850/13 trata especificamente do instituto.

Em nossa disposição jurídica, a colaboração premiada não é o único instituto que prevê
benefícios aos réus, o Código Penal trata da desistência voluntária, arrependimento
eficaz e arrependimento posterior. 

A tese de que a colaboração tiraria do Poder Judiciário sua vocação natural para
conhecer do feito e julgar, não deve sustentar. Já que, apesar do acordo envolver
acusação e defesa, cabe ao Magistrado a última palavra, dado a ele a opção de recusar
a proposta. Conclusão: Necessário ferir princípios, como a ética e moralidade para
tentar garantir a segurança pública, utilizando meio que visa acima de tudo, eficácia e
economia processual.

Instrumento de combate à criminalidade, para que se possa evitar que outros delitos se
repitam e que cesse o curso daqueles que estão em
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