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RESUMO 
 
PASSERI, ADEMIR, O Instituto da Deleção Premiada: Uma Estratégia do 

Estado Utilizada no Combate ao Crime Organizado no Sistema Jurídico 
Brasileiro. Trabalho de Conclusão do Curso (monografia) Graduação em 
Direito, da Faculdade Cidade Verde-FCV, 2017.  

 

A discussão sobre o uso do Instituto da Delação Premiada como estratégia do 
Estado brasileiro no combate ao crime organizado vem acontecendo de forma 
sistemática.  Com a globalização, o desenvolvimento do aparato tecnológico e a 
consequente possibilidade de encurtar distâncias e unir pessoas se observa 
propósitos adversos ao bem comum, registra-se uma força motriz que através de 
empresas nacionais e internacionais se juntam com a finalidade de angariar grandes 
somas financeiras e para esta ação procuram admitir agentes públicos, que através 
da prática de corrupção e suborno travam a engrenagem da máquina pública. A 
união destas pessoas objetivando a prática de infrações penais no âmbito nacional e 
transnacional tem ameaçado a estabilidade e o crescimento econômico de diversos 
países, que encontram dificuldades em obter informações sobre os crimes 
praticados. Desta forma, o instituto da delação premiada é uma estratégia para seu 
enfrentamento pois ao garantir vantagens ao delator, o Estado tem a possibilidade 
de adentrar na organização criminosa, nominar seus integrantes, conhecer seus 
modos operandi, ressarcir grandes somas aos cofres públicos, combatendo o crime 
organizado e acima de tudo, desenvolver práticas de boa governança. O ponto 
fundamental para a inserção do Instituto da Delação Premiada no ordenamento 
jurídico brasileiro foi o registro de seus efeitos positivos no combate ao crime 
organizado em outros países, como a Itália e Estados Unidos. Frente a estes 
avanços e pela constatação, conforme definido na Convenção de Mérida, da 
obrigatoriedade de cada país signatário desenvolver uma estrutura legal de combate 
ao crime organizado, de ampliar a cooperação internacional e de facilitar a 
recuperação de ativos no exterior o Estado brasileiro inseriu no seu ordenamento 
jurídico o Instituto da Delação Premiada. Sendo uma ação nova o instituto tem 
sofrido críticas em seu desenvolvimento, porém há um consenso quanto a 
importância de sua aplicação no combate ao crime organizado.   

 

Palavras-chave: Convenção de Mérida - Delação Premiada - Crime Organizado – 

Investigação criminal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 

 

PASSERI, ADEMIR, The Awarded Deletion Institute: A State Strategy 
Used to Combat Organized Crime in the Brazilian Legal System. Course 
Completion Work (monograph) Graduation in Law, Faculdade Cidade Verde - 
FCV, 2017. 

 
 
The discussion about the use of the Institute of Awarded Delusion as a 

strategy of the Brazilian State in the fight against organized crime has been 
happening in a systematic way. With globalization, the development of the 
technological apparatus and the consequent possibility of shortening distances and 
uniting people are observed purposes adverse to the common good, there is a 
driving force that through national and international companies come together for the 
purpose of raising large financial sums and for this action seek to co-opt public 
agents, who through the practice of corruption and bribery block the machinery of the 
public machine. The union of these people aiming at the practice of criminal offenses 
at national and transnational level has threatened the stability and economic growth 
of several countries, which find it difficult to obtain information about the crimes 
committed. In this way, the Awarded Delinquency Institute is a strategy for 
confronting it. By granting advantages to the informant, the State has the possibility to 
enter the criminal organization, nominate its members, know its operandi modes, 
reimburse large sums to public coffers, organized crime and, above all, to develop 
good governance practices. The fundamental point for the insertion of the Institute of 
Awarded Deliberation in the Brazilian legal system was the registration of its positive 
effects in the fight against organized crime in other countries, such as Italy and the 
United States. In view of these advances and the confirmation, as defined in the 
Mérida Convention, of the obligation of each signatory country to develop a legal 
framework to combat organized crime, to expand international cooperation and to 
facilitate the recovery of assets abroad. its legal system the Awarded Award Institute. 
Being a new action,the institute has been criticized for its development, but there is a 
consensus about the importance of its application in the fight against organized 
crime. 

Keywords: Merida Convention - Awarded Deliberation - Organized Crime - 
Criminal Investigation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
As mudanças advindas do processo de globalização promoveram 

transformações de ordem econômica, social, política, cultural e educacional. Tendo 

como pano de fundo as práticas econômicas estas mudanças interferirem 

diretamente no desenvolvimento industrial, tecnológico e científico, promovendo 

interações entre empresas nacionais e internacionais e entre os estados e entidades 

privadas.  

O Estado está sujeito a estas mudanças e precisa frequentemente atualizar 

seu aparato tecnológico e capacitar os servidores públicos no desenvolvimento de 

uma gestão voltada para as boas práticas de governança. No entanto, registra que, 

em alguns casos, os próprios servidores públicos se envolvem em situações que 

culminam no favorecimento das práticas delituosas de carácter econômico. 

 Do mesmo modo, as relações e as interações econômico-financeiro se 

desenvolvem de forma rápida e complexa promovendo transformações significativas 

nas transações econômicas exigindo a intervenção do Direito no estabelecimento 

das mudanças no ordenamento jurídico pela necessidade de tutela e 

regulamentação. 

A missão do Direito está voltada para a criação de novos ordenamentos 

político-criminais e dogmáticos e lidar com os delitos econômicos e de corrupção, 

fazendo uso da produção jurídica resultados de acordos, tratados e convenções 

internacionais. 

Os países desenvolvidos como Itália, Estados Unidos da América, Alemanha 

passaram por este processo e realizaram o enfrentamento de situações que 

envolveram práticas delituosas ou de crimes e depois de vários tratados de 

cooperação internacional, estabeleceram como umas das estratégias de 

enfrentamento a utilização do recurso da delação premiada.  

Com a assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 

Mérida, evento no qual o Brasil foi um dos países signatários, foram elaboradas 

propostas para o combate a corrupção e a lavagem de dinheiro. Denúncias de fatos 

delituosos envolvendo servidores públicos e empresas privadas, levam ao 

esvaziamento dos cofres públicos e adentraram no noticiário brasileiro como rotina e 
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obrigaram o Estado a traçar estratégias de enfrentamento. 

Devido a urgência em combater o crime organizado, o governo brasileiro 

inseriu o Instituto da Delação Premiada na legislação pátria como política criminal 

para combater os crimes de corrupção e as organizações criminosas.  

Segundo os pesquisadores o ordenamento processual penal no Brasil sempre 

esteve voltado para a persecução e punição e o instituto da delação premiada 

possibilita negociação com o coautor ou partícipe de uma ação delituosa e caso os 

requisitos do acordo sejam cumpridos, pode resultar na redução da pena ou até 

mesmo o perdão judicial. 
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1. CAPÍTULO I 

  

1.1. Instituto da Delação Premiada no Sistema Jurídico Brasileiro 

 
 
Primeiramente é preciso definir o termo delação premiada, de acordo com 

Luiz Flavio Gomes (2014) há diferença nos termos colaboração premiada e delação 

premiada; para este autor no ato de colaboração o partícipe de um crime pode 

assumir a culpa e não incriminar outras pessoas e na delação o indivíduo assume a 

culpa e delata outras pessoas envolvidas.  

Deste modo o colaborador pode firmar acordo com o Estado pelo interesse 

nos benefícios que poderia obter no final do processo, como também motivado por 

possíveis conflitos dentro da organização criminosa do qual esteve inserido e no 

momento da delação, se posiciona como antagonista. 

Muitas vezes estes conflitos podem estar desvinculados dos objetivos do 

instituto da delação premiada confirmado que “como meio de prova a colaboração 

premiada, não basta por si só”. (PEREIRA, 2009, p. 190). No entanto Santos (2016) 

nos apresenta a afirmação de Dr. Marcos Paulo – Assessor do Ministro do STF 

comentando que: 

 

Colaboração, cooperação e delação premiadas são expressões 
sinônimas, sim, e assim vêm sendo empregadas academicamente e 
pela jurisprudência. A classificação em delação stricto sensu, 
colaboração para libertação, colaboração para localização e 
recuperação de ativos e colaboração preventiva apenas revela os 
requisitos legais, vale dizer, o conteúdo que devem apresentar para 
que sejam premiadas (...) podem sugerir espécies autônomas de 
colaboração, quando, em verdade podem perfeitamente coexistir em 
uma ÙNICA delação. (Santos, 2016, p 19-20). 
 

 

Se entendermos que colaborar está relacionado a apoiar, prestar auxílio e 

que somando a premiação estaríamos falando que seria um apoio com resultado. 

Colaborar aqui tem como encaminhamento firmar acordo com a polícia ou 

Ministério Público e este deve ainda ser homologado pelo juiz.  

No entanto, Lima (2014, p. 513) ressalta que, se o coautor ou partícipe 

somente confessar os fatos anteriormente conhecidos de modo a reforçar a 
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investigação, terá como benefícios somente o atenuante da confissão previsto no 

art. 65, I, alínea “d”, do Código Penal” (Lima, 2014, 513).  

 A delação premiada tem como premissa colaborar com a investigação e 

caminha para uma definição processual penal onde o investigado admite sua 

culpa, revela nomes, o nível de participação dos envolvidos e possibilita aos 

agentes do Estado obter as informações necessárias sobre determinada ação 

penal, sua materialidade e autoria. De modo que sua utilização fica evidente na Lei 

de Organização Criminosa (12.850/13). Lima (2014) afiança que: 

 

A colaboração premiada é técnica especial de investigação por meio 
da qual o coautor e/ou participe da infração penal, além de confessar 
seu envolvimento no fato delituoso, fornece aos órgãos responsáveis 
pela persecução penal informações objetivamente eficazes para a 
consecução de um dos objetivos previsto em lei, recebendo, em 
contrapartida determinado prêmio legal. (Lima, 2014, p. 513). 
 

 

Assim, como na literatura jurídica, são utilizados os termos colaboração 

premiada, delação premiada ou até mesmo cooperação premiada; frente as várias 

denominações e definições, no presente texto será utilizado o termo delação 

premiada como sinônimo de cooperação ou colaboração premiada por entender que 

os ambas buscam benefícios na sansão penal. 

De forma conceitual a utilização deste termo está em consonância com a 

definição de Sallo de Carvalho (2011) onde delação premiada deve ser entendida 

como uma transação penal, uma ação de justiça negociada que propõe um acordo 

ao réu-colaborador; acordo este que pode determinar um benefício ou redução da 

pena desde que o delator assuma, de forma efetiva, sua culpa e de terceiros que 

estiveram juntos, numa determina ação penal, configurada como crime organizado.  

A história da Legislação Penal no Brasil demonstra que houve a previsão da 

delação premiada ainda na época das Ordenações Filipinas, que vigorou de 11 de 

janeiro de 1603, até o início da vigência do Código Penal Imperial no ano de 1830.  

Posteriormente, já no período em que o Brasil era colônia de Portugal, 

quando em 1789, no caso da inconfidência Mineira (Mota, 2008, p. 8), na capitania 

de Minas Gerais, o Coronel Joaquim Silveiro Reis, delatou todos envolvidos em um 

plano separatista idealizado por Tiradentes, com o objetivo de superar as altas taxas 

da Coroa Portuguesa ao Brasil.  
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O benefício oferecido na época foram isenções fiscais, posses e nomeações. 

Consta que Tiradentes assumiu a culpa, inocentando todos os envolvidos, sendo 

posteriormente enforcado e esquartejado, por isso, atualmente Tiradentes é tido 

como um herói pela história e o coronel Silvério um dos maiores traidores. 

Porém, o instituto da delação premiada utilizado, a partir da década de 90, 

nos ordenamentos jurídico brasileiro tem sua base teórica na legislação norte 

americana e italiana que serviram como referência para o Estado. Deste modo, 

podemos agora conceituar o próprio termo delação que vem do latim, 

do delatione que significa: (...) denunciar, revelar (crime ou delito); acusar como 

autor de crime ou delito; deixar perceber, denunciar como culpado; denunciar-se 

como culpado; acusar-se. (FERREIRA, 1999, p.617). 

Porém, deve ficar claro que o relator em primeiro plano precisa se intitular 

como autor confesso do crime, ou seja, pois de outro modo sua afirmação e prova 

não terá valor jurídico; não se constituirá como instrumento concreto de prova de 

crime, não terá valor processual perderia então seu caráter estratégico no combate 

à criminalidade, em especial aos grupos organizados. 

O delator, na condição de réu confesso, ao aceitar contribuir na elucidação de 

um crime passa a negociar com o Estado com o intuito de obter redução da pena; 

fato como previsto no combate aos crimes hediondos, por exemplo, a proposta de 

combate ao crime prevê redução da pena de acordo com a Lei nº 8.072/90, no seu 

art. 8.º, parágrafo, único que: 

 

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, 

da Constituição Federal, e determina outras providências. 

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 

da 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. (LCH - 

Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990). 
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Uma vez aceitando a proposta de “cooperar com a elucidação dos fatos”, o 

delator, na condição de réu, abre mão do direito ao silêncio e à ampla defesa, 

assegurados na Carta Magna, trai seus companheiros, e se beneficia da sua própria 

participação na infração penal obtendo redução na pena.  

O Instituto da delação premiada se desenvolve dentro de um processo penal 

onde a negociação com o réu-delator possibilita a condenação deste e de seus 

comparsas, visto estarmos nos referindo, em maior proporção ao crime organizado 

que demanda um grupo de pessoas envolvidas em ação criminosa. Sem deixar de 

contar com os casos de crime hediondo. Conforme previsto na Lei 12.850/13, no 

artigo 5º, são direitos do colaborador: 

I -  usufruir das medidas de proteção previstas na legislação 

específica; 

II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações 

pessoais preservadas; 

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. 

 

1.2. A delação premiada e as provas no processo penal  

 

Aprofundando sobre o tema a delação premiada compreende então o relato 

de um crime em que o delator esteve ativamente envolvido e se compromete a 

apresentar à justiça provas concretas deste fato: 

 

Delatar significa acusar, denunciar ou revelar. Na ótica processual, 
somente tem sentido falar em delação quando alguém admitindo a 
prática criminosa, revela que outra pessoa também o ajudou de 
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qualquer forma. Esse é um testemunho qualificado, feito pelo 
indiciado ou acusado. Tem valor probatório, especialmente porque 
houve admissão de culpa pelo delator” (Nucci, 2017, p. 407). 

 

 

Na citação acima o autor ressalta ainda que o magistrado deve estar atento 

para a possibilidade de o delator utilizar a instituto da delação premiada envolvendo 

outra pessoa por motivos pessoais; para evitar esta questão sugere que o juiz 

autorize, se solicitado, que o “defensor do delatado” faça reperguntas no 

interrogatório do delator com ênfase em situações que envolvam somente o 

delatado. 

Assim, fica possível compreender a afirmação de Nucci (2017), que a delação 

tem um valor relativo e precisa ainda, contar com provas anexadas nos autos que 

fundamente uma condenação pois, nenhuma sentença condenatória será proferida 

com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador (Nucci, 2017, 

p.408). 

A delação premiada se complementa com a apresentação das provas que 

possam confirmar os fatos relatados; nesta busca pela prova de um crime ou pela 

veracidade do mesmo, entendemos ser necessário apresentar alguns pontos sobre 

o conceito, tipos de provas, os princípios que regem as provas no processo penal e 

sua classificação (objeto, sujeito e forma da prova). 

Sem esta discussão aprofundada a delação premiada seria uma simples 

acusação e indicação dos envolvidos sem a prova cabal do crime cometido. Discutir 

estes pontos é de grande importância para compreender o Instituto da delação 

premiada, como uma estratégia de coletas de provas substancial para aventar um 

crime e estabelecer punição para o mesmo, visto que: 

 

Por se tratar de um delito complexo, com pluralidade de agentes e 

pluralidade de condutas, é compreensível a utilização da delação 

premiada para que se possa obter, de forma concreta, provas de 

materialidade e autoria, sendo assim possível identificar condutas e 

agentes (Fernandes e Gomes, 2017, p. 50). 
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1.3. As Provas no processo penal 

 

 
De acordo com o Código Penal prova pode ser configurada como: (...) todo 

elemento pelo qual se procura mostrar a existência e a veracidade de um fato. Sua 

finalidade, no processo, é influenciar no convencimento do julgador. (Nucci, 2014, p. 

233).  

Segundo Marcão (2014, p. 420), é através da prova que se tenta chegar a 

verdade; ou seja, a prova é uma forma de reconstituir um fato passado e partindo da 

análise dos elementos coletados e analisados, dando possibilidade de definir um 

norte, a ação penal adequada ao caso, que poderá ser julgada procedente ou 

improcedente. Nesta perspectiva a prova pode ser conceituada como:  

 

Informação ou o conjunto de informações determinadas, trazidas aos 
autos em que materializada a persecução penal, por incentivado 
delegado de Polícia, das partes no processo, pelo juiz ou por 
terceiros. (Marcão, 2014, p. 420). 

 

Complementando as afirmações de Nucci (2014) e Marcão (2014) 

entendemos que a prova visa apurar fatos até então desconhecidos e que devem 

ser apresentados ao juiz, que por sua vez, terá instrumentos para agir com 

competência, em definir o direito aplicável na solução de uma controvérsia, apoiada 

na coleta e avaliação das provas registradas nos autos.  

A finalidade da prova é não demonstrar que algo ocorreu ou, de um modo ou 

de outro diverso apresentado nos autos, de modo que a existência ou não de um 

crime possa ser julgada ou refutada.  

O objeto da prova, por sua vez, são os fatos apresentados que comprove a 

veracidade ou não de um crime, para que o juiz possa ter conhecimento e a partir 

daí, emitir um juízo. Desta forma, as provas apresentadas devem estar relacionadas 

especificamente ao processo em pauta. Os objetos da prova são: 

 

(...) portanto fatos capazes de influir na decisão do processo, na 
responsabilidade penal e na fixação da pena ou medida de 
segurança, necessitando, por esta razão, de adequada comprovação 
em juízo. Somente os fatos que revelem dúvida na sua configuração 
e que tenham alguma relevância para o julgamento da causa merece 
ser alcançadas pela atividade probatória, como corolário do princípio 
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da economia processual” Capez, 2013, p. 372-373). 
  

 

A busca de obtenção de prova deve constar na instrução probatória sendo de 

suma importância para assegurar às partes o direito de produzir provas, sob pena de 

violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Deste 

modo as provas podem ser utilizadas em qualquer etapa da persecução penal e,de 

acordo com o art. 3º da lei n º 12.850/2013, para obtê-las são permitidos: 

 

I – colaboração premiada; 

II – captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou 

acústicos; 

III – ação controlada; 

IV – acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados 

cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a 

informações eleitorais ou comerciais; 

V – interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos 

termos da legislação específica; 

VI – afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos 

da legislação específica; 

VII – infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma 

do art. 11; 

VIII – cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, 

estaduais e municipais na busca de provas e informações de 

interesse da investigação ou da instrução criminal. 

 

 

1.4. Tipos de provas no processo penal 

 

As provas podem ser lícitas, ilícitas e ilegítimas. A prova lícita será aquela que 

percorre os meios legais para sua obtenção e desta forma é admitida como forma 

comprobatória no processo penal. No entanto, a prova ilícita é inadmissível no 

ordenamento jurídico, pois é aquela que viola os princípios constitucionais; a prova 

ilegítima é aquela que viola as normas infraconstitucionais e também é inadmissível 

no processo visto que de acordo com o art. 5º, da LVI da Constituição Federal é 
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proibida a utilização de provas obtidas por meio ilícito. 

 
 
 
As provas lícitas podem ser do tipo documental, pericial ou testemunhal 

conforme descrito abaixo:  
A prova documental está prevista no art. 232 do Código de Processo Penal 

Brasileiro. Seu valor está na concretude, na possibilidade de registrar e promover o 

convencimento de um determinado fato. 

A prova pericial está vinculada ao trabalho científico e precisa do trabalho de 

um perito que precisa fazer uma pesquisa e emitir um juízo de valor, com base nas 

suas experiências e pesquisas. 

A prova testemunhal, corresponde ao relato verbal, e tem o intuito de através 

do relato, trazer o fato como prova de um determinado crime. 

 

 

1.5. Princípios que regem as provas no processo penal 

 

 
 Alguns princípios regem a coleta de provas, dentre eles, podem ser citados: 
 
Princípio da não autoincriminação. Este princípio trata-se do direito de silencio 

do acusado em não produzir provas contra si mesmo, este princípio se funda no 

direito de que qualquer réu ou acusado não seja obrigado a ajudar na produção de 

prova para sua incriminação.   

Princípio da auto-responsabilidade das partes, trata das questões do ônus 

da prova, que cabe a cada uma das partes produzirem provas que lhes favoreçam.  

Princípio da audiência contraditória, é o fato de que todas as provas 

apresentadas nos autos devem ser disponibilizadas para a parte contrária tomar 

conhecimento do seu conteúdo para querendo apresente contraprova, trata-se da 

igualdade das partes para convencer o juiz. 

Princípio da aquisição ou comunhão da prova, este princípio prevê que 

todas as provas produzidas integram o processo e passa a servir ao juiz, portanto 

pode favorecer qualquer das partes. 

Princípio da oralidade. Conforme este princípio é preferível a prova falada 

que a escrita, visto que são produzidas em audiência, onde os depoimentos são 
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verbalizados. 

Princípio da concentração. As provas devem ser produzidas em audiência, 

salvo nas urgências ou quando necessário fazer antecipadamente. 

Princípio da publicidade, salvo exceções legais, esse princípio determina 

que os atos processuais sejam públicos, assim como a instrução criminal. 

Princípio do livre convencimento motivado, este princípio trata-se do 

julgador, como no brasil não existe hierarquia das provas o juiz fica livre para 

determinar quais as provas irão determinar a sua decisão. 

 

 

1.6. A conceituação e classificação das provas (objeto, sujeito e forma da prova) 

 

 
 Citamos anteriormente o objeto da prova se refere ao litigio apresentado ao 

juiz, Capez. 2013, ressalta que o objeto da prova “ nada mais é do que o fato cuja 

existência carece de ser demonstrada” (Capez, 2013, 407). Neste sentido, seguindo 

os apontamentos de Capez, 2013, com relação ao objeto a prova pode ser direta ou 

indireta. 

 Com relação ao sujeito ou causa de uma prova está relacionada a pessoa ou 

coisa de quem ou de onde procede a prova. A prova pode ser real quando estão 

relacionadas a provas concretas de um crime ou pessoal quando relacionada aos 

interrogatórios ou aos depoimentos. 

 A forma da prova é a maneira que pela qual se apresenta um fato em juízo; 

pode ser testemunhal (afirmação oral), documental (por testamentos, confissão, 

cartas ou fotografias) ou material (pode ser por exame periciais que possam auxiliar 

na comprovação do crime). 

Ainda com relação as provas há um rol de fatos que necessitam e alguns 

fatos que não precisam ser provados no processo penal. Por suas características os 

fatos considerados axiomáticos ou intuitivos (caso em que há morte violenta por 

lesão externas não precisa ser solicitado exame de corpo delito), os fatos notórios 

(caso de morte por afogamento) não precisam ser provados. 

 Os demais fatos precisar ser comprovados na busca de veracidade, 

obedecendo o princípio do ônus da prova, de modo que sejam: 
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a). Admissível permitida por Lei; 

b). Pertinente ou fundada, que esteja vinculada com o processo e que possa 

esclarecer os fatos; 

c). Concludente, que possa esclarecer questão controvertida;  

d). Possível que possa ser efetivada. 

Os pontos acima colaboram para que a prova entre na legalidade. 

 

 

 

2. CAPÍTULO II 

 
 

2.1. O crime, a delação premiada e seus aspectos legais 

 
 
 O estabelecimento da globalização e a intensificação das relações 

internacionais promoveram mudanças no plano político, econômico, social e cultural. 

Segundo dados apontados na Cartilha da Convenção da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE, 2016. 

 Estes negócios envolvem cifras milionárias e criam oportunidades de suborno 

pois como apontam os estudos o objetivo central do capitalismo é obter o poder total 

e com os negócios transnacionais acontecendo simultaneamente, muitas vezes 

levam seus agentes financeiros a cooptar o maior número de envolvidos por meio de 

suborno, que se configura como:   

 

Ato delituoso de quem, no exercício legítimo de função, ou cargo 
público, ou em razão dele, exige, ou aceita diretamente, ou por 
interposta pessoa, qualquer vantagem ou recompensa, para faltar ao 
cumprimento do seu dever, praticando, ou se abstendo de praticar, 
certo ato, em prejuízo de terceiro. (Jusbrasil, 2016). 

 
 

Os atos delituosos envolvendo funcionários públicos, é visto como um dos 

principais problemas a ser enfrentado na corrupção é o uso indevido da atuação de 

um servidor público (crime de corrupção passiva), para atendimento de interesses 

privado, onde: 
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(...) a corrupção é compreendida da seguinte forma (...) 
comportamento de indivíduos privados ou de funcionários públicos 
que se desviam de responsabilidades estabelecidas e usam sua 
posição de poder para servir a objetivos particulares e assegurar 
ganhos privados”. (Ballouk Filho e Kuntz ,2008, p 33) 

 

 

 
A corrupção é conceituada como crime e classificada no Código Penal de 

acordo com a ação desenvolvida que pode ser considera corrupção ativa ou passiva. 

O Crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal. Ato 

delituoso de quem, no exercício legítimo de função, ou cargo público, ou em razão 

dele, exige, ou aceita diretamente, ou por interposta pessoa, qualquer vantagem ou 

recompensa, para faltar ao cumprimento do seu dever, praticando, ou se abstendo 

de praticar, certo ato, dentro de suas funções. Se resume no ato de oferecer 

compensação ilícita. 

O Crime de corrupção passiva, previsto no Código Penal, em seu artigo 317, 

se configura no ato “solicitar ou receber, para si ou para outros, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”. Em resumo se 

caracteriza pelo ato de receber compensação ilícita. 

Na proposta de enfrentar os crimes relacionados a corrupção o Estado 

brasileiro se uniu a outros países, alguns destes que se encontravam em avançados 

em estudos jurídicos e com experiência no combate ao crime organizado, como nos 

Estados Unidos e a Itália.  

Apontaremos algumas estratégias estabelecidas pelo Estado Brasileiro para 

definir as obrigações das estatais, das empresas públicas, dos contadores e 

advogados envolvidos em transações principalmente de ordem econômica. Muitos 

foram os documentos traçados para este enfrentamento. 

O primeiro acordo multilateral foi firmado em 1994, e se destinava ao combate 

ao suborno de servidores estrangeiros. Para Fernandes e Gomes (2016) a 

preocupação naquele período se relacionava com a “formação de blocos 

econômicos e pulverização das relações comerciais entre os países”.   
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Com a lei nº 9.034/95, o Estado brasileiro passou a tratar sobre o crime 

organizado. Essa lei, de caráter processual, definia e regulava os meios de prova e 

procedimentos investigatórios que envolvessem ações delituosas, decorrentes de 

ações praticadas por quadrilha, bando, organizações ou associações criminosas; 

como também aquelas vinculadas ao tráfico de drogas.  

Nesta Lei não havia orientação para a utilização da ação controlada, de 

infiltração policial, de colaboração premiada. Para os estudiosos da doutrina esta lei 

apresentava falhas por não definir o conceito de organização criminosa e o quais os 

procedimentos de execução da pena. Sobre a conceituação de crime organizado há 

uma corrente doutrinária que utiliza a definição, apresentada numa perspectiva de 

crime transacional como: 

 

(...) grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum 
tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma 
ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção, com a 
intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico 
ou outro benefício material. (CAPEZ, Fernando. 2008. p. 240) 

 

 

Esta definição de crime organizado coletada na Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado transnacional, em 15 de dezembro de 2000, em 

Palermo, na Itália. É considerado muito amplo. Segundo CAPEZ (2008, p. 240), a 

esta convenção foi ratificada no Decreto Legislativo n. 231, publicado em 30 de maio 

de 2003, no Diário Oficial da União e passou a fazer parte do ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Desta forma por se configurar como um tratado internacional a Convenção de 

Palermo, não trata da temática dos direitos humanos, tema este subordinado aos 

parâmetros da Constituição Federal. Deste modo, admitiu-se o caráter 

inconstitucional da utilização da “Convenção como suporte ao art. 7º da Lei n. 

9.034/95 por contrariar princípios constitucionais (legalidade, proporcionalidade, 

razoabilidade) ”. (CAPEZ, Fernando. 2011, p, 240) 

Mesmo assim, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada em 

1996 no âmbito da OEA, representa o primeiro instrumento internacional a tratar o 

tema da corrupção transnacional. O Estado brasileiro como país signatário buscou 

se unir aos outros países, visando à cooperação e à integração na prevenção e no 
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combate à corrupção. O conceito de organização criminosa, é referenciado a 

Convenção de Palermo e não foi adotado no ordenamento jurídico brasileiro como 

normativa jurídica. 

A urgência nestes acordos se deve ao aumento dos negócios transnacionais 

propiciou o surgimento frequente de situações nas quais funcionários públicos 

interagem com investidores internacionais em transações que envolvem montantes 

milionários, criando oportunidades para subornos e demais práticas delituosas e 

dificuldades de controle por parte do Estado.  

Nesta proposta de combater este tipo de crime o Estado brasileiro ratificou 

três Tratados que tinham como premissa a cooperação internacional no combate a 

corrupção, que serão apresentados a seguir: 

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (CNUCC) foi ratificada 

pelo Decreto Legislativo nº. 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada pelo Decreto 

Presidencial nº. 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Por ser um instrumento 

internacional juridicamente vinculante, isto é, em face da obrigação dos Estados 

Partes que a ratificaram e, portanto, deverão cumprir com suas disposições legais 

perante a liga de nações. 

Na Reunião da Convenção de Mérida foi ressaltado que a corrupção 

precisava ser identificada e punida, mas, antes de tudo, prevenida com medidas 

eficazes a serem implementadas pelos Estados-Partes, em razão dos prejuízos e 

danos para a sociedade.  

Seu combate deve partir das instituições públicas de Estado e das instituições 

democráticas atacadas na espécie. Nesta reunião foi identificada e reiterada a 

questão da corrupção por semelhança em nível internacional que se caracterizava 

pela: 

Grande incidência de financiamento de campanhas eleitorais (principalmente 

com recursos advindos da iniciativa privada), 

Funcionamento dos serviços e contratações públicas para atender a 

necessidades de terceiros interessados e condutas indevidas de servidores de 

carreira no desempenho de sua função pública.  

Essas ações que frequentemente acontecem nas esferas públicas e privadas 
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tendem a corromper sujeitos, instituições e valores. Por este motivo a partir de 1994, 

os países se uniram no traçado do 1º acordo multilateral com o objetivo de combater 

a corrupção, mais especificamente o combate ao suborno de servidores 

estrangeiros. 

A Convenção de Mérida foi considerada o primeiro tratado global contra a 

corrupção, foi assinada em 09 de dezembro de 2003, na cidade de Mérida, no 

México, assinada pelo Brasil e mais de cem países com o compromisso de combater 

a corrupção.  

Seu principal pressuposto tem como objetivo estabelecer uma estrutura legal 

para criminalizar práticas de corrupção, ampliar a cooperação internacional no 

enfrentamento de paraísos fiscais e facilitar a recuperação de ativos desviados para 

o exterior. 

Os preceitos de Mérida estão relacionados a questão do sigilo, restituição dos 

ativos, a questão da comunicação e da independência das instituições do Ministério 

Público, conforme apresentado abaixo: 

Abordagem a respeito do sigilo: a proposta é que os países signatários 

deverão retirar de sua legislação algum impedimento ou deverá facilitar as 

possibilidades que os órgãos de investigação possam efetivamente quebrar o sigilo 

bancário. 

Abordagem a respeito da cooperação internacional: como proposta principal a 

Convenção prega a cooperação e assistência entre si. 

Facilitação da Comunicação: a convenção prevê a cooperação interna, entre 

os órgãos responsáveis por combater a corrupção. 

Instituição Independente para efetivar a investigação: a Convenção destaca o 

papel do Ministério Público, orientando que este não deve fazer parte do Poder 

Judiciário visando sua independência, no combate à corrupção. A título de 

curiosidade com a assinatura desta Convenção, comemora se o Dia Internacional de 

Luta contra a Corrupção em todo o mundo. 

 

2.2. Dos tratados e Convenções Internacionais 

 

O exercício de participar de convenções e tratados internacionais e assinar 

como signatário das decisões destes eventos não qualifica o Estado brasileiro como 
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executor das normativas estabelecidas nestes eventos. Demonstram apenas a 

concordância e a intenção de acatar as normativas estabelecidas em conjunto.  

Os tratados e convenções internacionais definem os crimes e as penas 

vinculados as relações do indivíduo com os organismos internacionais, vinculados 

ao tribunal Penal Internacional. São definidos neste âmbito os crimes internacionais 

como exemplo os crimes de guerra, crimes contra a humanidade e suas respectivas 

sansão penal.  

Quando as relações do indivíduo se estabelecer no Estado brasileiro o 

tratados e convenções não podem ser acionados como Direito penal incriminador 

pois os documentos caráter internacional de crimes e penas não podem ser 

utilizados como normativa para o Direito interno brasileiro. O caminho a ser seguido 

em território pátrio pode ser esboçado conforme apresentado a seguir: 

 

O Presidente da República celebra privativamente tratados internacionais. 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional; 

Art. 49 – É da competência exclusiva do Congresso Nacional 

Inciso I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos 

ao patrimônio nacional. 

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital 

Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de 

dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 

2006). 

§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente 

do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, 

alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara 

dos Deputados e no Senado Federal. 

 

 

 Após aprovação este documento deve ser ratificado pelo Chefe do Poder 

Executivo que deverá expedir um Decreto de Execução que é publicado no Diário 

Oficial. Somente a partir daí este texto ganhará força jurídica interna.  
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2.3. Situações penais para aplicação do instituto da delação premiada 

 

Um dos primeiros pontos relacionados aos aspectos legais do uso do 

instituto da delação premiada está na figura do beneficiário e destinatário. Poderá 

ter o benefício da delação premiada o coautor ou o partícipe de uma ação delituosa 

e o destinatário deverão ser os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento ou 

persecução da ação penal que, no caso deve ser o Ministério Público. 

O Ministério Público, conforme já como previsto na Convenção de Mérida, 

deve ser desembaraçado para estabelecer um acordo para posterior apresentação 

ao juiz; cabendo a este decidir sobre a pena (aplicar integralmente, diminuir ou 

substituí-la) com base no produto do acordo. 

No tocante a natureza jurídica da delação premiada Fernandes e Gomes 

(2017), ressaltam que o instituto da delação premida não dever ser conceituado 

como meio de prova ou a própria prova. 

A delação, na verdade deve trazer para conhecimento da justiça, toda a 

ação criminal desenvolvida pelo coautor e os demais partícipes, o modus operandi 

e os agentes envolvidos; a partir destes dados será possível avançar nas 

investigações e posteriormente coletar as provas necessárias para comprovar a 

ação delituosa. 

Na sequência serão apresentados os diversos diplomas em que se prevê a 

utilização do instituto da delação premiada: 

 

Lei de Combate ao Crime Organizado - Lei n. 12.850/13 

 

Esta Lei visa o enfrentamento do crime organizado, apresenta o conceito de 

organização criminosa. 

 

Considera organização a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 
infrações penais cujas penas máximas sejam superior a quatro anos, 
ou que seja de caráter transnacional. (Lei n12.850/2013, art. 1º, 
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parágrafo 1º). 

 

 

Crimes de extorsão mediante sequestro - Lei nº 9.269/96 

 

No Código Penal na sua redação da Lei nº 9.269/96, no artigo 159, 

parágrafo 4º, que tipifica o crime de extorsão mediante sequestro, o propósito é 

utilizar a delação premiada para salvar a vítima sequestrada e estabelece que caso 

um dos envolvidos denuncie o fato a autoridade competente, facilitando a 

libertação da vítima terá sua pena reduzida de um a dois terços.   

 

Crimes Hediondos - .(Lei nº 8.072/90, parágrafo único, artigo 8º). 

 

A Lei de Crimes Hediondos também prevê a redução da pena de um a dois 

terços para participante ou associado que denunciar o bando ou quadrilha, 

possibilitando seu desmantelamento. 

 

Crimes contra a ordem tributária - (Lei nº 8.137/90 e alterações da Lei  

9.080/95). 

 

Em casos de crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as 

relações de consumo prevê que os envolvidos nos crimes cometidos em grupos ou 

quadrilhas, enquanto coautor ou partícipe e confessar o delito e os demais 

participantes terão sua pena reduzida e um a dois terços. 

 

Crimes contra o Sistema Nacional Financeiro - (Lei nº 7.492/86 e 

alteração dada pela Lei nº 9.080/95). 

 

O Crime contra o Sistema Financeiro Nacional prevê a redução de pena de 

um a dois terços daquele que colaborar com as investigações. 

 

Crime de Lavagem de Bens e Capitais - Lei nº 9.613/98, parágrafo 5º do 

seu artigo 1º e redação alterada pela Lei nº 12.683/13. 
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Nos casos de crimes de lavagem de dinheiro e capitais o legislador prevê a 

redução da pena em um ou dois terços e ser cumprida em regime aberto ou 

semiaberto se o coautor ou participe apresentar dados que conduzam a apuração 

e/ou fatos que conduzam à apuração das infrações penais, identificação dos 

autores, coautores e partícipes; como também a localização dos bens, direitos ou 

valores objeto do crime. Lei nº 9.613/98, parágrafo 5º do seu artigo 1º e redação 

alterada pela Lei nº 12.683/13. 

 

Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas - Lei nº 9.807/99. 

 

A Lei de Proteção a vítimas e Testemunhas, prevê a proteção daqueles que 

envolvidos nos crimes colaborara para sua elucidação e de acordo com o Art. 13, o 

Juiz frente a esta cooperação pode conceder perdão e até mesmo extinguir a 

punição desde que a colaboração tenha sido efetiva ou que tenha possibilitado 

identificar os autores, que a vítimas seja localizada e saia ilesa da situação e que 

ocorra a recuperação total ou parcial do produto do crime. 

 

Lei de Combate as Drogas- Lei nº 11.343/06. 

 

Esta Lei é de suma importância pois prevê a redução da pena aqueles que 

contribuírem efetivamente na elucidação deste tipo um crime e tem como objetivo 

maior a recuperação deste produto. Desta forma mantêm a previsão do acordo de 

delação premiada e tem a possibilidade de combater ao comércio de substâncias 

entorpecentes visto que além de desmantelar o grupo criminoso o Estado tem a 

possibilidade de recuperar este produto nocivo a sociedade. 

 

Lei de Defesa da Concorrência - Lei n° 12.529/2001. 

 

A defesa da concorrência visa estruturar o Sistema brasileiro de Defesa da 

Concorrência e dispõem sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a 

ordem econômica. Esta lei segue preceitos da Constituição federal que visa 

estabelecer a livre concorrência como princípio da ordem econômica, vias ainda 

reprimir o abuso do poder econômico que vise a dominação do mercado e aumento 

arbitrário dos lucros.  
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A Lei de Defesa da Concorrência autoriza o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica- CADE, firmar acordo de leniência que “impede o oferecimento 

da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência” (art. 87), e possibilita a 

posterior extinção da punibilidade caso o acordo seja cumprido na íntegra. 

Os prêmios legais ou benefício do delator podem ser definidos como: De 

acordo com a nova redação vinculada a Lei nº 12.683/12 há a previsão dos prêmios 

legais abaixo apresentados; segundo Lima (2014) estes (...) prêmios legais 

poderão ser concedidos mesmo no caso de inexistir a formalização de qualquer 

acordo de colaboração premiada (Lima, 2014, p. 528). 

Diminuição da pena: que de 1 a 2/3 pode chegar a menor diminuição do 

Código Penal que é de 1/6. Podendo ainda haver a possibilidade de redução da 

pena no caso de a deleção acontecer após a sentença, podendo neste caso haver 

a redução da pena pela metade do período pré-estabelecido. 

Substituição da pena de privação de liberdade para restritiva de direitos. 

Perdão judicial e consequente extinção de punibilidade 

Sobrestamento do prazo para oferecimento da denúncia ou suspenção do 

processo: em casos em que os fatos relatados não corroborem para a resolução 

imediata ou para recuperação total dos ativos subtraídos pelo grupo. A lei garante 

que a persecução penal seja paralisada por seis meses e revogava para mais seis 

meses de modo que se possa obter mais tempo para as investigações. Esta 

paralisação exigirá determinação judicial e as demais investigações relacionadas 

ao caso devem seguir os tramites normais. 

Não oferecimento de denúncia de forma geral, os benefícios de dos prêmios 

legais está atrelada a condenação final do réu, o Ministério Público deve oferecer a 

denúncia contra o delator e dos demais delatados por ele, porém de acordo com o 

artigo 87 da lei nº 2.529/2011 e o artigo 4º, parágrafo 4º da lei nº 12.850/2013, 

deixou duas possibilidades para que o órgão ministerial deixe de apresentar a 

denúncia contra o delator, sendo I -não for o líder da organização criminosa; II - for 

o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 

 

 

 

 

 

https://jus.com.br/tudo/extincao-da-punibilidade
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3. CAPÍTULO III 

 

3.1. O uso da delação premiada na construção de boas práticas de governança.   

 

A inserção do instituto da delação premiada no ordenamento jurídico busca 

facilitar o desmantelamento das organizações criminosas na qual, de outro modo, os 

agentes de segurança não têm conseguido alcançar. 

Para Lima (2014, p. 516) a existência do instituto da delação premiada deixa 

explícita a incapacidade do Estado em desvendar por contra própria as ações 

delituosas praticadas. Com o intuído de desenvolver uma boa governança o Estado 

oportuniza a utilização do Instituto da Delação Premiada como estratégia de 

combater delitos tais como, o crime organizado, crimes hediondos, tráfico de 

entorpecentes, crimes de ordem tributária e sequestros. 

O Estado adotou o instituto da delação premiada devido à dificuldade de 

solucionar os crimes por conta própria e para Lima (2014, p. 516) sua utilização 

precisa desenvolver mecanismos para quebrar a Lei do silêncio e promover a 

desagregação no seio das organizações criminosas que facilitem ou que despertem 

o desejo, voluntário de fatos relacionados à ação delituosa. 

 

O instituto da delação premiada incide quando o réu voluntariamente 
colabora de maneira efetiva com a investigação e o processo 
criminal. Este testemunho qualificado deve vir acompanhado da 
admissão de culpa e deve servir para a identificação dos demais 
coautores ou participes e na recuperação do produto do crime. 
(Marcão, 2014, p.494-495). 

 

 

Marcão (2014) ressalta que “o réu voluntariamente colabora com a 

investigação”. Esta afirmação também e apresentada por Lima (2014, p. 524) na sua 

afirmação que para “fazer jus aos prêmios legais ”o coautor ou participe pode ser 

aconselhado ou orientado a na sua tomada de decisão, não podendo ser coagido. 

Para garantir o direito do delator, o juiz, ao receber o acordo de delação 
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premiada para homologação deverá observar os pressupostos do instituto da 

delação premiada observando sua voluntariedade, regularidade e legalidade, de 

acordo com a Lei nº12.850/2013.  

Lima (2014, p. 524) ressalta ainda que restando dúvida sobre a questão da 

voluntariedade “podendo, para tanto, sigilosamente ouvir o colaborador, na presença 

de seu defensor”. 

O Instituto da delação premiada, envolve na verdade, um trabalho de 

reparação de um erro e a promoção da prática da boa governança. Porém o instituto 

da delação premiada envolve um universo maior, o crime organizado que, se 

conceitua como a união de pessoas ou grupos se que reúnem com o propósito de 

realizar infração penal.  

Esses atos criminosos se fortalecem com a utilização dos avanços 

tecnológicos e a inserção de um grande número de pessoas, em lugares diversos e 

das mais diversas áreas; envolvendo como mola principal organismos privados e 

públicos que com participação efetiva de colaboradores de poder político e financeiro 

ganham ares de empresa do crime, conforme especifica a Lei nº 12.850/2013:  

 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações 

penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. 

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) 

ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, 

direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 

4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.  

 

 

Segundo a Constituição é de responsabilidade do Estado a efetiva prevenção 

e repressão de qualquer ação criminosa e neste caso as dificuldades são maiores 

haja visto que o crime organizado conta com “a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas (...) com o 

objetivo de realizar infrações penais(...), de acordo com a Lei nº 12.850/2013. 

Em consequência das inúmeras denúncias e o alto nível de organização das 
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denominadas organizações criminosas torna difícil o alcance da justiça no seu 

desmantelamento; desta forma, o instituto da delação premiada é uma ação adotada 

pelo Estado como estratégia no combate à criminalidade. 

Seu foco, em especial é o desmantelamento dos grupos organizados 

garantindo ao colaborador ou delator a possibilidade proteção e de negociação 

sobre a pena, como também recuperar o valor a ser restituído aos cofres públicos 

em troca de relatos e provas concretas de realização de crime organizado. 

Com a utilização deste Instituto torna possível à justiça identificar os 

coautores de infrações penais, desvendar a magnitude do crime, comprovar e 

responsabilizar os envolvidos; tendo ainda a possibilidade de ter uma avaliação mais 

precisa sobre o montante arrecadado por determinado grupo criminoso e 

estabelecer parâmetros para a devolução de altas cifras aos cofres públicos.  

Porém, para se constituir como delação são necessários o comprimento três 

requisitos: 

 

(1) o co-réu que fez a delação tenha confessado sua participação no 
crime; 
(2) a delação encontre amparo em outros elementos de prova 
existentes nos autos; 
(3) no caso de delação extrajudicial, que tenha sido confirmada em 
juízo. (Badaró, 2014, p. 315). 

 

 

Para este autor estes três requisitos precisam ser respeitados como também 

faz se necessário garantir o direito do contraditório, com possibilidade de perguntas 

pelas partes para que a delação premiada tenha valor jurídico. Badaró (2014, p. 

315) afirma ainda que outros pontos também podem contribuir para o 

reconhecimento da delação premiada, tais como: 

 

 A demonstração de um grupo criminoso com a prática de crimes coletivos, 

uma forma de concurso de delinquentes; 

 A confissão por parte de um dos membros participantes seja espontânea 

– ato de iniciativa do delator, sem interferência de terceiros - ou voluntária 

– irrelevante quem motivou a prática do ato, bastando que se efetive sem 

coação - devendo estar vinculada a um dos indivíduos envolvidos, pois do 

contrário, tratará de testemunho; 
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 A identificação dos demais coautores ou participes, ou a localização da 

vítima ou a recuperação total ou parcial do produto do crime. 

 

Em consequência disso, deve-se buscar nas declarações do delator 

afirmativas que de qualquer maneira venham a contribuir com o interesse da 

Justiça, vedada qualquer iniciativa de “acordo” que não resulte sinais de relevância 

ao fato – como, por exemplo, quando os dados prestados pelo correu já foram 

alcançados através de outros meios de obtenção de prova. A vinculação do 

instituto da delação premiada está ligada a pena, de modo que: 

 

(...) a delação premiada, assim, mantém com a pena uma relação 
lógica necessária, sobrevivendo aquela apenas enquanto esta tiver 
oportunidade real. Acaso extinta ou cumpria a pena, a delação não 
tem mais sentido lógico ou técnico. (Dipp, Gilson. A “delação” ou 
colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação da 
lei. Brasília: IDP, 2015, p.24). 

 

 

Quanto as dúvidas quando é o melhor momento para o estabelecimento da 

delação premiada, o acordo deve ser feito pelo Ministério Público, a polícia ou pela 

defesa do investigado. Para os juristas a aplicação do instituto da delação 

premiada ser aplicado na fase do inquérito policial ou em juízo após a propositura 

da ação penal.  

 

 

3.2. Classificação da delação premiada 

 

 

De acordo com a fase do processo penal a delação premiada pode ser 

classificada em delação preventiva e delação repressiva/ processual.  

A delação preventiva acontece na fase inquisitiva onde o acusado, confessa 

sua participação no delito, evitando assim que outros crimes venham a acontecer. 

Como ainda se desenvolve o processo investigatório há a possibilidade de manter 

sigilo sobre o delator para garantir sua proteção e dar possibilidade de melhor 

atuação da polícia. 



35 

 

A delação investigatória acontecer no período da persecução penal, após o 

recebimento da denúncia, onde o delator apresenta as autoridades dados 

concretos sobre o crime, informações sobre os coautores. No entanto deve ser 

respeitado os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

O acordo de delação premiada pode ser viabilizado pelo intermédio do 

Ministério Público, pela polícia ou pela equipe responsável pela defesa do 

investigado e pode ser utilizada na fase do inquérito policial quanto em juízo após a 

propositura da ação penal. 

Na acolhida do acordo, por parte do juiz não isenta o agente delator de 

responder legalmente por sua ação delituosa. Como apresentado no capítulo 

anterior a previsão legal é a redução da pena de um a dois terços, o perdão judicial 

regime mais brando e a substituição da privação da liberdade por pena alternativa.  

 

4. CAPÍTULO IV  

súmula  

4.1. Embates e posicionamentos sobre a utilização da delação premiada no combate 

ao crime organizado. 

 

 

Que o instituto da delação premiada é uma ação desenvolvida pela justiça é 

compreendida por todos, inclusive pelo cidadão comum, mas quando se discute os 

benefícios para aquele que, na condição de coautor ou partícipe, assinou acordo de 

delação premiada possa repassar informações que contribuam no desvendamento 

dos crimes e inicia o debate entre os favoráveis e os contrários ao uso do Instituto.  

Para o Estado o uso do Instituto da delação, proporciona a obtenção de 

provas difíceis de serem colhidas por outros métodos, mesmo assim o instituto sofre 

críticas doutrinárias por questões éticas. O primeiro apontamento está relacionado a 

“barganha” entre o Estado e o delator: o Estado oferece incentivo e premiação, no 

caso de redução de pena para aquele na condição de coautor ou partícipe de uma 

ação delituosa, que aceite repassar informações concretas e denunciar seus 

comparsas no crime.  

Para Gustavo Badaró (2014), Professor de Processo Penal da Faculdade de 
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Direito da USP (Universidade de São Paulo) a delação premiada utilizada, na 

atualidade, tem o mesmo princípio utilizado na inquisição pois utiliza o autor do 

crime para relatar o crime cometido por ele e por seus comparsas pela promessa de 

recompensa.  

De modo simplificado seria avaliar o mesmo delito com pesos e medidas 

diferenciadas. Para Fernandes e Gomes (2017) a ação do Estado fere o Princípio da 

Proporcionalidade das Penas, onde o delator, mesmo sendo de conhecimento de 

sua participação no crime relatado, poderá sair beneficiado. 

Outros pontos apresentados por Fernandes e Gomes (2017) se relaciona aos 

aspectos filosóficos pois ao oportunizar o instituto da delação premiada o Estado 

incentiva a conduta antiética, aqui denominada traição, fazendo negociação com 

criminosos.  

Do mesmo modo o jurista Eugênio Raúl Zaffaroni (2015), ex-ministro da 

Suprema Corte, Professor Emérito da Universidade de Buenos Aires tece críticas ao 

Instituto da Delação Premiada alegando que mesmo sendo um mecanismo previsto 

em Lei, se concentra na concepção que o Estado estimula a traição (ato ilícito) como 

barganha para identificar determinado crime e seus autores. 

Zaffaroni (2015), ao ser questionado sobre a figura do delator ou do 

arrependido, termo utilizado na argentina, afirma que:  

 

(...) é um criminoso relevante, porque quem faz a delação está no 
núcleo do esquema criminoso, não é um marginal que assinou 
alguma coisa ou que levou uma malinha. É também psicopata, 
porque não respeita sequer as regras da ética mafiosa para negociar 
a sua impunidade em troca de informações que não são confiáveis. 
(CONJUR, 01/11/2015). 

 

 

Caso as informações repassadas forem consideradas relevantes poderá 

contribuir para o andamento das investigações. A crítica passa pela negociação e 

pela possibilidade de diminuição da pena do delator independente do seu grau de 

envolvimento no ato criminoso. 

Para Fernandes e Gomes, (2017, p. 50) a adoção da delação premiada 

apresenta a opção político criminal do legislador instaurado pela necessidade real e 

urgente de investigar determinado crime; no entanto, apontam que, como o crime 

organizado demanda o desmantelamento de uma organização complexa, 
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envolvendo grandes corporações e altas cifras, sua utilização podem se transformar 

em política pública criminal. 

Nesta preocupação surge da reflexão e estudos sobre os acordos firmados 

onde, as ações de combate a corrupção podem descaracterizar a natureza jurídica 

da delação premiada que antes era concebida como um caminho para adentrar num 

sistema delituoso e a partir da investigação de seus elementos constitutivos chegar 

as provas do crime. Afirmam que em determinadas situações a delação toma um 

caráter probatório.  

A defesa na utilização do Instituto da Delação Premiada ressalta seu uso no 

interesse do Estado em combater a criminalidade organizada e principalmente 

ressair aos cofres públicos os recursos frutos deste tipo de crime. 

Em entrevista na Revista Só Notícias, (06/10/2016), a juíza da Vara 

Especializada Contra o Crime Organizado do Mato Grosso, Selma Rosane Santos 

Arruda há o risco do coautor ou participe que utilizar do Instituto da Delação 

Premiada com o intuito de retardar punições para si. 

Para a magistrada outro aspecto que deve ser levado em consideração é a 

utilização desmedida e inadequada do instituto da delação premiada, abrindo a 

possibilidade de o delator fazer uma declaração falsa com o objetivo de diminuir a 

punição do crime.  

A Juíza afirmou ainda, que alguns aspectos da colaboração dificultam, por 

exemplo, uma punição rápida aos colaboradores que repassam informações 

inverídicas ou que sejam flagrados mentindo no curso das ações penais. Selma 

explica que há casos, ainda em fase inicial, de colaboradores que utilizam da 

estratégia para retardar eventuais punições contra si. 

Porém, é de consenso de todos que caso o acordo firmado entre as partes 

trouxer informações que possam contribuir para o andamento das investigações, 

este delator poderá ser punido de modo diferenciado, independentemente de seu 

grau de envolvimento no ato delituoso. 

A utilização do Instituto da Delação Premiada abre, para o coautor ou 

partícipe, a possibilidade de contribuir com as investigações, confessando a sua 

autoria e denunciando seus comparsas com o fim de obter, ao final do processo, 

vantagens na aplicação de sua pena, ou até mesmo a extinção da punibilidade.  

Para melhor exemplificar este embate sobre a questão do Instituto da 

Delação Premiada: no dia 21 de junho de 2017 o Plenário do Supremo Tribunal 
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Federal –STF, registrou uma questão de ordem na Petição (PET) 7074. O propósito 

foi definir os limites de atuação do ministro-relator na homologação de acordos de 

colaboração premiada celebrados entre o Ministério Público.  

Segundo notícias do Supremo Tribunal Federal- STF no julgamento do 

governador do Mato Grosso do Sul originou questionamentos sobre “a distribuição 

da PET 7003, por prevenção, ao inquérito (INQ)4112” (Notícia STF, 21 de junho de 

2017) do Ministro Edson Fachin, na operação Lava-jato.  

A lei prevê que a atuação do magistrado deve estar voltada na 

homologação; o magistrado deve então verificar os aspectos formais e legais do 

acordo. Quanto à distribuição entendem que deveria continuar com o ministro 

Edson Fachin.   

Para Fachin, no entanto, a delação premiada é “um negócio jurídico 

processual”, fruto de um acordo entre o Ministério Público e o delator, na condição 

de coautor ou partícipe de um crime. 

 Assim, segundo Fachin, a delação premiada deve ser entendida como um 

meio de obtenção de provas não concebendo nesta etapa, a participação do 

magistrado. Sua concepção é que os poderes do relator e de acordo com o 

regimento Interno do STF esteja relacionada a apreciação dos aspectos de 

voluntariedade do depoimento, a legalidade e regularidade dos termos do acordo. 

No dia 22 de junho, o julgamento sobre os limites da atuação do relator na 

homologação de acordos de delação foi suspenso, após votação de mais cinco 

ministros, que entenderam que cabe ao magistrado deve verificar os aspectos 

formais e legais do acordo e compete ao relator de uma delação premiada 

homologar o acordo exercendo controle da regularidade, legalidade e 

espontaneidade.  

O Ministro Barroso entende que a delação como uma forma de justiça 

criminal negociada e estão sob estudos por parte do judiciário. Para o ministro 

Toffoli, por sua vez, entende que com os acordos firmado na delação desvela 

delitos, antes desconhecidos. O ministro Celso de Mello, por sua vez, destacou a 

responsabilidade do Ministério Público ao tomar conhecimento de uma ocorrência 

ilícita e a importância da delação premiada neste contexto. 

O Ministro Gilmar Mendes votou de forma contrária aos demais ministros 

pois entende que a homologação compete ao colegiado principalmente nos casos 

que envolvem dispensa da denúncia. Ressalta ainda que nos casos de processos 
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contra autoridades com foro privilegiado, caberá ao tribunal fazer o controle efetivo 

e eficaz de sua legitimidade para verificar, no período da sentença, alguns defeitos 

no acordo firmado. 

Frente ao estabelecimento de acordos firmados na delação premiada há 

embates, mas, que se registra é a valoração, na coleta de meios de provas a 

serem utilizados na persecução penal e antes disto, no momento que antecede o 

acordo, devem ser respeitados aspectos da regularidade, legalidade e 

espontaneidade.  
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CONCLUSÃO: 

 

O Instituto da delação premiada tem sido utilizado como meio de prova no 

direito processual penal, numa estratégia do Estado Brasileiro para combater a 

impunidade penal.  

Aquele que assume o acordo de delação premiada se declara culpado de 

um crime, deve apresentar provas concretas do mesmo e nominar os partícipes da 

ação e como se desenvolveram as ações delituosas O propósito é apresentar 

dados concretos que contribuam para desvendar a ação criminosa, instrumentar o 

juiz com fatos que possam substanciar sua decisão. 

Entre relatar os fatos, apresentar as provas e negociar benefícios por parte 

do Estado, o delator negocia a redução da pena, regime diferenciado que pode ir 

da redução da pena, a liberdade restritiva de direitos ou até mesmo alcançar o 

perdão. 

A negociação destes benefícios levanta conflitos doutrinários e de 

jurisprudência, como também desperta aquela sensação de impunidade visto que o 

coautor ou partícipe de práticas delituosas, assume a prática delituosa, relata os 

fatos, apresenta provas e delata os companheiros e pelo acordo firmado podendo 

receber redução da pena ou até mesmo o perdão judicial confrontando com a 

cultura onde a descoberta de um crime deve ser seguida de punição. 

No caso de acordo de delação premiada, a proposta poderá ser realizada e 

formulada pela autoridade policial, Ministério Público ou defesa do réu, na condição 

de coautor ou participe do crime, e se efetivará quando atendidos os requisitos 

legalmente estabelecidos por lei. Respeitando o princípio da imparcialidade do juiz, 

este receberá o acordo somente quando este estiver firmado, devendo a partir 

deste momento apreciar seu conteúdo da delação e aplicar o benefício adequado 

ao caso.  

Ainda no ano de 2017, no julgado iniciado no dia 21/06 e suspenso no dia 

22/06 pelo Supremo Tribunal Federal –STF, sobre o papel do relator e os limites de 

sua atuação na homologação de acordos de delação. Entendendo que as 

prerrogativas apresentadas acima estão em conformidade com o previsto na Lei 

12.850/2013, acreditamos que o relator deve homologar o acordo tendo como 

baliza os princípios da regularidade, legalidade e espontaneidade. 
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Conforme previsto o juiz deverá estar isento da negociação inicial. Assim, 

com a aplicação correta o instituto da delação premiada, seguindo seus preceitos 

básicos determinadas no ordenamento jurídico, o Estado tem a possibilidade de 

identificar e punir adequadamente criminosos que, sem os meios de prova, 

escapariam de sanção penal.  

Nesta concepção, o instituto da delação premiada concebido como uma 

estratégia do Estado para combater o crime, pode contribuir na busca pela verdade 

no processo penal, dando à sociedade uma resposta concreta contra a impunidade 

e, principalmente, confere legitimidade ao Estado na sua função de exercer a boa 

governança.  
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