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D iscutida no meio jurídico há alguns
anos, a colaboração premiada pos-
sibilitou a revelação de muitos de-

litos, grande parte cometidos contra a ad-
ministração pública brasileira. Entretanto,
equívocos na compreensão e extensão desse
instituto de origem estrangeira acabaram
por abalar a crença sobre a sua higidez como
um eficiente instrumento para obtenção de
provas, ao desprezar os direitos e garantias
fundamentais dos acusados. Desta forma, a
Lei 13.964/19, sancionada recentemente, pas-
sou a detalhar a colaboração premiada de-
limitando bases negociais entre as partes,
harmonizando-a com outros princípios ca-
ros em Direito.

Definida como negócio jurídico proces-
sual, pressupõe vínculo entre dois ou mais
sujeitos, de acordo com substrato legal que
gera direitos e obrigações mútuos. Pela lei
referida, a iniciativa será sempre do co-
laborador, por isso a aferição da sua vo-
luntariedade como pressuposto da validade
do ato. O recebimento da proposta pelo
Ministério Público já determina o sigilo e,
se não recusada liminarmente, após fir-
mado o termo para continuação das tra-
tativas, não poderá ser indeferida sem justa
causa, dando corpo a avença. Nesse par-
ticular, verifique-se que o ajuste não im-
pede o prosseguimento das investigações,
mas se o acordo dispuser sobre medidas
cautelares e assecuratórias (prisão preven-
tiva e sequestro de bens), o inquérito sofrerá
limitação nesse sentido.

Questão importante é que o juiz das
garantias (figura criada pela mesma lei
citada) passa a ser o responsável pela
homologação do acordo em investiga-
ções. Enquanto não há definição sobre a
atuação dessa classe especial de juízes, os
magistrados responsáveis pela instrução
dos processos deverão decidir acerca das
colaborações, ficando impedidos de, pos-
teriormente, conhecer e julgar os fatos
descritos nos ajustes. Outro requisito de
relevo: o colaborador tem de narrar todos
os fatos ilícitos para os quais concorreu e
que tenham relação íntima com os epi-
sódios investigados. Antes, os acordos
versavam sobre qualquer coisa..., inclu-
sive sobre o que os delatores teriam ou-
vido de outras pessoas, gerando prisões e
sentenças apenas com suporte na sua pa-
lavra; decisões depois anuladas, com mui-
to acerto. A lei não permite mais a mis-
celânia de acusações, só o que o cola-
borador praticou em conjunto com ou-
tros. E mesmo assumindo a própria res-
ponsabilidade criminal, nenhuma prisão,
medida cautelar diversa, recebimento de
denúncia ou sentença condenatória po-
dem ser adotados, unicamente, com base
em suas declarações.

Esse instituto revolucionou o Processo Pe-
nal e possibilitou mudanças (positivas) na
sociedade brasileira, mas em bom tempo a
Lei 13.964/19 trouxe limites para a colabo-
ração premiada, impedindo que outros prin-
cípios caros à pessoa não sejam relegados ao
esquecimento e possam conviver em har-
monia na busca de um país melhor.
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Os efeitos do Bolsa Família estão dire-
tamente relacionados à necessidade de
acompanhamento rigoroso com o obje-
tivo de prevenir desvios e fraudes, como
deve ocorrer em todos os programas de
assistência social. O equilíbrio, irmão-gê-
meo do meio-termo, da mesma família
da moderação e da prudência, recomen-
dam, entretanto, o limite a ser verificado
para não impor uma burocracia con-
sistente a ponto de deixar pessoas em
situação difícil, mesmo tendo direito.

Reportagem exclusiva publicada pelo
jornal O Globo dá bem uma ideia da
angústia de beneficiários. Voltamos a ter
fila de espera e o salto, em um ano, saiu de

zero para 494 mil. No ano de 2019, o
número de concessões caiu de 260 mil
para 5,6 mil ao mês. Desde junho, a fila
vem crescendo, tornando-se a maior des-
de 2015, formada por 1,2 milhão.

O cuidado do governo em certificar-se

da necessidade destas famílias, muitas
delas integradas por eleitores do presi-
dente, tem o condão de evitar despesas
extras com pessoas que já não precisam.
Há, no entanto, casos de famílias cujo
perfil de renda é compatível com o pro-
grama e já se encontram cadastradas. No
entanto,continuamemsituaçãofamélica
por faltar a ajuda de R$ 89 por pessoa.

Foi a Lei de Acesso à Informação, vi-
gente no país, que obrigou o forneci-
mento da estatística, depois de atendida
a ordem da Controladoria-Geral da
União (CGU).

Um novo regulamento, em elabora-
ção pelo Ministério da Cidade, a fim de

reduzir os benefícios por falta de or-
çamento, é outro motivo para entender
o gráfico crescente das filas do Bolsa-Fa-
mília. Para se ter uma ideia do cuidado
com a liberação de benefícios, a análise
dos documentos passou de um prazo
máximo de 45 dias para mais de seis
meses, evitando, assim, qualquer pos-
sibilidade de erro devido ao trabalho
lídimo de conferência.

Apesar de matar a fome do brasileiro
carente e incentivar, de barriga cheia, a
busca por trabalho, mesmo informal, é
lícito ao governo utilizar de medidas pro-
tetivas para não vazar o erário público
sem justificativa.

R ecentemente, o governo estadual
anunciou a desativação do colégio
Odorico Tavares, localizado no nobre

bairro da Vitória, em Salvador. Isso já vinha
sendo ventilado por meio de diversas ma-
nifestações públicas do governo, que afir-
mava que o colégio vinha tendo baixa pro-
cura de alunos. A desativação e venda de um
equipamento daquele porte, sob o argumen-
to de que com o valor arrecadado poderiam
ser construídos outras escolas, é simples-
mente inaceitável. Fechar um colégio como
o Odorico, numa região central da cidade,
não é algo que possa ser feito sem pesquisas
e amplo debate com a sociedade.

Em protesto, um pequeno grupo de es-
tudantes ocupou o colégio. Permanece-
ram por lá pouco tempo, pois lhe faltou
maior apoio da sociedade.

É fato que caiu muito o número de ma-

trículas, e isso vem acontecendo em todo o
sistema público, não só na Bahia, pois é
evidente o desencanto das juventudes com
a educação, especialmente no ensino mé-
dio. No caso do Odorico, isso se deu so-
bretudo por falta de apoio e incentivo da
própria SEC, que se esquivou de promover
a escola e fortalecer seus professores. Ora,
o currículo poderia ter sido reestruturado
coletivamente, de forma radical, para ali ser
construído um projeto revolucionário de
educação, com foco na cultura, nas mídias
e tecnologias contemporâneas, campo que
demanda enorme qualificação no mundo
de hoje, articulando tudo isso com os fa-
zeres e saberes populares. Esse Odorico for-
talecido poderia se constituir também em
um espaço de cultura para o bairro e a
cidade, com formação artística e infraes-
trutura de teatro, formação cênica, musical,
entre tantas outras linguagens.

Minha colega Inez Carvalho, da Faculdade
de Educação, em postagem nas redes, nos
provoca: “e não se pode fechar um colégio?”.
Sim, também creio que isso seja possível,
mas com fundamentos baseados em pes-

quisas e não apenas na constatação da di-
minuição do número de alunos. A própria
Inez se pergunta: “Um potente dispositivo
urbano público no Corredor da Vitória não
poderia ser um dinamizador da vida da
cidade?”. Penso que justo aí estaria a chave
da solução do problema: pensar esse espaço
com algo público, que viabilizasse um pro-
jeto revolucionário de educação para a ci-
dade. Sim, falo em revolucionário, pois es-
tamos cansados das políticas públicas que
propõem somente mais do mesmo.

Ainda poderíamos pensar numa parceria
com a UFBA para, assim, recuperar e atua-
lizar o projeto de um Colégio de Aplicação.
Esta semana mesmo, fiz publicamente pro-
posta à nossa FACED, no sentido de que
levasse ao Conselho Universitário da UFBA a
ideia de criação de um canal de negociação
com o Governo. Desse modo, quem sabe
seria viabilizada essa ou outras soluções pa-
ra o Odorico. Uma articulação UFBA-Gover-
no Estadual poderia ser uma grande con-
tribuição para nossa cidade, impedindo que
um colégio daquela magnitude fosse en-
tregue à especulação imobiliária.


