SEMINÁRIO
Colaboração Premiada:

Aspectos
Teóricos
e
Práticos
Palestrante: Rodrigo Telles de Souza, Procurador da República
(Membro do grupo de trabalho da operação ‘‘Lava Jato’’)

Dia: 23 de outubro de 2015
Horário: 08h00 às 18h00
Público alvo
Membros do Ministério Público Federal e Estadual
(Procuradores e Promotores de Justiça)
Local de realização
Auditório da Procuradoria Geral de Justiça - PGJ
Rua Assunção, 1.100 - José Bonifácio
Inscrição
Presencial ou entrar em contato através dos telefones:
(85) 3452.4521 / 3452.4522

Programação

Seminário Colaboração Premiada:
Aspectos Teóricos e Práticos
Dia: 23 de outubro de 2015
Horário: 08h00 às 18h00

Palestrante:
Rodrigo Telles de Souza, Procurador da República (Membro do grupo de trabalho da
operação ‘‘Lava Jato’’), Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN, Autor do livro ‘‘Investigação Criminal e Vedação ao Anonimato no Sistema Jurídico
Brasileiro’’
08h00 - Credenciamento
08h30 - Parte Teórica
Ÿ Colaboração premiada e teoria do direito: concepções estrutural e funcional do direito;
funções repressiva e promocional do direito, sanções negativas e positivas;
Ÿ Evolução histórica da colaboração premiada nos direitos estrangeiro e brasileiro;
Ÿ A questão da legislação aplicável à colaboração premiada no Brasil: a tese do
microssistema processual penal de estímulo à verdade.
10h00 - Intervalo
10h15 - Parte Teórica (continuação)
Ÿ Colaboração premiada e acordo de leniência: semelhanças e diferenças conceituais;
Ÿ A discussão sobre a constitucionalidade da colaboração premiada.
12h00 - Intervalo para almoço
14h00 - Parte Prática
Ÿ A eventualidade da colaboração premiada e a definição da estratégia processual penal;
Ÿ A questão da iniciativa para a negociação de um acordo de colaboração premiada;
Ÿ As tratativas para um acordo de colaboração premiada;
Ÿ A formalização e a estrutura de um acordo de colaboração premiada.
16h00 - Intervalo
16h15 - Parte Prática (continuação)
Ÿ A execução do acordo de colaboração premiada;
Ÿ A exigência de corroboração;
Ÿ O problema do eventual descumprimento do acordo de colaboração premiada
Ÿ A Produção de efeitos da colaboração premiada além do processo penal: a questão da
improbidade administrativa.
18h00 - Encerramento
Carga horária: 8h/a

