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RESUMO 
 
 
OLIVEIRA, Gustavo. Delação Premiada: do Entendimento do STF.  Trabalho de 
Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade 
Verde – FCV, 2017.  
 

Este trabalho é uma monografia acadêmica que tem como proposta discutir a 
temática “Delação Premiada: entendimento do STF”. A fomentação para 
pesquisar esta temática surgiu a partir da analise dos processos hodiernos sobre 
os réus relacionados com a política que estão utilizando desta ferramenta com 
mais habitualidade. Note-se que é mais regular o uso do instituto da delação 
premiada com o objetivo de desestruturar poderosas organizações criminosas. 
Uma vez que o demasiado uso de tal instituto no ordenamento jurídico brasileiro 
revela-se imperiosa reflexão acerca da melhor forma de aplicação e 
interpretação dessa ferramenta. A nova lei de crime organizado possui várias 
novidades ao instituto, possuindo o atual trabalho o propósito de estudar cada 
uma delas, bem como de demonstrar a melhor maneira de aplicá-las. Por fim, 
pretende-se abordar qual o entendimento do Supremo Tribunal Federal frente a 
este tema, bem como a sua validade e aplicabilidade no caso concreto, como 
nos julgados. Esta é a breve síntese deste trabalho de conclusão de curso com 
ênfase na colaboração premiada. 

 

Palavras-chave: Colaboração Premiada. Direito Processual. STF. 
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ABSTRACT 
OLIVEIRA. Gustavo. understanding of the STF. Course Completion Work 
Trabalho of Course (Monograph - Law Degree). College Green City - FCV, 2017.  
 
This work is an academic monograph whose purpose is to discuss the theme 
"Awarded Deliberation: understanding of the STF ". The encouragement to 
research this topic arose from the analysis of the current processes on the 
defendants related to the policy that are using this tool with more habituality. Note 
that it is more regular use of the institute of award-winning demarcation with the 
aim of disrupting powerful criminal organizations. Since the excessive use of such 
an institute in the Brazilian legal system proves to be imperative reflection on the 
best way of applying and interpreting this tool. The new organized crime law has 
many new features to the institute, the current work being the purpose of studying 
each one of them, as well as to demonstrate the best way to apply them. Finally, 
it is intended to address the Federal Supreme Court's understanding of this issue, 
as well as its validity and applicability in the specific case, as judged. This is the 
brief synthesis of this course completion paper with an emphasis on award-
winning collaboration. 
 

Keywords: Award Winning Collaboration. Related searches STF 
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INTRODUÇÃO 

 

Por intermédio da evolução histórica da Sociedade e do Direito, ganharam 

forma as organizações e sistemática hodierna do Direito Penal no Brasil. Dentre 

as muitas diversidades que foram sendo introduzidas, o instituto da delação 

premiada integra-se um benefício válido, mas bem controvertido. 

A delação premiada nos momentos atuais de denúncias e prisões por 

corrupção transformou-se um benefício habitual, observando-se nomes 

conhecidos, ou relevantes econômica e politicamente na sociedade, escolhendo 

por este, em processos onde estavam atrelados.  

O presente trabalho aborda um estudo acerca das características 

teóricas da colaboração premiada, tendo como base, principalmente, a nova lei 

de combate ao crime organizado, Lei n. 12.850/2013. 

A delação premiada no sentido de restringir os crimes cometidos, tornou-

se uma maneira única de solução utilizada pelo Estado como auxílio no 

cumprimento de seu direito de punir, combatendo o crime, sendo um notório 

meio para resultados positivos na persecução penal.  

No sistema jurídico brasileiro na década de 90, o instituto da delação 

premiada foi inserido pela Lei n.8.072/1990 (Lei dos crimes hediondos), a 

delação premiada é objeto de pensamentos divergentes e apenas com a 

promulgação da nova lei de combate ao crime organizado (Lei n.12.850/2013), 

é que aconteceu uma tratativa diferente sobre suas peculiaridades, como por 

exemplo, direitos e deveres do colaborador, os quais devem ser constatado 

pelos atores incluídos, desde o colaborador até a autoridade judicial. 

Como objetivos específicos, a presente pesquisa busca: a) analisar a 

atual legislação de combate às organizações criminosas, a fim de identificar os 

principais pontos teórico procedimentais da colaboração premiada frente ao 

posicionamento do STF; b) verificar quais as controvérsias doutrinárias 

existentes, colacionando ambos os entendimentos; e c) mostrar a importância 

dos referidos institutos na investigação criminal, mormente quando se está diante 

de organizações criminosas. 
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Quanto à estrutura, o trabalho encontra-se divido em três capítulos. No 

primeiro, faz-se uma abordagem  dos aspectos históricos e dos fundamentos 

da criminalização da delação premiada, trazendo seu conceito. Aborda-se 

natureza jurídica prêmios e benefícios legais da colaboração premiada, bem 

como os requisitos de admissibilidade e os prêmios legais fornecidos aos que 

colaborarem de forma eficiente com as autoridades encarregadas pela 

persecução penal. 

No segundo trata-se da constitucionalidade da delação de forma 

introdutória. 

Já no terceiro será tratado o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal sobre a delação. Também é trazida a baila a diferenciação 

nomenclatural entre colaboração e delação premiada, item em que é encontrada 

divergência doutrinária. 

Nas considerações finais será interpretado de forma minuciosa o 

posicionamento do STF sobre o instituto delação. 

O método utilizado na pesquisa foi o hipotético-dedutivo, pontuando os 

seguintes procedimentos: a) seleção de bibliografia e documentos relacionados 

à temática e em meios físicos e na internet, interdisciplinares, capazes de ratificar 

ou contra argumentar as suposições arguidas e que alcance os objetivos 

intitulados na pesquisa; b) leitura e fichamento do material selecionado; c) 

reflexão crítica sobre o material selecionado; e d) exposição dos resultados 

obtidos nesta pesquisa. 

Esta monografia retrata o estudo monográfico, contando em especial 

com pesquisa bibliográfica, que segundo Maria Eva Lakatos e Maria de Andrade 

Marconi são importante devido servir para coletada de dados em diferentes 

fontes. (LAKATOS, 2004. p.20). 

 A pesquisa bibliográfica, então, proporciona-la a compreensão e 

avaliação efetuada de forma sistematizada, com argumentos em diferentes 

materiais. Neste tipo de pesquisa, os dados serão organizados e distribuídos, 

desde que possuam concordancia com o tema em questão, para que 

posteriormente organizar-se o texto final sobre o assunto. 
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

Desde 1o inicio dos tempos, era habitual a delação como maneira de 

traição, aconteceu, por exemplo, na idade de cristo que teve Judas como traidor, 

consoante os evangelhos, Judas indicou o local em que estava Jesus Cristo que 

era procurado, entendido como um criminoso diante das autoridades Romanas 

em troca de 30 (trinta) moedas de prata, como beneficio. 

No século XVIII,2 catalogado na história como séculos das trevas, que 

tinha um entendimento diferente aos padrões de delação premiada dos dias 

hodiernos, porque a confissão apenas possuía validade, se fosse obtida através 

de tortura, caso contrário a confissão era desconsiderada, assim, apenas era 

aceita a confissão do corréu alcançada pela dor de seu algoz, por este motivo 

era o denominado séculos das Trevas.  

Após poucos séculos a delação premiada inicia a forma da qual é 

conhecida atualmente em dia pelo direito, não sendo mais aterrorizadora como 

na era das trevas e, muito menos com intuito econômico como na época de 

Cristo. Ganhando rumos norte-americanos e anglo-saxão, em que a origem se 

resume no fato de a colaboração do criminoso auxiliar na administração da 

justiça penal, com o intuito de prestação jurídica do direito de punir. Ou seja, nos 

sistemas jurídicos as habitualidades das práticas negociáveis beneficiam o 

aumento dessas negociações assim, pode-se afirmar que a delação premiada é 

corriqueira de um sistema common Law. 

No ordenamento jurídico do Brasil a delação premiada, sempre trouxe 

controversa, pois a ética do delator era considerada como inexistente, já que 

este era compreendido como traidor.  

                                            

1 GUSTAVO, Jader. Evolução da delação premiada como meio de persecução penal. 2015. 

Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/40461/evolucao-da-delacao-premiada-como-meio-

de-persecucao-penal> acesso em: 10/07/17. 

 
2 DIAS, Pamella Rodrigues; SILVA, Erik Rodrigues Origem da delação premiada e suas 
influências no ordenamento jurídico brasileiro. 2015. Disponível em:<https://rafael-
paranagua.jusbrasil.com.br/artigos/112140126/origem-da-delacao-premiada-e-suas-
influencias-no-ordenamento-juridico-brasileiro> acesso em: 12/07/17 
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Entretanto o arcabouço da colaboração no Brasil veio da Ordenação das 

Filipinas por causa da sua ética questionável, tal procedimento foi vedado do 

sistema pátrio e veio a retornar recentemente na Lei de Crimes Hediondos (lei 

8.072/90) especificamente no art. 7, § 4.  

A referida Lei de Crimes Hediondos - Lei nº 8.072 de 25 de Julho de 1990 

propõe sobre os crimes hediondos, conforme dispositivo constitucional - art. 5º, 

inciso XLIII. 

Neste diapasão a delação premiada, trás dúvidas sobre a conduta ética 

do delator e por isso gera polêmicas, chegando a ser questionada e até criticada, 

tem seu nascimento, no direito brasileiro, desde as Ordenações Filipinas. Devido 

a sua ética duvidosa, o procedimento foi abandonado pelo Brasil, renascendo 

em época mais recente, em 1.990, com a Lei de Crimes Hediondos. 

Deste modo, observa-se que a colaboração premiada tem sido 

considerada como elemento de combate ao crime, a bastante tempo, exigida de 

acordo com as regras ou costumes que a rodeia.  

Após da década de 90, com a previsão do instituto da delação premiada 

na Lei de Crimes hediondos, diversos outros dispositivos passaram a prevê-lo, 

como por exemplo: a antiga Lei de Crime Organizado 3 (Lei 9.034/95), Código 

Penal4 (no crime de extorsão mediante sequestro), Lei de lavagem de Capitais5 

(Lei 9.613/98), Lei de Proteção às Vítimas e testemunhas6 (Lei 9.807/99) e Lei 

de Drogas7 (Lei 11.343/06). 

Em relação à Lei 9.807 de 13 de julho de 1999, esta foi criada para legislar 

acerca dos programas especiais de proteção às vítimas e testemunhas 

ameaçadas, sendo uma lei entendida mais abrangente quanto à delação, vindo 

                                            
3BRASIL. Lei n. 9.034 de 03 mai. 1995. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9034.htm.Acesso em: 30 set. 2017. 
4BRASIL. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm.Acesso em: 30 set. 2017 
5BRASIL. Lei n. 9.613 de 03 mar. 1998. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm.Acesso em: 30 set. 2017. 
6BRASIL. Lei n. 9.807 de 13 jul. 1999. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9807.htm.Acesso em: 30 set. 2017. 
7BRASIL. Lei n. 11.343 de 23 ago. 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 30 set. 
2017. 
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a estabelecer maiores requisitos para a concessão do benefício. O artigo 13 da 

referida lei possibilita o perdão judicial como prêmio ao réu que colaborar, o que 

não havia sido mencionado nas leis antigas.  

Já o artigo 15 dedica-se à proteção de acusados ou condenados que 

tenham colaborado nas fases de investigação policial e no processo criminal. 

Porém, as mudanças mais efetivas em relação ao instituto mencionado 

aconteceram com a Lei de Crime Organizado (lei 12.850/13). Esta lei estabelece 

a colaboração premiada como um dos meios para se alcançar a prova, 

reservando uma seção completa para normatizá-la.  

Pode-se observar no artigo 4º: o perdão judicial e a redução ou 

substituição de pena para quem tenha colaborado efetiva e voluntariamente com 

as investigações e com o processo criminal, logo depois de apresentar o rol de 

resultados substitutivos que precisam ocorrer para que algumas dessas 

benesses sejam concedidas. 

Menciona do mesmo modo o §3 do artigo 4 a suspensão em até 06 (seis) 

meses, prorrogáveis por mais seis meses, da denúncia do réu colaborador, se 

necessário a finalização das investigações. Nota-se que se suspende também o 

prazo prescricional. 

Outro ponto relevante foi a do §4 do artigo 4 que determina a oportunidade 

de o Ministério Público deixar de oferecer denúncia em relação ao réu delator 

em alguns casos; bem como a do §6 da Lei que autoriza apenas que o delegado 

de polícia ou o membro do Ministério Público ofereçam o acordo de delação, 

ficando o juiz de fora, que somente irá homologar o acordo já feito. 

Posteriormente, antevê o §10 do artigo 4 que as partes têm o direito de 

se retratar da proposta, caminho em que as provas autoincriminatórias criadas 

pelo delator não poderão ter influência contra ele. Sob outra perspectiva, 

sistematiza o §14 do artigo 4 da Lei que o réu que decidir colaborar terá como 

incumbência a renúncia do seu direito constitucional de ficar em silêncio. 
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Determina também a Lei no §16 do seu artigo 4 que não existirá sentença 

condenatória proferida somente com base nas indicações fornecidas pelo réu 

delator. 

Para finalizar, o artigo 5 da Lei 12.850/13 trata sobre os direitos atribuídos 

ao colaborador, dentre eles, a proteção dele e de sua família, nos termos da lei 

de proteção ás vítimas e testemunhas (Lei 9.807/99). 

 

1.1 NATUREZA JURÍDICA  

Em relação a natureza jurídica a delação premiada condiz com um pacto 

feito entre o Ministério Público e o réu, com o intuito de que as informações 

fornecidas auxiliem na solução do crime, ressalvando quais são os de fato 

envolvidos e que fatos ocorreram. Sobre o delator, este obtém benefícios 

processuais, que podem ser de condenação menor, regime penal menos 

rigoroso, ou até a substituição, redução ou isenção da pena que lhe caberia. 8 

Trata-se de uma troca de benefícios entre o Ministério Público e o acusado 

com o objetivo um bem maior para a solução do crime. A natureza jurídica, assim, 

esta pode mudar de acordo com o caso concreto, uma vez que para cada tipo 

de delito, disponibilizar-se-á um benefício conforme a decisão tomada. Imperioso 

mencionar que apenas as informações captadas na delação não podem servir 

sozinhas para a decisão do Magistrado, porque o delator pode ter a intenção de 

beneficiar-se de informações inverídicas. Apurar o que foi apontando na delação 

confere segurança jurídica e não condenação de inocente. (CUNHA. 2011. Pag. 

173) 

A determinação legal da delação premiada é observada desde a Lei n. 

8.072/90 dos crimes hediondos, porque neste se analisa que:  

 

                                            
8 MENDES, Vivian Azevedo; SÁ, Pedro Henrique Sebastian Lopes de. O instituto da delação 
premiada e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
https://cacyrodosanjos.files.wordpress.com/2016/06/artigo-delac3a7c3a3o-prem iada.pdf. 
Acesso em: 20 out. 2017 
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Art. 8º-Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 

do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática de 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 

Parágrafo único - O participante e o associado que denunciar à 

autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, 

terá a pena reduzida de um a dois terços.9 

 

No Código Penal no artigo 159 com a redação dada pela Lei n. 

9.269/1996, determina-se que: 

 

Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para 

outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate: [...] § 

4º - Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar 

à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena 

reduzida de um a dois terços.  

 

Na Lei n. 8.137/90 de crimes contra a ordem tributária observa-se que: 

 

Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério 

Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito 

informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o 

lugar e os elementos de convicção. Parágrafo único. Nos crimes 

previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou 

partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade 

policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de 

um a dois terços.10 

 

Na Lei n. 7.492 de 16 de junho de 1986 apresenta-se a delação premiada 

com a redação trazida pela Lei n. 9.080/1995, em que se diz que no Art. 25, 

                                            
9 BRASIL. Planalto. Lei n. 8.072 de 25 de julho de 1990. Op. cit.  
10 BRASIL. Planalto. Código Penal de 1940. Op. cit.  
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parágrafo 2º que “nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou 

coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à 

autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de 

um a dois terços.” 

A delação é citada na Lei n. 9.613/1998 com o seguinte posicionamento:  

Art. 1º-Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 

provenientes, direta ou indiretamente de crime. Paragrafo 5º-A pena 

será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida em 

regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por 

pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar 

espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que 

conduzam à apuração das infrações penais e de sua autoria ou à 

localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.11 

 

Fora destas leis, a delação premiada foi tratada na Lei n. 9.807/99 (art. 

13-14), Lei n. 7.492/86 (art. 25), na, Lei n. 11.343/2006 (art. 41), Lei n. 12.683 de 

2012 e mais recentemente na Lei n. 12.850 de 2013.12 

                                            
11 BRASIL. Planalto. Lei n. 8.137 de 27 de dezembro de 1990. Op. cit.  

12 BRASIL. Planalto. Lei n. 12.850 de 02 de agosto de 2013. Op. cit. Na lei de 2013, esclarece-

se que: Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em 

até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele 

que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, 

desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados; I - a identificação 

dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles 

praticadas; II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 

criminosa; III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 

criminosa; IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais 

praticadas pela organização criminosa; V - a localização de eventual vítima com a sua integridade 

física preservada. § 1o  Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a 

personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social 

do fato criminoso e a eficácia da colaboração. § 2o  Considerando a relevância da colaboração 

prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito 

policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela 
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Na Lei n. 12.850 de 2013 determinou-se ainda os direitos do colaborador, 

chamado também delator em outros textos. Resta-lhe tutelado a fruição de 

medidas de proteção determinadas na lei específica, como ter seu nome, 

qualificação, imagem e outras informações de cunho pessoal resguardada. 

Possui o direito de ser conduzido, em juízo, de maneira separada dos demais 

                                            
concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto 

na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 (Código de Processo Penal). § 3o  O prazo para oferecimento de denúncia ou o 

processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis 

por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o 

respectivo prazo prescricional. § 4o  Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá 

deixar de oferecer denúncia se o colaborador: I - não for o líder da organização criminosa; II - for 

o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. § 5o  Se a colaboração for 

posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade ou será admitida a progressão de 

regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. § 6o  O juiz não participará das negociações 

realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o 

delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, 

conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. § 

7o  Realizado o acordo na forma do § 6o, o respectivo termo, acompanhado das declarações do 

colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá 

verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, 

ouvir o colaborador, na presença de seu defensor. § 8o  O juiz poderá recusar homologação à 

proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto. § 9o  Depois de 

homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser 

ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas 

investigações. § 10.  As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas 

autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em 

seu desfavor. § 11.  A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. § 

12.  Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser 

ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial.§ 13.  Sempre 

que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou benefícios de gravação 

magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior 

fidelidade das informações. § 14.  Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na 

presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer 

a verdade. § 15.  Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o 

colaborador deverá estar assistido por defensor. § 16.  Nenhuma sentença condenatória será 

proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador 
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coautores e partícipes, participar das audiências sem que tenha contato visual 

com os demais acusados, ter descrição na sua identidade em meio de 

comunicação sem sua autorização por escrito assim autorizando. E também, se 

determinou como direito do colaborador o cumprimento de pena em 

estabelecimento penal diferente dos demais corréus ou condenados para 

proteger a sua vida.13  

Todas estas legislações citadas se referem à delação premiada, mas as 

mesmas tratam a natureza jurídica da delação compreendendo ser 

imprescindível ao indivíduo delator preencher requisitos básicos. Precisa 

colaborar de forma voluntária na investigação e no processo criminal, com intuito 

na identificação dos coautores, ou participantes do crime, ajudando desta forma 

para a solução do caso. Não se exclui o crime que o delator executou, mas sim 

o direito de punir do Estado é exercício, com uma colaboração voluntária de um 

réu. Soma-se o depoimento, mais a entrega de documentos, ou outras coisas 

que dão valoração probatória para aquilo que foi colocado na 

colaboração/delação. (PEREIRA. 2016. pag. 12). Frente à ajuda, atestada a 

veracidade, o mesmo se adequa na perspectiva de premiação do colaborador. 

 

1.2 DEFINIÇÃO, REQUISITOS E LIMITES  

A palavra delatar14, conforme o dicionário significa denunciar, revelar, 

denunciar como culpado, denunciar-se como culpado. Deste modo se observa, 

a delação premiada, contida no processo penal brasileiro em vários diplomas, 

tem a mesma semântica que explica o dicionário, o réu delator é a pessoa que 

denuncia os comparsas, entrega onde está o produto ou vítima do crime, e, ao 

mesmo tempo assume ter participado do evento delituoso.  

                                            
13 Idem. Artigo 5º. Art. 5o São direitos do colaborador: I - usufruir das medidas de proteção previstas na 

legislação específica; II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados; III - 

ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; IV - participar das audiências 

sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos meios de 

comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; VI - cumprir pena 

em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. 
14 DICIONÁRIO online de português. Disponível em: http://www.dicio.com.br/delatar/. Acesso 
em: 30 set. 2017  
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A delação premiada condiz com a ação que o acusado, depois de ter 

assumido a participação no delito, oferta as autoridades informações imperiosas 

para a resolução de um crime. O benefício obtido, às vezes, não se resume 

somente ao fato da confissão da participação, solicitando-se que, as informações 

sobre o crime sejam necessárias para que o benefício lhe seja dado. A 

informação delatada necessita ser certeira para a resolução do crime. 

(BITENCOURT. 2010. pag. 203) 

O delator pode receber vários benefícios, em troca das suas informações, 

como por exemplo, a redução de pena; a substituição de pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos; o perdão judicial e nos dias de hoje; com 

a Lei que regula a vedação de crime organizado, também o não oferecimento da 

denúncia pelo Ministério Público. Para o Estado a colaboração premiada atua 

como uma forma de esclarecer e punir os responsáveis se a investigação não 

esteja logrando êxito, pelo tipo de planejamento criminoso, que atrapalha a 

determinação dos fatos e a determinação da autoria. O delator, ou denominado 

colaborador, assim, é parte essencial e a premiação dele é uma forma de motiva-

lo a delatar. São estas as razões pelos que a delação é denominada de 

“premiada”. (CUNHA. 2011. pag.173) 

Neste sentido, pode-se entender que a delação não é confissão strictu 

sensu, porque para sua existência o fato é tão apenas dirigido a quem depõe. A 

mesma também se caracteriza como mero testemunho, já que quem o presta 

mantém-se equidistante das partes. Refere-se de uma provocação à verdade 

processual, parecido à previsão da confissão espontânea, sendo, assim, 

instrumento que auxilia na investigação e repressão de crimes15. 

Na delação o réu delator reconhece participação, execução do fato 

criminoso (participação), há confissão de culpa, havendo um teor probatório por 

isso. Porém, segundo as informações e crime, consoante Rogério Sanches 

Cunha (2011), esta se enquadra como causa extintiva da punibilidade servindo 

como um perdão judicial, uma diminuição de pena, pois o delator pela eficiência 

                                            
15 KOBREN, Juliana Conter Pereira. Apontamentos e críticas à delação premiada no direito 
brasileiro. Jus Navigandi,Teresina, a. 10, n. 987, 15 mar. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8105>. Acesso em: 30 de set 2017.. 
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de suas informações auxiliou na persecução penal. Assim tem-se a figura do 

corréu, que pode escolher ao ser inquerido, de confessar o crime e aceitar 

ressaltar as informações sobre os fatos. (NUCCI. 2011. pag. 447-448) 

Existe na delação uma circunstancia em que se assume a culpa, mas em 

ausência de provas, as informações auxiliam em sua confecção, servindo o 

delator de instrumento, já que ele conhece lugares, documentos entre outras 

provas que podem ajudar na investigação e o Ministério Público. Portanto, é um 

negócio oneroso para ambas as partes, pois o Estado tenta punir e o criminoso 

almeja a redução de pena ou perdão judicial. (BITENCOURT. 2010. pag. 303-

304) 

Examinando a colaboração premiada no sistema de leis vigentes que o 

regulam pode-se constatar que essa denominação não é específica, nos termos 

do entendimento de Jesus16 e Gomes (GOMES, 1998, pag. 343-344), uma vez 

que existem constatações em que não existe, de fato, uma “delação”, como por 

exemplo, no caso da Lei de Lavagem de Capitais – 9.613/98 – onde, mesmo 

sem haver envolvimento de terceiros, há o prêmio, caso o agente possibilite a 

“localização de bens, direitos ou valores objetos do crime”. 

Destaca-se que o genérico “delação premiada” será utilizado no presente 

trabalho por ser este o termo empregado pela maior parte da doutrina, mesmo 

entre os que fazem sua distinção da “confissão premiada”, como nos casos dos 

autores citados anteriormente. 

Ainda sobre o conceito de colaboração premiada compreende Gomes e 

Silva (2015, p. 209): 

Analisando-se seu estatuto jurídico verifica-se que se cuida de meio de 
obtenção de prova [ou técnica especial de investigação], de caráter 
utilitarista e eficientista, formalizada, na presença de seu defensor, em 
acordo escrito entre o investigado (ou acusado) e o Ministério Público 
(conjuntamente ou não com a Autoridade Policial), ou em situações 
muito peculiares entre investigado e a autoridade policial com posterior 
manifestação ministerial, e a posteriori homologada pelo juiz mediante 
estrita análise de regularidade, legalidade e voluntariedade [...] 

                                            
16 JESUS, Damásio E. de. Estágio atual da "delação premiada" no Direito Penal brasileiro . Jus 
Navigandi, Teresina, a. 10, n. 854, 4 nov. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7551>. Acesso em: 30 set. 2017. 
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Na mesma perspectiva leciona Vladimir Aras (2015, p. 01), ao relatar que 

a “colaboração premiada é um instrumento de obtenção de prova, elaborado em 

lei. É definido, portanto, como uma técnica especial de investigação, em que a 

realização deve respeitar os princípios da legalidade e da proporcionalidade. ”  

Em última esteira, em relação à conceituação, entende a 5ª turma do 

Superior Tribunal de Justiça, como segue: 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUSOPERAÇÃO CARCINOMA. CORRUPÇÃO PASSIVA E 
PECULATO. CRIMEMILITAR. COLABORAÇÃO PREMIADA. 
JUSTIÇA CASTRENSE.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO 
INSTITUTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NATUREZA JURÍDICA. 
MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA E NEGÓCIO JURÍDICO 
PERSONALÍSSIMO. VALIDADE. QUESTIONAMENTO POR 
CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 
matéria referente à suposta impossibilidade de utilização do instituto 
dacolaboração premiada no âmbito da Justiça Castrense não foi 
apreciada pela Cortelocal, razão pela qual inviável o seu exame direto 
por este Tribunal Superior sobpena de indevida supressão de 
instância. Precedentes. 2. A colaboração premiada é uma técnica 
especial de investigação, meio de obtenção de prova advindo de 
um negócio jurídico processual personalíssimo, que gera 
obrigações e direitos entre as partes celebrantes (Ministério 
Público e colaborador), não possuindo o condão de, por si só, 
interferir na esfera jurídica de terceiros, ainda que citados quando 
das declarações prestadas, faltando, pois, interesse dos 
delatados no questionamento quanto à validade do acordo de 
colaboração premiada celebrado por outrem. Precedentes do STF 
e STJ. 3. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega 
provimento. (RHC 69.988/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 
07/11/2016) (grifo nosso). 

Isto é, a colaboração premiada é uma maneira diferenciada de 

investigação, através de obtenção de prova por de um acordo personalíssimo, 

que ocasiona em obrigações e direitos entre as partes celebrantes.  

 

1.3  REQUISITOS PARA PRÊMIOS E BENEFÍCIOS LEGAIS  

Nos termos da legislação atual do Brasil que trata da delação premiada17, 

há peculiaridades que precisam ser respeitadas para existir a disponibilização 

                                            
17 Artigo 159, §4º, do Código Penal; Lei 7492/86; Lei 8072/90; Lei 8137/90; Lei 9034/95; Lei 
9613/98; Lei 9807/99; Lei 10149/00 e Lei 11.343/06 
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do benefício ao delator, seja para conceder a redução da pena de um terço a 

dois terços, ou o perdão judicial. 

Em relação à redução de pena, o legislador deixou evidentes as condições 

que devem ser preenchidas para fazer com o que delator seja privilegiado com 

esse instituto: a) se, além de voluntária, foi espontânea a delação; b) se todos 

os membros relacionados foram encontrados e, consequentemente, 

processados; c) se a recuperação do produto foi possível18; d) se a vítima foi 

identificada19. 

O requisito número um a ser verificado é pertencente à redução de pena. 

Esse benefício está assentado em todas as legislações do Brasil que acatam a 

delação premiada. Vale mencionar que não há disponibilização imediata do 

benefício, restando ser estimado as exigências que cada legislação reivindica. 

No que se refere às outras leis, é notória a diferença entre elas sobre o 

perdão judicial, isto é, esta benesse está prevista apenas nas seguintes leis: 

Lavagem de Capitais, Proteção a Vítimas e Testemunhas e Lei de Tóxicos. 20  

A revogação desta última reduziu as vantagens, restando somente a 

redução de pena como prêmio. 

O quesito da espontaneidade e da voluntariedade precisam ser 

considerados. Cada lei que antevê o instituto da delação premiada indica a 

maneira mais propicia para a sua realização, porque em nem todas as 

legislações estão ressalvadas estes requisitos. A espontaneidade esta prevista 

nas legislações: Lei contra o Crime Organizado, Lei contra o Sistema Financeiro 

Nacional, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, Lei da Lavagem de Dinheiro. 

Ao passo que a voluntariedade está presente na Lei de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas e na Lei de Drogas. 

Uma vez que as leis já citadas associam a espontaneidade e 

voluntariedade, a Lei de Crimes Hediondos não fala nada sobre esses requisitos, 

                                            
18 Pode a recuperação ser parcial ou total 
19 Em casos de sequestro. 
20 Revogada pela Lei 11.343/06 – Lei de Drogas. 
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não fazendo nenhuma menção à concessão dos prêmios, trabalhando 

unicamente a ideia de desmoronamento dos criminosos. 

 

1.4 DA COLABORAÇÃO COMO CAUSA DA DIMINUIÇÃO DE PENA  

A lei brasileira prevê a viabilidade do emprego a vários casos de 

diminuição e de isenção de pena, carecendo ser considerado o comportamento 

do agente quando da execução de essencial fato. Outro item a ser considerado 

se relaciona ao comportamento do sujeito, devendo este ser voluntário, 

colaborar com a justiça de forma livre e sem qualquer tipo de coação. Além de 

voluntário, para a obtenção benefício, é necessário que no ato do sujeito haja 

espontaneidade, promovendo a liberação de pena ou a sua redução. 

O que acontece atualmente é que a redução de pena ocorre devido a 

fatores diferentes. Como por exemplo, em relação à Lei de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas, um dos critérios para conferir a redução de pena é a colaboração 

voluntária do agente. Em outro exemplo, a Lei de Lavagem de Dinheiro, além da 

disponibilização de perdão judicial (em último caso), o critério para o prêmio de 

redução é a colaboração espontânea. 

No que se refere ao emprego dessa redução, a lei é omissa. Isso, pois 

não existe, em nenhuma das leis, o procedimento da maneira como dará a 

aplicação da redutora. Isto significa dizer que não é certo que a redução será 

utilizada para cada crime realizado ou, ao final, na soma das penas. 

Como existe a possibilidade de redução de pena do réu em todos os 

textos legislativos da delação premiada, cabe determinar a posição jurídica que 

o instituto apresente nesta situação: se é atenuante, circunstância judicial ou 

causa de diminuição de pena.  

Sem dúvida, elimina-se, de imediato, a imagem da atenuante, uma vez 

que a delação premiada não está expressa nos artigos 65 e 66 do Código Penal 

(artigo que trata deste assunto) e que as atenuantes não possuem o valor 

especifico do quantum a ser diminuído da pena, diferentemente das hipóteses 
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de delação, que possuem os limites da mencionada redução no intervalo entre 

um sexto a dois terços.  

Do mesmo modo pode- se afastar a suposição da delação como 

circunstância judicial, uma vez que esta não está prevista no artigo 59 do referido 

código, que trata acerca da dosimetria da pena. Cabe, assim, definir que a 

delação premiada é causa especifica de diminuição de pena, sendo 

possibilitado, deste modo, que a fixação da pena seja mensurada abaixo do 

mínimo legal. 

 

1.5 O INSTITUTO COMO CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

Com a vigência das Leis 9.613/98 e 9.807/99, foi oportunizado ao juiz 

utilizar a delação como causa de extinção de punibilidade do réu, assegurando 

que o acusado fosse digno da obtenção do perdão judicial. 

O perdão judicial, nada mais é do que a faculdade atribuída ao julgador 

para isentar a pena ao acusado no caso concreto, se existirem determinados 

requisitos legais. Aos olhos de Nucci (NUCCI, 2002, pag. 35) a legítima 

"clemência do Estado para determinadas situações expressamente previstas em 

lei, [...], ao serem preenchidos certos requisitos objetivos e subjetivos que 

envolvem a infração penal". 

Segundo Mendroni, estas hipóteses ocasionam ao que tudo indica, em 

um tipo diverso de "perdão judicial", pois, conforme o significado original desta 

forma de extinção da punibilidade, ela busca "[...] deixar de punir aquele que 

tenha sofrido consequência pessoal tão grave decorrente da sua própria 

conduta, que se pode considerar por aplicada e cumprida sua pena".  

(MENDRONI,2002. pag. 52) 

Neste sentido na delação premiada, o réu não recebe nenhuma 

consequência pessoal. O perdão, nesta hipótese, acontece somente devido a 

colaboração com a justiça.  

Para concluir, o perdão judicial proporcionado, sendo causa de extinção 

da punibilidade, estabelece ferramenta de despenalização, descabendo, deste 
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modo, a inserção do nome do réu no rol dos culpados e sua condenação em 

custas, consoante já determinado na jurisprudência. 

 

2 DA CONSTITUCIONALIDADE 

 “A constitucionalidade da colaboração premiada é tema por demais 

espinhoso, a despertar profunda polêmica doutrinária [...]” (SANTOS, 2016, P. 

67). 

Fato, que a inserção da delação premiada no Brasil, sempre trouxe 

calorosos debates entre os estudiosos. Muitos compreendem que o instituto, 

além de ser antiético, ele não possui amparo no sistema jurídico do Brasil. 

Alguns estudiosos pensam como o ilustre Moreira, que entende o instituto 

da delação premiada é desnecessário, pois já há no ordenamento brasileiro a 

atenuante genérica do artigo 65, III, b, bem como o arrependimento eficaz – 

artigo 15 – e do arrependimento posterior – artigo 16 – todos previstos no Código 

Penal. (MOREIRA. 2003, pg 9-25) 

Mas, outra parte de doutrinadores compreendem que o mencionado 

instituto esta de acordo com o ordenamento jurídico e atende aos preceitos 

insculpidos na constituição. (MONTE. 2001, pg. 234) 

Neste sentido, pode-se constatar que todos os textos legais os quais 

preveem o prêmio à delação, possuem como fim promover a segurança e a 

justiça (direitos que, conforme o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, 

devem ser assegurados pelo Estado Democrático), uma vez que autorizam à 

perseguição penal um recurso sólido para combater à criminalidade organizada 

e a impunidade no Brasil. 

Nesse diapasão, não devem prosperar as críticas semelhantes ao 

pensamento de Pereira21 que julga insuficiente permitir tanto poder à 

discricionariedade do juiz para verificar a existência ou não dos requisitos para 

propiciar do prêmio delacional, pois “como se sabe, deixar à apreciação de uma 

                                            
21 PEREIRA, Alexandre Demetrius. Lei de proteção: às testemunhas ou aos criminosos. Jus 
Navigandi, Teresina, a. 3, n34, ago. 1999. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1004>. Acesso em: 01 out. 2017. 
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única pessoa um critério que poderá deixar impune criminoso tão perigoso à já 

indefesa sociedade é critério dos mais temerários”.  

Aproveitando os dizeres de Monte (MONTE 2001, pg 234), tal 

entendimento deixa evidente a crença dominante de que o juiz é mero aplicador 

da lei que precisa ser objetiva e possuir apenas um sentido.  

Deste norte, (MONTE. 2001. pg 235) existindo cidadãos com direitos 

fundamentais garantidos pelo Estado, caberá ao Poder Judiciário utilizar as 

normas da Constituição uma sendo provocado, verificando as normas 

infraconstitucionais “agora não mais ‘livremente’, no sentido da falta de 

compromisso ideológico, mas ‘de acordo com a Constituição”. 

 

3 DO ENTENDIMENTO DO STF 

Diante ao entendimento do STF, Delação (colaboração) premiada, é uma 

relação jurídica, com objetivo de obtenção de Provas na persecução penal, onde por 

meio de negociações o delator traz prova ao processo e em contrapartida o judiciário 

concede a sanção premial pela delação. 

A colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma 

vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como 

“meio de obtenção de prova”, seu objeto é a cooperação do 

imputado para a investigação e para o processo criminal, 

atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse 

negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) 

concernente à sanção premial a ser atribuída a essa 

colaboração.”22 

Nesse sentido o STF corrobora que a delação premiada é um meio de obtenção 

de provas pela Lei 12.850/13 em seu art. 3o Em qualquer fase da persecução penal, 

                                            
22BRASIL.STF, HC127.483/PR, Plenário, rel.Min.DiasTofolli, julgado27.08.2015.p.2 disponível em. 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666>. Acesso em:21 out. 
2017. 
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serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de 

obtenção da prova: - colaboração premiada.23 

 

No mesmo sentido define Gustavo Badaró: 

[...] enquanto os meios de prova são aptos a servir, diretamente, 
ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma 
afirmação fática (p. ex., o depoimento de uma testemunha, ou o 
teor de uma escritura pública), os meios de obtenção de provas 
(p. ex.: uma busca e apreensão) são instrumento para a colheita 
de elementos ou fontes de provas, estes sim, aptos a convencer 
o julgador (p. ex.: um extratobancário [documento] encontrado 
em uma busca e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto o 
meio de prova se presta ao convencimento direto do julgador, os 
meios de obtenção de provas somente indiretamente, e 
dependendo do resultado de sua realização, poderão servir à 
reconstrução da história dos fatos” (Processo Penal. Rio de 
Janeiro. Campus: Elsevier. 2012, p. 270) 24 

 

Nesse norte, o acordo de Delação premiada, se enquadra em um negócio 

jurídico processual, como ato de vontade, Antônio Junqueira de Azevedo o define por 

estrutura: 

“O negócio jurídico, estruturalmente, pode ser definido ou como 

categoria, isto é, como fato jurídico abstrato, ou como fato, isto 

é, como fato jurídico concreto. Como categoria, ele é a hipótese 

de fato jurídico (às vezes dita ‘suporte fático’), que consiste em 

uma manifestação de vontade cercada de certas circunstâncias 

(as circunstâncias negociais) que fazem com que socialmente 

essa manifestação seja vista como dirigida à produção de efeitos 

jurídicos; negócio jurídico, como categoria, é, pois, a hipótese 

normativa consistente em declaração de vontade (…). In 

concreto, negócio jurídico é todo fato jurídico consistente em 

                                            
23BRASIL.STF, HC127.483/PR, Plenário, rel.Min.DiasTofolli, julgado 27.08.2015.p.2 disponível em. 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666>. Acesso em: 21 out. 
2017. 
2424 BRASIL. STF HC 127.483/PR STF pg. 8-9 
<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/8/art20150827-04.pdf>.Acesso em 24 de 
out de 2017. 
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declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os 

efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos 

de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica 

que sobre ele incide” (Negócio jurídico: existência, validade e 

eficácia. 4. ed. atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei nº 

10.406, de 10/1/02). São Paulo: Saraiva, 2002. p. 4-16).25 

Em acordão (HC127.483/PR) é definido a delação como um meio de obtenção 

de provas, onde se procura adquirir matérias com força probatória. “(...)a colaboração 

premiada, como meio de obtenção de prova, destina-se à “aquisição de entes (coisas 

materiais, traços [no sentido de vestígios ou indícios] ou declarações) dotados de 

capacidade probatória”, razão por que não constitui meio de prova propriamente 

dito.”26 

Entretanto, a Delação Premiada, não deve ser confundida com os depoimentos, 

pois o acordo de Delação Premiada, é um meio de obtenção de provas, e após feito 

o acordo, será tomado o depoimento formal do colaborador, desse modo se constituirá 

as formas de prova, por meio de depoimento e outros meios de prova a ser 

demonstrados pelo colaborador, dispõe o art.4° §16 da Lei 12.850/13, que define “§ 

16.  Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações de agente colaborador.”27 

 

3.1 DO PROCEDIMENTO 

                                            
25Nesse norte define Antônio Junqueira de Azevedo, define delação como negócio jurídico. 
BRASIL. STF, HC 127.483, Plenário , rel. Min. Dias Tofolli, Julgado 27.08.2015 p.23 disponível 
em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666> .Aceso em 
: 21 out.2017. 
26BRASIL. STF, HC 127.483, Plenário, rel. Min. Dias Tofolli, Julgado 27.08.2015 p.21 disponível 
em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666> .Aceso em 
: 21 out.2017. 
27Nesse sentido o entendimento do STF quanto delação por um meio de obtenção de provas, e 
não a prova constituída. BRASIL. Supremo Tribunal Federal HC 127.483, Plenário, rel. Min. Dias 
Tofolli, Julgado 27.08.2015 p.21 disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666> .Aceso em : 
21 out.2017. 
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Após os requisitos de admissibilidade, pressupostos/requisitos, bem como o 

espaço legitimo para a estruturação de seu conteúdo, se dará o início de seu 

procedimento padrão, que pode ser adotado em qualquer momento da persecução 

penal, desde a investigação até a execução penal, desse modo será exposto o 

procedimento padrão adotado e firmado nos acordos da operação Lava Jato. 

(VASCONCELLOS, 2017, pag. 175) 

Cabe, ressaltar que esse procedimento, é adotado nos casos, em que o acordo 

for antes do início do processo, nos casos em que o acordo é oferecido no tramite da 

persecução penal, esse procedimento exposto, pode se divergir. 

Diante disso, o procedimento adotado na Delação Premiada desenrola-se em 

quatro fases, I) negociações pelo MP ou Delegado de Polícia; II) Homologação do Juiz 

Relator; III) Delação efetiva e produção de provas; IV) Sentenciamento e 

concretização dos benefícios. (VASCONCELLOS, 2017, pag. 176) Desse modo 

mostra-se quadro esquemático do procedimento inicial da Delação Premiada28: 

 

Diante disso, o presente trabalho dará o maior ensejo ao termo de 

homologação, em conformidade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, haja 

vista maior a discussão quanto a validade ou o a quem se atribui o poder de 

homologar.  

                                            
28Quadro sistemático que define o procedimento inicial da Delação Premiada.VASCONCELLOS, 
Vinicius Gomes de Vasconsellos, Colaboração Premiada no Processo Penal, pg. 176, 
09.08.2017. Acesso em: 21 out. 2017. 
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3.2 DA HOMOLOGAÇÃO 

Para o Supremo Tribunal Federal, a homologação do acordo de colaboração 

premiada, se limita em conferir a regularidade, voluntariedade e a legalidade do 

acordado entre o MP ou Delegado de Polícia e o Delator, não havendo nesse 

momento a valoração a respeito das declarações do delator.29 

Desse modo a homologação traz elencada a ela o princípio da segurança 

jurídica e da proteção da confiança, assim o judiciário se torna obrigado a cumprir o 

dever assumido no acordo de delação premiada, concedendo o benefício auferido nas 

negociações e confirmado na homologação, trazendo segurança ao delator quanto ao 

negócio jurídico firmado.30 

Desse modo, o acordo entre o MP ou Delegado de Polícia, deve seguir a 

concordância do Delator nesse negócio jurídico personalíssimo, e somente a 

legalidade e a moralidade ira ser julgada no momento da homologação feita pelo 

Ministro-Relator. No momento da Homologação serão analisadas as provas e sua 

licitude e validade, no caso de o Ministro Relator negar a Homologação, poderá propor 

ao Relator a manutenção de provas ou negar a homologação. No entanto se não for 

feito o acordo de delação premiada, tanto o MP ou Delegado de Polícia, quanto o 

judiciário, não poderão usar as informações prestadas, no acordo, como forma de 

vantagem ou aceleração das investigações. 31 

Para Cândido Rangel Dinamarco, homologar é: 

Homologar significa agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade 
do sujeito que a homologa. Ao homologar atos das partes ou dos auxiliares 

                                            
29Diante do entendimento do STF, a homologação tem por objetivo apenas regularizar o acordo, 
e nesse momento não há que se falar em juízo de valor. BRASIL. STF, HC 127.483, Plenário, 
rel. Min. Dias Tofolli, julgado 27.08.2015 p.3 disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666>. Acesso em: 
21 out.2017 
30Consoante ao entendimento do STF a homologação traz segurança jurídica ao delator. 
BRASIL. STF, HC 127.483, Plenário, rel. Min. Dias Tofolli, julgado 27.08.2015 p.4 disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666>. Acesso em: 
21 out.2017 
 
31BRASIL. (PET7074STF, 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Pet7074VotoAMQO1.pdf). Acesso em 
24 de out 2017. 
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da Justiça, o juiz os jurisdicionaliza (Pontes de Miranda), outorgando-lhe a 
eficácia dos que ele próprio teria realizado. A homologação dos atos 
dispositivos das partes é um invólucro, ou continente, cujo conteúdo 
substancial é representado pelo negócio jurídico realizado por elas. Ao 
homologar um ato autocompositivo celebrado entre as partes, o juiz não 
soluciona questão alguma referente ao meritum causae. Limita-se a envolver 
o ato nas formas de uma sentença, sendo-lhe absolutamente vedada 
qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos 
avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das 
partes ao negociar. ‘Essas atividades das partes constituem um limite ao 
poder do juiz, no sentido de que trazem em si o conteúdo de sua sentença’ 
(Chiovenda). Se o ato estiver formalmente perfeito e a vontade das partes 
manifestada de modo regular, é dever do juiz resignar-se e homologar o ato 
de disposição do direito, ainda quando contrário à sua opinião” (Instituições 
de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 6. ed., 2009. v. III, p. 272-
273)32 

Pode se dizer então, que no momento da homologação do acordo, o juiz não 

tomou como verdade a informações prestadas pelo Delator que definem a 

identificação dos corréus e identificam as infrações penais praticadas pela 

organização criminosa. A homologação tem em simples ato atribuir a eficácia ao 

acordo de colaboração premiada, assim o acordo sem homologação pelo judiciário, 

não será valido nem eficaz, não produzindo os efeitos acordados pelas partes nas 

negociações feitas entre as partes.33 

 

3.3 DA VALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTRO-RELATOR 

Em recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, na PET 7074, foi 

discutido limite da atuação do Ministro-Relator, quanto a homologação do acordo de 

Delação Premiada dos sócios do grupo empresarial J&F. Conforme notícia disponível 

no site do STF: 

Quinta-feira, 22 de junho de 2017 

Suspenso julgamento sobre limites da atuação do relator 
na homologação de acordos de delação 

                                            
32Define Cândido Rangel Dinamarco, que a homologação limita-se em um ato compositivo que 
afirma o negócio jurídico. BRASIL. STF, HC 127.483, Plenário, rel. Min. Dias Tofolli, Julgado 
27.08.2015 p.36 disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666> .Aceso em : 
22 out.2017 
 
33Entendimento de homologação reiterado ao acordão referido. BRASIL. STF, HC 127.483, 
Plenário, rel. Min. Dias Tofolli, Julgado 27.08.2015 p.38-39 disponivel em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666> .Aceso em : 
22 out.2017 
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Após o voto de mais cinco ministros, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) suspendeu, nesta quinta-feira (22), o 
julgamento conjunto da questão de ordem e do agravo regimental na 
Petição (PET) 7074, em que se discutem os limites de atuação do 
ministro-relator na homologação de acordos de colaboração 
premiada e a relatoria do acordo de colaboração dos sócios do 

grupo empresarial J&F. Até o momento, a maioria dos ministros 
entendeu que compete ao relator de uma colaboração premiada 
homologar o acordo, exercendo controle de regularidade, legalidade e 
espontaneidade. E que cabe ao colegiado competente analisar se os 
termos do acordo foram cumpridos, bem como a eficácia da 
colaboração. 

Já quanto à permanência do caso sob relatoria do ministro 
Edson Fachin, discutido no agravo regimental, todos os ministros que 
votaram até o momento se manifestaram pela permanência do ministro 
Fachin como relator. Os votos proferidos consideraram que a 
distribuição por prevenção ocorreu de forma correta, em virtude de 
processos anteriormente distribuídos para ele. O ministro Ricardo 
Lewandowski salientou a correção do memorial apresentado pelo 
Ministério Público quanto a esse tema. 

A questão de ordem na Petição (PET) 7074, em 
julgamento, visa definir os limites de atuação do ministro-relator 
na homologação de acordos de colaboração premiada celebrados 
com o Ministério Público. Já o agravo regimental, interposto pelo 

governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, questiona a 
distribuição da PET 7003, por prevenção, ao Inquérito (INQ) 4112, de 
relatoria do ministro Edson Fachin, decorrente da operação Lava-Jato. 

No início do julgamento, na tarde de ontem, votaram os 
ministros Edson Fachin (relator) e Alexandre de Moraes, ambos no 
sentido de que, na homologação, a atuação do magistrado deve ser 
unicamente no sentido de verificar os aspectos formais e legais do 
acordo. E que ao colegiado cabe analisar, no momento da sentença, o 
cumprimento dos termos do acordo e sua eficácia. 

Competência 

Primeiro a votar na sessão desta quinta, o ministro Luís 
Roberto Barroso concordou com o ministro Fachinno sentido de que 
o relator exerce, ao homologar uma colaboração 
premiada, controle de regularidade, verificando aspectos formais 
do acordo, controle da legalidade e, por fim, controle da 
voluntariedade, para conferir se os termos foram prestados por 
livre e espontânea vontade. Neste momento, o relator não realiza 

qualquer controle de mérito. Já no momento da prolação da sentença, 
caberá ao Judiciário verificar se o que foi definido no acordo foi 
cumprido, e de maneira satisfatória. Nesse momento, frisou o ministro, 
já não cabe mais juízo de legalidade ou mérito, uma vez que este juízo 
terá sido feito na homologação. 

A ministra Rosa Weber também acompanhou o ministro 
Fachin. Para ela, cabe ao relator, em decisão individual, homologar o 
acordo, aferindo a regularidade, a legalidade e a voluntariedade, na 
forma expressa do que prevê o artigo 21 do Regimento Interno do STF. 
Já ao colegiado caberá aferir, no momento da sentença, o 
cumprimento dos termos do acordo e sua eficácia, nos termos do artigo 
4º, inciso XI, da Lei 12.850/2013. 

Ao acompanhar o ministro Fachin quanto à competência do 
relator e do colegiado nos acordos de delação, o ministro Luiz 
Fux ressaltou que, uma vez homologado pelo relator, o acordo não 
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pode mais ser revisto pelo órgão colegiado se os seus termos tiverem 
sido cumpridos. 

Na sequência da votação, o ministro Dias Toffoli frisou que 
a decisão do relator é um provimento interlocutório, que não julga 
o mérito, mas apenas a presença dos requisitos da regularidade, 
legalidade e voluntariedade, conforme prevê a lei. Ao acompanhar 
integralmente o relator, afirmou que o juiz competente tem o dever 
de examinar esses requisitos. O ministro explicou que o juiz não 

pode, por exemplo, alterar de oficio as cláusulas de um acordo e, de 
pronto, homologar. Até por que homologação pressupõe que haja 
concordância das partes com as cláusulas, salientou o ministro Toffoli. 

O ministro Ricardo Lewandowski destacou em seu voto que, 
não obstante o importante papel do Ministério Público Federal, ele deve 
se submeter a uma última palavra, que é do Poder Judiciário, apenas 
quanto à legalidade, mas não quanto à conveniência e oportunidade 
do acordo – ao juiz relator, num primeiro momento, e ao Plenário, em 
última análise.  

Para Lewandowski , o relator faz a análise quanto à 
legalidade, no sentido amplo da palavra, devendo vetar cláusulas que 
expressamente violem o sistema normativo. Contudo, se passar 
alguma ilegalidade por essa homologação, salientou o ministro, vai 
competir ao Plenário o exame desses aspectos eventualmente não 
examinados na decisão do relator. A homologação praticada pelo 
relator é importante sob todos os aspectos, permite que delação 
possa efetivar-se no plano da realidade fática, mas essa decisão 
não vincula o Plenário no que diz respeito aos aspectos da 
legalidade lato sensu, salientou. Para o ministro, que divergiu 
parcialmente do relator, a última palavra quanto à legalidade é do 
juiz natural, que nesse caso é o colegiado. 

Importância 

Alguns ministros ressaltaram em seus votos a importância do 
instituto da colaboração premiada. De acordo com o ministro Barroso, 
trata-se de uma categoria nova, uma forma de justiça criminal 
negociada, e o Judiciário está desenvolvendo seus contornos 
jurisprudenciais. Para ele, após a homologação, haveria 
uma impossibilidade de rediscussão do ponto na fase que compete ao 
magistrado. Afirmou, ainda, que não há como "salvar" o instituto da 
colaboração premiada se por um motivo preexistente à 
homologação ela puder ser anulada, posteriormente. 

O ministro Toffoli salientou que certos tipos de delito não 
viriam à tona se não fosse o instituto da colaboração. 

Com a sofisticação da criminalidade, começaram a rarear os 
instrumentos capazes de permitir ao Estado impor sua ordem criminal, 
salientou o ministro Fux, revelando que ordem penal precisou, então, 
se instrumentalizar para enfrentar, por exemplo, os crimes de colarinho 
branco. O instituto da delação veio exatamente para conjurar a ideia 
que permeava sociedade quanto à impunidade nesse tipo de delito, 
frisou Fux.(grifo nosso)34 

                                            
34Tendo em vista o entendimento do STF fica Claro a validade da homologação da Delação 
Premiada pelo Ministro-Relator. BRASIL. STF, Notícias do Supremo Tribunal Federal, 
22.06.2017. Disponivel 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347426>. Acesso em: 
22 out. 2017. 
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O entendimento apresentado pelos Ministros é congruente com a Lei 

12.850/13 em seu Art. 4° §7°, que define o procedimento para homologação e que 

está deve ser feita pelo juiz, nesse caso o Ministro-Relator. 

Art. 4o  O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 
por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 

§ 7o  Realizado o acordo na forma do § 6o, o respectivo termo, acompanhado 
das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao 
juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e 
voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na 
presença de seu defensor.35 

 

Nesse mesmo patamar foi entendido na PET 7074 do STF: 

(…) 5. Cumpre registrar que a decisão de homologação do termo de 
colaboração premiada faz juízo sobre sua ‘regularidade, legalidade e 
voluntariedade’ (art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/2013). Assim, não há, no ato de 
homologação, exame de fundo acerca do conteúdo dos depoimentos 
prestados, os quais só serão objeto de apreciação judicial no momento da 
sentença, em que as declarações prestadas serão valoradas em face das 
outras provas produzidas no processo. Nesse mesmo sentido: HC 127.483, 
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27-8-2015. É na 
sentença, ademais, que o juiz examinará a própria eficácia de acordo, 
segundo expressamente estabelece a lei de regência (Lei 12.850/2013, art. 
4º, § 11).36 

 

Nesse sentido, diante ao entendimento hodierno do Supremo Tribunal 

Federal, define o poder instrutório monocrático, para realizar qualquer meio de 

obtenção de provas, sendo a delação premiada um modelo de negociação jurídica 

para obter provas na persecução penal (art. 3º da Lei nº 12.850/13), cabem tão 

                                            
35BRASIL.Lei 12.850, art. 4°§ 7,Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 

criminal, os meios de obtenção da prova, 02.08.2013. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 22 out. 
2017. 
 
36 BRASIL. STF. PET. 7074, MIN. Celso Mello, pg 14, 28.06.2017. Disponivel em : 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Pet7.074QOvotoMCM.pdf> Acesso 
em :22 out. 2017. 
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somente ao Ministro-Relator homologar esses acordos, definidos seus poderes no art. 

21, I e II do Regimento Interno do Supremo Tribunal federal.37  

Define em seu art. 21 do Regimento interno do STF: 

Art. 21. São atribuições do Relator:  

I – ordenar e dirigir o processo; 

II – executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões 
monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, 
bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas 
providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de 
sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática 
de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de 
primeiro grau de jurisdição.38 

Desse modo conclui-se com base nos acórdãos proferidos pelo Supremo 

Tribunal Federal que, a homologação do acordo de Delação Premiada, deve ser 

homologado pelo juiz, haja vista o não exame de matéria aprofundada, e somente faz 

juízo de validação a sua regularidade, legalidade e voluntariedade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, foi tratada na presente monografia, o tema Delação 

Premiada, tema este que foi dividido em três capítulos. No primeiro tratou-se d 

os aspectos históricos, em que foi possível perceber que o instituto á algo que 

existe a muitos anos, e que no Brasil foi se consolidando por meio de legislações 

esparsas, até chegar na Lei 12.850/13 que é considerada a lei mais utilizada no 

que se refere a delação premiada. 

Ainda neste capítulo foi abordado, a natureza jurídica da delação 

premiada, definindo seu requisitos e limites, bem como destacando-a como um 

negócio jurídico, entre o delator e o Ministério Público ou Delegado de Polícia, 

                                            
37 BRASIL STF, HC 127. 483 , 27.08.2015, pg 2 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666 
38 BRASIL. Redação dada pela Emenda Regimental n. 41, de 16 de setembro de 2010 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_integral.pd
f) Acesso em 24 de out. 2017. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_integral.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_integral.pdf
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bem como seus benefícios legais, quais sejam: o instituto como causa de 

extinção da punibilidade e diminuição da pena. 

No segundo capítulo foi tratado a constitucionalidade do instituto de 

forma introdutória, uma vez que o tema é bem controvertido entre os estudiosos, 

pois quando se trata de constitucionalidade, se traz com ela discussão da ética 

do instituto da delação, já que para alguns autores o instituto é entendido como 

antiético, devido a traição trazida no momento do acordo. 

No capítulo terceiro foi trazido a baila o entendimento do STF quanto a 

Delação premiada, e nesse sentido foi abordado o a validade da homologação 

do acordo feita pelo Ministro-Relator, uma vez que foi levantado a dúvida acerca 

da homologação ser feita pelo Relator ou pelo pleno do STF, assunto esse 

discutido em acórdãos e bem definido que há o poder do Relator em homologar 

o acordo de Delação Premiada. 

Por fim, se define delação como um negócio jurídico, trazido pela 

voluntariedade e unilateralidade do Delator, sendo esse negócio valido somente 

após a homologação do acordo, trazendo assim a segurança jurídica para o 

Delator. 
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