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RESUMO 

 

 

O presente trabalho surgiu de um incômodo que sentíamos em todas as 

oportunidades em que ouvíamos comentários no sentido de que determinado autor 

tratava certo tema de maneira mais rigorosa porque atuava como procurador da 

república ou promotor de justiça, enquanto outro autor possuía uma visão mais 

liberal pelo fato de atuar como defensor público ou advogado. Quando o autor de 

alguma obra era magistrado, ouvíamos referência à carreira à qual ele pertenceu 

antes de ingressar na magistratura. Imaginávamos que, de alguma maneira, a 

atuação acadêmica de determinado profissional pudesse ser influenciada pela sua 

atuação profissional, mas acreditávamos que seria necessária uma pesquisa séria 

para se chegar a alguma conclusão neste sentido. Assim, envolvidos com o instituto 

da delação premiada em nossa vida profissional, já que atuamos como juiz de 

direito, especificamente na área criminal, há quase dezenove anos, passamos a 

pesquisar as obras que tratam do mencionado assunto. Buscamos identificar quem 

são os autores que se dedicam ao tema. Localizadas as obras que seriam objeto de 

nossa pesquisa, passamos a verificar os assuntos relacionados ao tema que mais 

despertavam interesses nos autores e também passamos a identificar os assuntos 

menos abordados. Diante desse quadro, fomos pesquisar a formação acadêmica e a 

vida profissional dos autores. Isso com o objetivo de relacionar ambos os fatores – a 

formação acadêmica e a vida profissional – com o enfoque que é dado, em suas 

respectivas obras, aos assuntos relacionados ao importante instituto da delação 

premiada. O que consta nesta dissertação é o resultado dos dados que obtivemos 

nesse prazeroso período de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Delação premiada. Doutrinadores. Formação acadêmica e 

profissional. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work arose from the nuisance we felt every time we heard comments 

indicating that some authors treated a certain topic in a more rigorous way because 

they acted for the prosecution in various instances, while other authors had a more 

liberal vision for acting as public defenders or lawyers. When the author of some 

work was a magistrate, we heard references to the career to which he belonged 

before joining the magistracy. We figured that, in some way, the academic 

performance of a particular professional could be influenced by his professional 

performance, but we believed that serious research would be necessary to reach 

some conclusion in this concern. Therefore, involved with plea bargaining in our 

professional life, since we have acted as judge, specifically in the criminal area, for 

almost nineteen years, we began to research the works that deal with the 

aforementioned subject. We sought to identify the authors who dedicate themselves 

to the theme. Having located the works that would be the object of our research, we 

began to verify the topics related to the theme that most aroused interest in the 

authors, and we also began to identify the less approached topics. In this context, we 

sought to research the academic and professional backgrounds of these authors. We 

have so proceeded in order to relate both factors – academic and professional 

backgrounds – with the authors’ approach to topics related to plea bargaining in their 

respective works. What shows up in the present work is the result of the data 

collected throughout the pleasant period of research. 

 

Keywords: Plea bargaining. Doctrinators. Academic and professional background. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema da presente dissertação de Mestrado relaciona-se à delação 

premiada, o que não significa dizer que o mencionado instituto será tratado com a 

adoção dos parâmetros normalmente utilizados em outros trabalhos acadêmicos, 

sejam dissertações de Mestrado, sejam teses de Doutorado. 

Também não se pretende enfrentar as questões suscitadas pela delação 

premiada nos moldes feitos pela doutrina nacional ou pela doutrina estrangeira, 

como se houvesse a pretensão de elaborar um manual básico ou uma obra de maior 

profundidade sobre o assunto. 

Nesta dissertação, o que se pretende é problematizar a delação premiada 

em um aspecto específico, o qual, segundo a pesquisa realizada, ainda não foi 

abordado em trabalhos acadêmicos ou na doutrina examinada.  

A questão a ser respondida nas páginas que seguem é a seguinte: a 

abordagem conferida à delação premiada pela doutrina nacional, com um enfoque 

mais rigoroso ou com um enfoque mais liberal, está relacionada à vida profissional 

das pessoas que se dedicam ao estudo do tema? 

Desde logo, convém registrar que não se pretende realizar qualquer 

biografismo1 propriamente dito, mas apenas investigar se os autores estudados 

tiveram os seus pontos de vista influenciados pela sua atuação profissional. 

O interesse em obter a resposta a esse questionamento surgiu das 

diversas vezes em que, na nossa vida profissional, ouvimos a alegação de que 

determinado autor é mais rigoroso em sua obra porque atua no Ministério Público, 

seja como procurador da república, seja como promotor de justiça. 

De outro lado, em muitas oportunidades, ouvimos a alegação de que a 

abordagem mais liberal de determinado autor se justifica porque, na vida forense, 

ele atua na defesa de acusados, seja como defensor público, seja como advogado 

constituído pelo réu. 

Atuando como juiz de direito há quase dezenove anos, especificamente 

na área criminal, ouvimos, em muitas oportunidades, a alegação de que certo autor, 

                                                           
1 Utiliza-se a palavra “biografismo” no sentido da tentativa de explicar o conteúdo de uma obra em 
relação à vida do seu autor. 
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sendo magistrado, era mais rigoroso ou mais liberal em função da carreira à qual 

pertenceu antes de seu ingresso na magistratura. 

Entendíamos que, em alguma medida, a atuação prática daqueles que se 

dedicam a escrever obras pode influenciar o enfoque dado ao tema objeto das 

mencionadas obras, mas sentimos a necessidade de investigar tal aspecto a fundo, 

já que pareceu óbvia demais tal conclusão. 

Caso essa lógica fosse confirmada, bastaria saber como atua, na rotina 

forense, determinado autor para saber, sem qualquer margem de erro, a forma como 

o mesmo enfrenta os temas sobre os quais ele escreve. 

Então, em outras palavras, é possível afirmar que a questão que se 

pretende responder nesta dissertação é a seguinte: procuradores da república e 

promotores de justiça são sempre rigorosos2 quando escrevem sobre delação 

premiada, enquanto defensores públicos e advogados são sempre liberais3 quando 

escrevem sobre o mesmo tema? 

Estabelecida a questão a ser respondida neste estudo, é preciso indicar 

de que maneira o tema foi delimitado, já que inviável, para o fim de uma dissertação 

de Mestrado, abordar todas as obras, nacionais e estrangeiras, que se dedicam à 

delação premiada. 

Neste contexto, a pesquisa apenas destinou-se às obras nacionais, não 

sendo estudadas as obras estrangeiras justamente porque o propósito não era 

estudar os sistemas de outros países. 

Isso porque, para uma melhor compreensão do tema, a inclusão de obras 

estrangeiras importaria, além da identificação da carreira do autor de determinada 

obra, também estudar a forma como em seu país é desenvolvida a sua atuação, já 

que, na área criminal, há diferenças muitos significativas entre a forma de atuação 

dos magistrados, dos membros do Ministério Público e dos defensores, 

                                                           
2 A palavra “rigorosos” é utilizada no sentido da análise dos institutos, dos princípios e das normas 

com a observância de critérios desfavoráveis aos indiciados ou aos acusados, colocando-os em 

situação tal que a sua posição processual acabe ficando a pior possível, impondo-se a resposta penal 

mais dura aplicável ao caso concreto. 

3 A palavra “liberais” é utilizada no sentido da análise dos institutos, dos princípios e das normas com 

o enfoque favorável à defesa, procurando, dentre as opções interpretativas possíveis, deixar de 

responsabilizar criminalmente os indiciados ou os acusados ou, sendo isso inevitável, 

responsabilizando-os da maneira mais leve possível. 
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consideradas, por exemplo, a realidade brasileira, a realidade americana ou a 

realidade italiana. 

Como o propósito não era estudar os sistemas de outros países, optou-se 

por limitar a pesquisa aos autores brasileiros, uma vez que, com relação aos 

mesmos, não há dúvida quanto à forma através da qual atuam como magistrados, 

membros do Ministério Público ou defensores. 

Feito esse primeiro corte delimitativo, passou-se a pesquisar as obras que 

se dedicam ao estudo da delação premiada, seja na sua integralidade, seja 

compondo de maneira significativa algum tema um pouco mais abrangente. 

Nesse sentido, observou-se a existência de grande número de textos que 

tratam da delação premiada, em obras coletivas ou em artigos acadêmicos, estes 

veiculados em revistas especializadas ou na rede mundial de computadores. 

Foi necessário optar por uma nova delimitação do tema objeto de estudo, 

excluindo as obras coletivas e os artigos acadêmicos, uma vez que a abordagem de 

um tópico específico relacionado à delação premiada não revelava necessariamente 

o perfil do seu autor, sendo certo que haveria grande probabilidade de erro ao definir 

o enfoque dado por determinado autor apenas com base em um artigo específico ao 

qual ele tivesse dedicado a sua reflexão. 

Assim, a pesquisa limitou-se aos autores nacionais que escreveram uma 

obra inteira sobre delação premiada ou sobre um tema um pouco mais abrangente, 

dando-se a devida atenção à delação premiada, a ponto de ser possível identificar o 

seu perfil.  

Chegou-se, então, ao total de dezessete obras com tais características, 

as quais foram objeto de exame para a confecção desta dissertação, quais sejam: 

Crime organizado e lavagem de dinheiro: destinação de bens apreendidos, delação 

premiada e responsabilidade social, escrita por Fausto Martins de Sanctis, 

Criminalidade organizada & globalização desorganizada: curso completo de acordo 

com a Lei 12850/13, escrita por Eduardo Luiz Santos Cabette e Marcius Tadeu 

Maciel Nahur, Organizações Criminosas: aspectos penais e processuais da Lei 

12850/13, escrita por Eduardo Araújo da Silva, Delação premiada: no combate ao 

crime organizado, escrita por José Alexandre Marson Guidi, Colaboração (delação) 

premiada, escrita por Marcos Paulo Dutra Santos, O instituto da delação premiada: 

aspectos filosóficos, históricos e jurídicos, escrita por Carlos Rogério Simas Junior, 

Crime organizado, escrita por Cleber Masson e Vinícius Marçal, Comentários à lei de 
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organização criminosa: lei 12850/13, escrita por Vicente Greco Filho, Comentários à 

lei de combate ao crime organizado: lei 12850/13, escrita por Marcel Batlouni 

Mendroni, Delação premiada: a atuação do Estado e a relevância da voluntariedade 

do colaborador com a justiça, escrita por Leonardo Dantas Costa, Delação 

premiada: legitimidade e procedimento, escrita por Frederico Valdez Pereira, 

Colaboração premiada, escrita por Cibele Benevides Guedes Fonseca, Delação 

premiada: aspectos jurídicos, escrita por Heráclito Antônio Mossin e Júlio César 

Mossin, Organização criminosa, escrita por Guilherme de Souza Nucci, Comentários 

à lei de organização criminosa: lei 12850/13, escrita por Cezar Roberto Bitencourt e 

Paulo César Busato, Colaboração premiada no processo penal, escrita por Vinícius 

Gomes de Vasconcellos, e Colaboração premiada: contornos segundo o sistema 

acusatório, escrita por Rogério Filippetto e Luísa Carolina Vasconcelos Chagas.   

A delimitação da pesquisa a essas dezessete obras não impediu o exame 

de obras coletivas e de artigos científicos, localizados em revistas específicas ou na 

rede mundial de computadores, a fim de que o tema de fundo, qual seja, a delação 

premiada pudesse ser melhor contextualizado. 

Assim, o primeiro capítulo desta dissertação foi escrito com a pretensão 

de situar o leitor no estudo da delação premiada, apresentando o percurso normativo 

da disciplina da delação premiada no Brasil, abordando os dispositivos legais que 

tratam do tema, desde o advento da Lei 8072/90, que constitui o primeiro texto legal 

a abordar o assunto, até os diplomas legais que passaram a prever a delação 

premiada, quais sejam, a Lei 9080/95 (que a inseriu na Lei 7492/86 e na Lei 

8137/90), a Lei 9269/96 (que a disciplinou no Código Penal), a Lei 9807/99, a Lei 

11343/06, a Lei 12529/11, a Lei 12683/12 (que a inseriu na Lei 9613/98) e, 

finalmente, a Lei 12850/13.  

O referido capítulo tem o propósito de apresentar a delação premiada, 

estudando os dispositivos que a preveem, informando o contexto histórico e político 

que ensejaram a sua criação e indicando os benefícios que são oferecidos ao 

delator para que, através da delação premiada, entregue os seus companheiros da 

dinâmica criminosa. 

Uma vez apresentada a delação premiada no primeiro capítulo, esta 

dissertação, em seu segundo capítulo, se dedica mais especificamente a evidenciar 

as características das obras e de seus autores. 
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As dezessete obras estudadas para a elaboração desta dissertação foram 

devidamente analisadas e agrupadas, considerando as suas características, a fim de 

que se pudesse, posteriormente, relacionar as obras e os seus autores para, então, 

ser possível definir se, realmente, o tratamento dado ao tema relaciona-se 

diretamente à atuação profissional dos que se dedicam ao assunto. 

Dessa maneira, inicialmente, as obras foram analisadas levando em conta 

os anos em que foram publicadas, os estados da Federação nos quais foram 

publicadas e as editoras que as publicaram. 

Posteriormente, foi destacado o fato de as obras terem sido escritas por 

um autor ou por mais de um autor, o que poderia influenciar no enfoque dado às 

mesmas, assim como foi destacado o fato de as obras tratarem exclusivamente da 

delação premiada ou de algum tema um pouco mais abrangente, sendo importante 

lembrar que ficaram fora da pesquisa as obras coletivas e os artigos científicos, 

veiculados em revistas especializadas ou na rede mundial de computadores. 

A quantidade de páginas destinadas à delação premiada em cada obra 

também foi objeto de atenção, inclusive fazendo-se menção às dimensões de cada 

livro para que fosse possível estabelecer um critério razoavelmente confiável para 

comparação das obras. 

Ainda na análise das obras, foram ressaltados os temas relacionados à 

delação premiada que foram mais abordados pelos autores, sendo certo que, no 

terceiro capítulo desta dissertação, tais assuntos foram aprofundados, diante da 

importância que os mesmos demonstraram. 

Assim sendo, além de ter lugar de destaque no segundo capítulo desta 

dissertação, os mencionados temas, quais sejam, os aspectos éticos da delação 

premiada, a natureza jurídica da delação premiada, a constitucionalidade da delação 

premiada, a voluntariedade do delator e os direitos de proteção ao delator, voltam a 

ser abordados com mais profundidade no seu terceiro capítulo, fazendo-se menção 

à forma como eles são tratados, não só nas dezessete obras investigadas e já 

aludidas, mas também fazendo-se referência à maneira como eles são abordados 

de uma forma geral, seja em obras coletivas, seja em artigos científicos.  

No segundo capítulo desta dissertação, também foram observados os 

assuntos pouco tratados pelos autores, com destaque para o Direito Comparado, 

fazendo-se, inclusive, menção aos poucos países que são estudados pela doutrina 

nacional e à superficialidade do referido tratamento. 



12 

 

Também ficaram registrados outros temas pouco abordados pelos 

autores, quais sejam, a comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa, a 

delação premiada após o trânsito em julgado, sendo esta uma novidade trazida pela 

Lei 12850/13, a análise econômica da delação premiada e, por fim, a questão 

alusiva à bibliografia estrangeira, que é pouco homenageada pela doutrina nacional, 

ao menos considerando o universo das obras estudadas para a elaboração desta 

dissertação. 

Ainda no segundo capítulo desta dissertação, foram estudados os perfis 

dos autores, merecendo destaque o fato de cinco das dezessete obras aludidas 

terem sido escritas por dois autores, de modo que, em verdade, foi necessário 

analisar os perfis de vinte e dois autores, quais sejam, Fausto Martin de Sanctis, 

Eduardo Luiz Santos Cabette, Marcius Tadeu Maciel Nahur, Eduardo Araújo da 

Silva, José Alexandre Marson Guidi, Marcos Paulo Dutra Santos, Carlos Rogério 

Simas Junior, Cleber Masson, Vinícius Marçal, Vicente Greco Filho, Marcelo Batlouni 

Mendroni, Leonardo Dantas Costa, Frederico Valdez Pereira, Cibele Benevides 

Guedes Fonseca, Heráclito Antônio Mossin, Júlio César Mossin, Guilherme de 

Souza Nucci, Cezar Roberto Bitencourt, Paulo César Busato, Vinícius Gomes de 

Vasconcellos, Rogério Filippetto e Luísa Carolina Vasconcelos Chagas Rocha. 

Os perfis dos mencionados autores foram investigados através de seus 

currículos inseridos na Plataforma Lattes, sendo curioso perceber que alguns dos 

autores não têm os seus currículos inseridos na mencionada plataforma ou, quando 

têm, não os atualizam por anos, de modo que, em alguns casos, foi preciso verificar 

as informações relativas aos autores que foram inseridas nas próprias obras para 

que, então, fosse possível traçar os seus perfis 

Assim sendo, em um primeiro momento, foi examinada a vida acadêmica 

dos autores, investigando-se se eles concluíram algum Doutorado, algum Mestrado 

ou alguma Especialização, havendo referência às respectivas instituições nas quais 

tais cursos foram concluídos, sendo certo que também foi feita menção ao fato de os 

autores terem outras obras publicadas. 

Em um segundo momento, foi examinada a vida profissional dos vinte e 

dois autores mencionados, apontando-se as suas respectivas atuações como 

magistrado, membro do Ministério Público, defensor público, delegado de polícia ou 

advogado, sendo certo que também foi registrado o fato de eles se dedicarem ao 

magistério. 
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Quanto ao exercício do magistério, uma vez que quase todos eles 

lecionam em alguma instituição, optou-se por destacar apenas a atividade 

desempenhada em universidades, deixando-se de fazer menção a cursos jurídicos, 

inclusive a cursos preparatórios para concursos públicos.  

Revelados os perfis das obras e dos autores no segundo capítulo desta 

dissertação, o seu terceiro capítulo dedicou-se ao aprofundamento dos temais mais 

abordados nas dezessete obras estudadas, quais sejam, os aspectos éticos da 

delação premiada, a natureza jurídica da delação premiada, a constitucionalidade da 

delação premiada, a voluntariedade do delator e os direitos de proteção ao delator. 

No terceiro capítulo, além da menção às dezessete obras já relacionadas, 

foram também expostas as opiniões daqueles que se dedicaram a escrever sobre a 

delação premiada em obras coletivas ou em artigos especializados, até para que 

ficasse evidente a forma como a doutrina confere especial atenção aos assuntos 

relacionados. 

Portanto, é dessa maneira que se pretende responder à questão simples, 

já exposta acima, que despertou o interesse na exploração deste tema: a atuação 

profissional dos autores, seja como magistrado, seja como membro do Ministério 

Público, seja como defensor, contamina a sua percepção quanto aos diversos 

aspectos que envolvem a delação premiada? 

Uma vez delimitado o tema às dezessete obras mencionadas e uma vez 

exposto o método adotado nesta pesquisa com o propósito de responder à questão 

acima, espera-se ter contribuído, em alguma medida, para uma reflexão sobre o 

assunto e para a formação de uma opinião verdadeiramente embasada quanto ao 

mesmo. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1. O PERCURSO NORMATIVO DA DISCIPLINA  

DA DELAÇÃO PREMIADA NO BRASIL 

 

 

Em razão dos limites desta dissertação e do propósito de abordar os 

diferentes enfoques dados ao tema pela doutrina, não se pretende abordar as 

questões históricas que envolvem o instituto. Dessa forma, neste momento 

introdutório, apenas será buscado o exame dos dispositivos atualmente em vigor.  

De toda forma, convém destacar que não se desconhece o fato de a 

delação premiada ter tido, no Brasil, a sua primeira previsão nas Ordenações 

Filipinas, de 1603, as quais vigeram até a entrada em vigor do Código Criminal, de 

1830. Aliás, cabe registrar que, naquela época, se utilizava a expressão "perdão", e 

não a expressão “delação premiada”4.  

Apenas para que tal origem histórica não seja desconsiderada por 

completo, não custa registrar que o referido diploma legal, no seu Livro V, Título VI, 

item 12, quando trata do crime de lesa majestade, prevê o perdão ao participante e 

delator, apenas ressalvando o caso de ele ser o principal organizador da empreitada 

criminosa. 

Vale a transcrição do aludido dispositivo, nos seguintes termos.5 

 

E quanto ao que fizer conselho e confederação contra o Rey, se logo sem 
algum spaço, e antes que per outrem seja descoberto, elle o descobrir, 
merece perdão. E ainda por isso lhe deve ser feita mercê, segundo o caso 
merecer, se elle não foi o principal tratador desse conselho e confederação. 
E não o descobrindo logo, se o descobrir depois per spaço de tempo, antes 
que o Rey seja disso sabedor, nem feita obra por isso, ainda deve ser 
perdoado, sem outra mercê. E em todo o caso que descobrir o tal conselho, 
sendo já per outrem descoberto, ou posto em ordem para se descobrir, será 
havido por commettedor do crime de Lesa Magestade, sem ser relevado da 
pena, que por isso merecer, pois o revelou em tempo, que o Rey já sabia, 
ou stava de maneira para o não poder deixar saber.  

 

É importante destacar que o dispositivo acima transcrito teve aplicação no 

julgamento de Tiradentes, sendo certo que Joaquim Silvério dos Reis, que era um 

                                                           
4 ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro V. Universidade de Coimbra. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1153.htm>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

5 PIERANGELI, José Henrique, Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. São Paulo: RT, 2004, p. 

100. 
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dos componentes da Inconfidência Mineira, delatou o movimento à Coroa, 

entregando os nomes das pessoas que dele participavam, buscando receber 

gratificações, o que acabou resultando na morte de Joaquim José da Silva Xavier, 

enforcado e esquartejado, no dia 21 de abril de 1792.6  

Aliás, além desse acontecimento verdadeiramente marcante, a história de 

nosso país contém diversas outras passagens nas quais a delação acabou tendo 

protagonismo, valendo mencionar a seguinte passagem. 

 

Se o Alferes Joaquim José da Silva Xavier teve exibidas as fatias do corpo 
nos lugares movimentados de Vila Rica e adjacências, a delação não foi um 
privilégio concedido apenas aos mineiros. Por sua vez, a Conjuração 
Baiana de 1798 teve seu mártir, o soldado Luiz das Virges, delatado por um 
capitão de milícias e semelhantemente espostejado junto a outros três 
corpos. O que não podemos afirmar de Domingos Calabar em 1635, natural 
de Porto Calvo, Alagoas, tido como desertor e traidor por Portugal. Hoje, 
sua biografia passa por revisão histórica na tentativa de entender as razões 
de haver mudado para o lado holandês quando a conjuntura para este era 
demasiadamente desfavorável para o país.7 

 

Entretanto, o objetivo neste momento é expor os dispositivos atualmente 

aplicáveis para que, então, se possa ter uma visão mais abrangente da delação 

premiada. Nesse sentido, serão expostos os dispositivos legais em vigor, de maneira 

cronológica, os quais passaram a integrar o ordenamento jurídico a partir da década 

de 90 do século passado.8 Também serão ressaltadas algumas especificidades de 

tais comandos normativos que serão importantes para a sua compreensão. Isso 

porque o legislador brasileiro parece não ter tido muita preocupação em tratar todos 

os dispositivos que abordam a delação premiada de maneira sistemática, o que 

exige do seu intérprete certa cautela. Com a preocupação de indicar as bases legais 

que preveem tal instituto de maneira organizada, permitindo que, depois, seja 

dissecado o tratamento dado ao tema pelos diversos autores que o abordaram, os 

dispositivos estão expostos da seguinte maneira. 

 

                                                           
6 FERREIRA, Regina Cirino Alves. Caso Tiradentes e Repressão Penal: passado e presente. 

Disponível em <http://www.revistaliberdades.org.br>. Acesso em: 5 fev. 2018. 

7 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada: no combate ao crime organizado. São Paulo: 

Lemos & Cruz, 2006, p. 111.  

8 Após ser previsto nas Ordenações Filipinas, a delação premiada só voltou a ter previsão no 
ordenamento jurídico brasileiro por intermédio da Lei 8072/90. 

http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php?rcon_id=11
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1.1. A lei 8072/90 

 

 

Como é de conhecimento geral, a Lei 8072/90 dispõe sobre os crimes 

hediondos, nos termos do art. 5°, XLIII, da Constituição Federal.9 A referida lei 

elenca os crimes que são considerados hediondos e também prevê uma série de 

comandos rigorosos aplicáveis aos mesmos e aos denominados crimes equiparados 

aos hediondos, quais sejam, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o 

terrorismo. 

É preciso compreender que, à época da elaboração da Lei 8072/90, foram 

levadas em conta as valorações político-criminais características do Movimento da 

Lei e da Ordem (Law and Order), o qual surgiu na década de 1970 e teve ampla 

ressonância até mais da metade da década de 1980.  

O contexto social brasileiro que levou à elaboração da Lei 8072/90 foi 

ressaltado por Alberto Silva Franco, na obra em que aborda os crimes hediondos, 

tendo o mencionado autor destacado alguns aspectos nos quais se embasou o 

legislador àquela época.  

 

a) no incremento da criminalidade violenta direcionada a segmentos sociais 
mais privilegiados e que até então estavam indenes a ataques mais 
agressivos (sequestro de pessoas abonadas ou de alto estrato social 
político ou social, roubos a estabelecimentos bancários etc); b) no 
terrorismo político e até mesmo no terrorismo imotivado, de facções 
vinculadas tanto à esquerda como à extrema direita; c) no crescimento do 
tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins; d) no avanço do crime 
organizado pondo à mostra a corrupção e a impunidade; e) na percepção 
do fenômeno da violência como dado integrante do cotidiano, onipresente 
na sociedade; g) no conceito reducionista de violência, fazendo-o coincidir 
com o de criminalidade; h) na criação pelos meios de comunicação social 
de um sentimento coletivo e individual de insegurança e no emprego desses 
mesmos meios para efeito de dramatização da violência e para seu uso 
político.10 

 

                                                           
9 “Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”   

10 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 78-80. 
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Nesse contexto, além do Projeto de Lei 3754/8911, elaborado pelo 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, foram apresentados os 

Projetos de Lei 2105/8912, 2154/8913, 2529/8914, 3875/8915, 5270/9016 e 5281/9017, 

os quais deram origem ao Projeto Substitutivo 5405/90.18 

O deputado Roberto Jefferson, relator na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, responsável pela elaboração do referido Projeto Substitutivo, 

procedeu ao seu encaminhamento ao plenário da Câmara dos Deputados, o qual, 

em virtude de acordo entre todos os líderes de partidos políticos, sem qualquer 

discussão mais aprofundada, foi aprovado. Posteriormente, também o Senado 

Federal procedeu à sua aprovação, transformando-o na Lei 8072/90. 

Exposto esse breve histórico, é preciso reconhecer que o art. 8°, caput, 

da Lei 8072/90, prevê a pena de 3 a 6 anos de reclusão no caso de o delito previsto 

no art. 288, caput, do CP, tratar de crime hediondo ou equiparado a hediondo.19 É 

certo que o dispositivo previsto no Código Penal tinha o nome jurídico de "quadrilha 

ou bando", sendo certo que, a partir da Lei 12850/13, o mesmo passou a ser tratado 

como "associação criminosa", alterando-se de forma significativa o tipo penal.20 Mas, 

para o fim previsto neste estudo, tal mudança não tem maior importância. A questão 

que realmente interessa neste momento está prevista no art. 8°, parágrafo único, da 

                                                           
11 DCN, 28.09.1989, p. 10605. 

12 DCN, 21.04.1989, p. 2405. 

13 DCN, 28.04.1989, p. 2757. 

14 DCN, 06.06.1989, p. 4437. 

15 DCN, 17.10.1989, p. 11564. 

16 DCN, 14.06.1990, p. 7045. 

17 DCN, 20.06.1990, p. 7297. 

18 DCN, 29.06.1990, p. 8230. 

19 “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.” 

20 “Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. 

Pena. reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a 
participação de criança ou adolescente.” 
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Lei 8072/90, que previu, de forma expressa, a delação premiada com a seguinte 

redação: 

 

O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou 
quadrilha, possibilitando o seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 
um a dois terços.21 

 

Assim sendo, conforme previsto na Lei dos Crimes Hediondos, a delação 

premiada só tem aplicação no caso de associação criminosa que busque a prática 

de qualquer dos crimes hediondos, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes ou 

de terrorismo. Cabe registrar que, até então, o legislador se mostrou bastante tímido 

ao tratar do instituto, na medida em que limitou a sua aplicação a um grupo, de certa 

forma, reduzido de delitos.  

É importante também ressaltar que, naquela época, o delator obtinha, 

como recompensa, pelas suas informações que fossem capazes de desmantelar a 

associação criminosa, apenas a incidência da causa de diminuição de pena no 

patamar de um a dois terços. 

O fato de a Lei 8072/90 ter inserido no ordenamento jurídico brasileiro 

propriamente dito o instituto da delação premiada é reconhecido por diversos 

autores que tratam do assunto, merecendo registro as seguintes manifestações. 

 

Em relação à delação premiada propriamente dita, nosso legislador 
inaugurou nosso ordenamento jurídico com a Lei n° 8.072/90 (Lei dos 
Crimes Hediondos), que dispõe como causa obrigatória de diminuição da 
pena em favor de autor e co-autor ou partícipe no crime de quadrilha ou 
bando (quando a societas sceleris tiver sido formada com o intuito de 
praticar os crimes considerados hediondos e outros a eles assemelhados).22 
 
O marco inaugural da colaboração processual no processo penal brasileiro 
foi dado com a promulgação da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 
8.072/1990).23 

 

                                                           
21 BRASIL. Lei 8072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 
5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8072.htm>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

22 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada: no combate ao crime organizado. São Paulo: 

Lemos & Cruz, 2006, p. 112. 

23 COSTA, Leonardo Dantas. Delação Premiada: a atuação do Estado e a relevância da 

voluntariedade do colaborador com a Justiça. Curitiba: Juruá, 2017, p. 83. 
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De toda forma, não custa lembrar que a celeridade com a qual foi 

aprovada no Congresso Nacional, diante de inquestionáveis pressão social e apelo 

da mídia, permitiu a elaboração de muitas críticas à Lei 8072/90, sendo certo que o 

mencionado texto legal não foi poupado pelo Instituto Latino-Americano das Nações 

Unidas para Prevenção de Delitos e Tratamento do Delinquente (ILANUD)24, que 

assim registrou. 

 

Estudo realizado pelo Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para 
Prevenção de Delitos e Tratamento do Delinquente (ILANAUD) aponta, em 
sua parte introdutória, a celeridade com a qual se desenvolveu o processo 
legislativo da Lei 8.072/90. Na época, havia dez projetos em trâmite na 
Câmara dos Deputados, todos pós-Constituição de 1988, os quais foram 
englobados às pressas no Projeto-Lei 50/1990, que deu origem à lei em 
comento. O estudo destaca: A celeridade que caracterizou a tramitação do 
projeto no Congresso não foi, porém, acompanhada da necessária 
segurança dos parlamentares quanto à votação da matéria. A simples 
leitura das discussões empreendidas sobre o tema, principalmente na 
Câmara, possibilita a percepção do desconhecimento, das incertezas e da 
sensação de inocuidade da lei manifestada por alguns parlamentares.  

 

Portanto, embora o panorama da época não tenha sido dos melhores 

para a sua elaboração, a verdade é que a Lei 8072/90, além de conferir tratamento 

rigoroso às pessoas que praticam crimes denominados hediondos ou equiparados a 

hediondos, ainda que de forma tímida, voltou a prever a delação premiada no nosso 

ordenamento jurídico. 

 

 

1.2. A lei 9080/95 

 

 

Cinco anos após prever a delação premiada na Lei dos Crimes 

Hediondos, o legislador resolveu voltar a tratar do tema por meio da Lei 9080/95, a 

qual se limitou a inserir tal instituto na Lei 7492/86 e na Lei 8137/90. Cabe salientar 

que a Lei 7492/86 trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional, definindo, 

de forma expressa, o conceito de instituição financeira e registrando as pessoas que 

                                                           
24 INSTITUTO LATINO-AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA PREVENÇÃO DE DELITOS E 
TRATAMENTO DO DELINQUENTE (ILANAUD). A lei dos crimes hediondos como instrumento de 
política criminal: relatório final de pesquisa. São Paulo: Ilanud, 2005, p. 4.  
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devem à mesma ser equiparadas.25 De outro lado, a Lei 8137/90 trata dos crimes 

contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. 

O mencionado texto legal decorre do Projeto de Lei 4353/93, de autoria 

do deputado Robson Tuma, sendo certo que a justificativa apresentada àquela 

época pelo aludido parlamentar teve o seguinte teor.  

 

O direito brasileiro até agora vem se revelando muito parcimonioso no 
incentivo à figura do criminoso arrependido, de cujas confissões resultam 
em excelente manancial de prova. Em países estrangeiros, são clássicos os 
exemplos de grandes organizações criminosas, desmanteladas a partir da 
confissão de criminosos arrependidos, como as Brigadas Vermelhas e a 
Máfia. Estas confissões precisam de um incentivo processual que pode ser 
basicamente uma sensível redução da pena. Há um clamor social contra os 
crimes de colarinho branco e crimes contra a ordem tributária e econômica. 
Com o projeto, visa-se suprimir lacuna legislativa e fornecer um meio 
processual a que provavelmente facilitará o combate aos delitos referidos, 
diminuindo-lhes a afrontosa impunidade.26  

 

Veja-se que a Lei 9080/95 inseriu o § 2° no art. 25 da Lei 7492/86, assim 

como inseriu o parágrafo único no art. 16 da Lei 8137/90. Ambos os dispositivos 

ganharam a mesma redação, a qual tem o seguinte teor. 

 

Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-
autor 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. 

 

                                                           
25 “Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros (vetado) de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de 
valores mobiliários. 

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: 

I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer 
tipo de poupança, ou recursos de terceiros; 

II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma 
eventual.” 

26 BRASIL, Projeto de Lei 4353/93. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=69C986F9FF337D9ADA
237837991B7C6F.proposicoesWebExterno1?codteor=1136283&filename=Dossie+-PL+4353/1993>. 
Acesso em: 2 mar. 2018. 
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O legislador, dessa forma, aumentou a abrangência do instituto, passando 

a aplicá-lo também a diversos outros crimes, muito embora pudesse ter sido mais 

claro na redação que conferiu à Lei 7492/86 e à Lei 8137/90. Registre-se que a Lei 

8072/90, ao tratar da delação premiada, se refere ao "desmantelamento" da 

associação, deixando de utilizar um termo técnico mais adequado. Da mesma forma, 

na Lei 9080/95, o legislador utiliza a expressão "trama delituosa", voltando a aplicar 

termo de pouca técnica, ensejando perplexidades que poderiam ser evitadas com o 

uso mais cuidadoso das palavras. 

Convém salientar que a previsão da delação premiada na Lei 9080/95, 

alterando a redação de dispositivos previstos na Lei 7492/86 e na Lei 8137/90, foi 

diferenciada, uma vez que os mencionados textos legais não preveem 

necessariamente crimes de acentuada gravidade, o que ensejou críticas por parte 

da doutrina.27 Houve realmente mudança de enfoque por parte do legislador que, em 

um primeiro momento, na Lei 8072/90, previu tal instituto para crimes gravíssimos e 

depois, em um segundo momento, na Lei 9080/90, passou a admiti-lo também com 

relação a crimes sem gravidade. 

Realmente, a delação premiada, em tese, pode ser aplicada até em 

infração de menor potencial ofensivo, sendo certo que o art. 2° da Lei 8137/90 prevê 

crimes contra a ordem tributária com pena máxima de dois anos de detenção28. 

Neste contexto, registre-se a seguinte crítica doutrinária. 

                                                           
27 BRITO, Michele Barbosa de. Delação premiada e decisão penal: da eficiência à integridade. Belo 

Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 94. 

28 “Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, 
para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou 
cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre 
a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de 
imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da 
obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda 
Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” 
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Se, nas leis anteriores, o legislador deixava claro que a utilização do 
beneplácito só teria cabimento quando pertinente à prática de crimes 
graves, ao optar por introduzir mais normas sobre delação premiada na 
legislação, sem fazer qualquer distinção quanto à gravidade do delito, a 
opção político-criminal de banalização e ampliação de concessões aos 
investigados e acusados em geral restou pacificada no ordenamento 
jurídico pátrio.29 

 

Outro ponto importante decorre do fato de o legislador manter-se tímido 

no que se refere ao benefício a ser usufruído pelo delator. É que, a exemplo do que 

ocorreu na Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 9080/95 se limitou a prever em favor do 

delator a causa de diminuição de pena, igualmente no patamar de um a dois terços. 

Veja-se que o legislador, mesmo naquela época, podia ter sido mais audacioso, 

prevendo outros benefícios como forma de incentivar as delações, o que apenas 

veio a ocorrer anos depois, como será visto oportunamente. 

 

 

1.3. A lei 9269/96 

 

 

A Lei 9269/96 previu a delação premiada, alterando o art. 159, § 4°, do 

CP, o qual passou a ter a seguinte redação.  

 

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.30 

 

Convém registrar que a citada lei decorre do Projeto de Lei 3288/92, de 

autoria do senador Francisco Rollemberg, o qual, em sua justificativa, ressalta a 

necessidade de adequação da política criminal vigente naquela época, nos 

seguintes termos.  

 

                                                           
29 BITTAR, Walter Barbosa. Delação Premiada: Direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 248. 

30 BRASIL. Lei 9269, de 2 de abril de 1996. Dá nova redação ao § 4° do art. 159 do Código Penal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9269.htm>. Acesso em: 27 fev. 2018. 
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Se o objetivo, em termos de política criminal, é precisamente criar 
mecanismos que induzam ao arrependimento, evitando assim um mal 
maior, parece-nos que a redação do preceito carece de modificação por 
tornar possível sua incidência em qualquer hipótese.31 

 

O dispositivo em estudo32 impõe, para a incidência do benefício legal, que 

a atuação do delator seja da maior relevância, tanto que propicie, de fato, a 

libertação do sequestrado. Convém salientar que a repercussão prática da atuação 

do delator se revela de inquestionável importância, já que se preserva a vida da 

vítima. Por isso, podia o legislador ter sido mais arrojado, o que não ocorreu. É que, 

da mesma forma como aconteceu com os dispositivos já mencionados que preveem 

a delação premiada, o único benefício exposto ao delator é a incidência da causa de 

diminuição de pena, igualmente no patamar de um a dois terços. 

Ainda quanto ao mencionado dispositivo, há duas questões que merecem 

destaque neste momento. A primeira delas é a necessidade de ocorrer a efetiva 

libertação da pessoa sequestrada, já que o propósito do legislador, de forma 

evidente, é proteger a vítima, sobretudo diante da gravidade do delito em estudo. 

Vale o seguinte registro doutrinário.  

 

                                                           
31 BRASIL. Projeto de Lei 3288/92. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E7B7AF8B66FD2DEBF
FEE7CCB8966AA6D.proposicoesWebExterno1?codteor=1137912&filename=Dossie+-
PL+3288/1992>. Acesso em 2 mar. 2018.  

32 “Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, 
como condição ou preço do resgate:  

Pena - reclusão, de oito a quinze anos.  

§ 1o Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) 
ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.  

Pena - reclusão, de doze a vinte anos. 

§ 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:   

Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.  

§ 3º - Se resulta a morte:   

Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.   

§ 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.” 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E7B7AF8B66FD2DEBFFEE7CCB8966AA6D.proposicoesWebExterno1?codteor=1137912&filename=Dossie+-PL+3288/1992
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E7B7AF8B66FD2DEBFFEE7CCB8966AA6D.proposicoesWebExterno1?codteor=1137912&filename=Dossie+-PL+3288/1992
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E7B7AF8B66FD2DEBFFEE7CCB8966AA6D.proposicoesWebExterno1?codteor=1137912&filename=Dossie+-PL+3288/1992
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Na verdade, a denúncia, segundo entendemos, deve conduzir, 
obrigatoriamente, à libertação do sequestrado, pois que a delação premiada 
tem em mira mais a vítima do sequestro do que o agente que o praticou.33 

 

A segunda questão que merece realce neste momento decorre do fato de 

o legislador permitir que a redução da pena incida de um a dois terços, sendo certo 

que se trata de causa de diminuição de pena. A redução vai variar de acordo com a 

efetiva contribuição do agente. Conforme já assinalado, é necessária a libertação da 

vítima para que o redutor incida, sendo certo que o grau de incidência decorre da 

qualidade da contribuição feita pelo agente e sendo esse o único critério que pode 

ser aplicado nesse caso. A doutrina assim tem afirmado. 

 

Não basta a simples denúncia, exigindo o tipo a efetiva libertação da vítima. 
Trata-se de uma causa de diminuição de pena de caráter obrigatório, 
variando a redução de acordo com a maior ou menor contribuição do sujeito 
para a libertação do sequestrado.34 

 

 

1.4. A lei 9807/99 

 

 

A Lei 9807/99 trata dos programas especiais de proteção a vítimas e a 

testemunhas ameaçadas e também dispõe sobre a proteção de acusados ou 

condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à 

investigação policial e ao processo criminal.35 A importância do mencionado diploma 

legal, por oportunidade do estudo da delação premiada, é significativa. O primeiro 

ponto merecedor de destaque, nesse contexto, é o fato de se tratar de um texto legal 

mais amplo que os demais até então em vigor. 

                                                           
33 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. Niterói: Impetus, 2007, vol. 3, p. 128. 

34 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2001, vol. 2, p. 

377. 

35 BRASIL, Lei 9807, de 13 de julho de 1999. Estabelece normas para a organização e a manutenção 
de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa 
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de 
acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação 
policial e ao processo criminal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9807.htm>. 
Acesso em: 27 fev. 2018. 
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Nesse contexto, é preciso lembrar que o legislador dificultou o estudo da 

delação premiada porque não a tratou de forma sistemática. Em verdade, a doutrina 

reconhece a dificuldade que a temática em estudo apresenta afirmando o seguinte: 

"Como há diferentes previsões normativas de delação – cada uma vincula-se a 

determinada infração penal, com requisitos próprios –, sistematizar o tema é tarefa 

desafiadora, mas possível."36 

É com essa preocupação que se deve examinar, com a cautela que o 

tema impõe, a Lei 9807/99, que trata da delação premiada de maneira mais 

genérica, não se limitando a permiti-la no que se refere a um ou outro crime. Ao 

contrário, o texto legal em destaque não limita a sua aplicação, consistindo em 

grande avanço do legislador no trato da matéria, de modo que devem ser expostos 

alguns aspectos importantes nos seguintes termos.  

 

Diante destas questões, a entrada em vigor da Lei de Proteção às Vítimas e 
Testemunhas (Lei 9807/1999), em 13 de julho de 1999, deve ser 
considerada marcante para o desenvolvimento da delação premiada no 
Brasil. Isso porque a lei tratou das referidas falhas no sistema de 
colaboração processual que vinha sendo implementado no Direito 
brasileiro.37 

 

Convém salientar que o contexto social em que foi elaborada esta lei não 

era dos melhores, tanto que o deputado Alberto Mourão, por oportunidade da 

aprovação do Projeto de Lei 610/95, de autoria do deputado Humberto Costa, 

registrou os argumentos que a justificavam.  

 

A necessidade de adoção de mecanismos novos, capazes de fazer frente à 
criminalidade organizada, e de coibir a ocorrência de crimes produzidos por 
grupos de extermínio, especialmente as chacinas que ocorrem nos bairros 
periféricos das grandes metrópoles brasileiras; a necessidade de se 
combater a impunidade no País, no caso, com a viabilização da prova 
testemunhal, sobretudo a que possibilita a identificação e responsabilização 
penal dos criminosos; a coibição das situações de coação e de ameaça que 
pairam sobre as vítimas sobreviventes e as testemunhas de crime, fazendo 
com que deixem de testemunhar, com graves prejuízos para a investigação 
criminal e para o processo penal; e, finalmente, a preservação de vidas 
humanas, graças à proteção especial à integridade física dessas vítimas e 
testemunhas, como também as medidas de proteção às pessoas dos 

                                                           
36 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração Premiada. Salvador: Juspodium, 2016, p. 89. 

37 COSTA, Leonardo Dantas. Delação premiada: a atuação do Estado e a relevância da 

voluntariedade do colaborador com a justiça. Curitiba: Juruá, 2017, p. 89. 
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acusados ou condenados colaboradores, desde o momento em que se 
dispõem a colaborar.38 

 

No que tange à delação premiada, o capítulo II do referido diploma legal 

contém dois importantes dispositivos, os quais passaram a ter uma abrangência até 

então inédita no que se refere ao tema. Nesse sentido, o art. 13 da Lei 9807/99 

dispõe o seguinte.   

 

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o 
perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, 
sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 
investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha 
resultado: 
I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa; 
II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. 

 

Tal norma constituiu avanço legislativo na medida em que progrediu na 

qualidade do benefício oferecido ao delator, passando a prever o perdão judicial. Até 

a vigência do referido comando, as hipóteses legais então vigentes apenas previam, 

como único benefício ao delator, a causa de diminuição de pena no patamar de um 

a dois terços. Portanto, tornou-se muito mais interessante ao delator a revelação da 

dinâmica criminosa, já que ele passou a ter à sua disposição a possibilidade de ver 

declarada extinta a punibilidade.  

Por outro lado, a lei passou a exigir consequências práticas da delação, 

como a identificação dos demais envolvidos na ação criminosa, a localização da 

vítima e a recuperação do produto do crime. Dessa maneira, conseguiu o legislador 

incentivar a prática da delação premiada, garantindo, por outro lado, a obtenção de 

importantes informações. 

Um ponto interessante, ainda com relação ao mencionado dispositivo, diz 

respeito à necessidade da cumulatividade dos requisitos previstos nos incisos acima 

aludidos. Existem entendimentos no sentido da necessidade da presença de todos 

                                                           
38 MIGUEL, Alexandre; PEQUENO, Sandra Maria Nascimento de Souza. Comentários à lei de 
proteção às vítimas, testemunhas e réus colaboradores. Disponível em: 
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/protecao-a-
testemunha/comentarios-a-lei-de-protecao-as-vitimas-testemunhas-e-reus-colaboradores-alexandre-
miguel-sandra-maria-pequeno>. Acesso em: 2 mar. 2018. 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/protecao-a-testemunha/comentarios-a-lei-de-protecao-as-vitimas-testemunhas-e-reus-colaboradores-alexandre-miguel-sandra-maria-pequeno
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/protecao-a-testemunha/comentarios-a-lei-de-protecao-as-vitimas-testemunhas-e-reus-colaboradores-alexandre-miguel-sandra-maria-pequeno
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/protecao-a-testemunha/comentarios-a-lei-de-protecao-as-vitimas-testemunhas-e-reus-colaboradores-alexandre-miguel-sandra-maria-pequeno
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os requisitos para a concessão do perdão judicial39, no sentido da cumulatividade 

temperada, a qual deve ser considerada à luz das circunstâncias de cada caso 

concreto40, e no sentido da desnecessidade da cumulatividade de tais requisitos.41  

Além de prever a possibilidade de concessão do perdão judicial, inovando 

o tratamento dado até então para o instituto da delação premiada, a Lei 9807/99, 

seguindo a linha adotada pelos diplomas legais que a antecederam, também previu 

a possibilidade de incidência de uma causa de diminuição de pena, sendo certo que 

o seu art. 14, caput, assim dispõe. 

 

O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 
policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou 
partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação 
total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena 
reduzida de um a dois terços. 

 

Evidentemente, a chegada dos dispositivos legais acima mencionados 

trouxe uma série de importantes questionamentos envolvendo a delação premiada. 

Uma questão da maior importância enfrentada pela doutrina refere-se ao fato de a 

Lei 9807/99, por ser mais abrangente que os demais diplomais legais anteriores – 

sobretudo porque inova ao prever o perdão judicial –, ter aplicação também àqueles 

delitos tratados nas outras leis. Nesse sentido, convém destacar o seguinte 

posicionamento. 

 

De fato, os arts. 13 e 14, da Lei 9807/1999, contém dispositivos mais 
abrangentes e benéficos ao imputado colaborador do que a disciplina legal 
até então vigente. Sendo aplicável a qualquer tipo penal e sendo mais 
vantajosa para aquele indivíduo que opta por colaborar processualmente, 
não há razão para não considerar que a lei em comento revogou 
tacitamente as anteriores normas que tratavam do instituto.42 

                                                           
39 “Para a configuração da delação premiada (arts. 13 e 14 da Lei 9807/99), é preciso o 
preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Na espécie, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, consignaram que o depoimento do 
paciente não contribuiu de forma eficaz e relevante para o deslinde do caso.” (STJ, Quinta Turma, 
Relatora Ministra Laurita Vaz, HC 2333855/MS, julgado em 12/11/2013). 

40 KÖNIG, Sérgio Donat. Art. 13 da Lei 9807/1999. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 8, n. 91, jun. 

2000, p. 6. 

41 FRANCO, Alberto Silva; LIRA, Rafael de Souza; FELIX, Yuri. Crimes Hediondos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 530-531. 

42 LAUAND, Mariana de Souza Lima. O valor probatório da colaboração premiada. 2008. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo.  
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1.5. A lei 11343/06 

 

 

Antes da análise propriamente da Lei 11343/06, é preciso observar que a 

sua elaboração foi efetivada em um contexto político bastante ambíguo, conforme 

observou Rafael Damasceno Ferreira e Silva.  

 

De fato, as discussões que deram origem à nova lei reproduzem 
especularmente as diferentes crenças existentes na sociedade civil a 
respeito da eficácia do combate penal ao problema da droga. A lei, como 
veremos, acaba sendo estranhamente contraditória em alguns pontos, no 
que respeita ao seu resultado final; mas não se pode mais acreditar em um 
legislador racional e coerente, pelo simples e banal fato de que a lei é 
discutida em um Congresso Nacional onde se encontram posições que vão 
do socialismo libertário à extrema-direita (que pede pena de morte, redução 
da maioridade penal e até a saída dos militares dos quartéis), passando 
pelo liberal-garantismo e toda uma ampla gama de posições intermediárias 
(sem esquecer aquela massa de parlamentares de posturas simplesmente 
fisiológicas e cuja sensibilização é pautada pela preocupação a respeito do 
impacto de sua atuação legislativa na cabeça do “eleitor médio”).43  

 

A mencionada lei decorreu de iniciativa de uma Comissão Mista do 

Senado Federal, o PLS 115/2002, que tramitou por seis anos no Congresso 

Nacional. De relatoria do deputado Paulo Pimenta, na Câmara dos Deputados, sob o 

PL 7134/2002, o projeto teve inicialmente um enfoque mais liberal, mas acabou 

sendo desnaturado por algumas emendas que lhe conferiram um tratamento mais 

rigoroso. Em 2006, na sua volta ao Senado Federal, os senadores Demóstenes 

Torres e Magno Malta, mesmo sem amparo no regimento interno, propuseram 

emendas para tornar ainda mais severo o texto legal. É por isso que se tem a 

impressão que o texto foi escrito por dois legisladores diferentes. A primeira parte da 

lei, que compreende os seus artigos 1° a 26, se mostra mais liberal, enquanto a sua 

segunda parte, notadamente quando trata dos crimes, se manifesta de forma mais 

rigorosa no combate às drogas, com exceção do art. 28, o qual conferiu tratamento 

liberal ao usuário de drogas, se comparado ao texto legal anterior. 

                                                           
43 SILVA, Rafael Damasceno Ferreira e. A Lei 11343/06 e a nova política de drogas no Brasil. 
Disponível em: <www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4852#_ftn31>. Acesso em: 5 
mar. 2018. 

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4852#_ftn31
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4852#_ftn31
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É nesse contexto que a Lei 11343/06 estabelece normas para repressão 

à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de entorpecentes, definindo diversos 

crimes relacionados ao tema. O seu art. 41, caput, trata expressamente da delação 

premiada, sendo certo que o legislador não especificou o crime com relação ao qual 

se possa aplicar tal norma. Ao contrário, a redação do dispositivo mencionado é 

genérica e tem o seguinte teor.  

 

O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 
policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou 
partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, 
no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 

 

Convém salientar que o legislador, em verdade, retrocedeu quanto à 

abrangência da delação, prevendo tão somente a incidência de causa de diminuição 

de pena no patamar de um a dois terços. Seria razoável que, empolgadas pela Lei 

9807/99, as leis que a sucedessem também passassem a prever o perdão judicial, 

mas isso não ocorreu. É certo que não são todos os casos que permitem a aplicação 

de benefício tão radical, já que a colaboração do delator, no caso de perdão judicial, 

importa na extinção da punibilidade. No entanto, a existência de tal possibilidade à 

disposição do julgador pode, diante das circunstâncias do caso concreto, contribuir 

decisivamente para a efetivação da delação premiada e, por consequência, para o 

mais completo esclarecimento da dinâmica criminosa. 

Também é importante assinalar que existe divergência doutrinária quanto 

à necessidade de cumulação dos requisitos legais para a concessão do benefício. 

Isso porque, diante da literalidade da redação do art. 41, caput, da Lei 11343/06, 

existem autores que entendem que apenas podem ser beneficiados o indiciado e o 

acusado que colaborem na identificação dos coautores e partícipes e que também 

colaborem na recuperação parcial ou total do produto do crime.44 45 

De outro lado, há autores que fazem uma interpretação mais favorável ao 

indiciado e ao acusado, admitindo a incidência da causa de diminuição de pena 

quando há colaboração para a identificação dos autores ou partícipes ou quando há 

                                                           
44 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2007, p. 346. 

45 BIANCHINI, Alice et al. Legislação especial criminal. In: GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério 
Sanches (Org.). Coleção ciências criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 6, 2009, p. 219. 
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colaboração para a recuperação parcial ou total do produto do crime. Isso significa 

que basta a colaboração em um ou em outro sentido para que o indiciado ou o 

acusado seja beneficiado.46 47 

 

 

1.6. A lei 12529/11 

 

 

A Lei 12529/11 estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

– SBDC, objetivando reprimir a formação de cartéis, sendo certo que a sua 

elaboração não ficou isenta de críticas por parte dos doutrinadores, merecendo 

registro a opinião de André Santa Cruz Ramos.48 

 

Pela visão liberal adotada na presente obra, não se deve esperar que aqui 
se encontrem elogios à Lei 12529/2011 e ao órgão que a disciplina. Numa 
economia de livre mercado genuíno, é absolutamente desnecessária a 
existência de um órgão antitruste, razão pela qual o CADE deveria ser 
extinto, e não reformulado por uma lei que lhe deu ainda maior poder para 
perseguir empresas e “planejar” a economia.  

 

De seu lado, manifestando-se em sentido contrário e deixando clara a 

existência de pontos de vista bastante diferentes por ocasião da elaboração da 

mencionada lei, Fabio Ulhoa afirma o seguinte.49 

 

Em consonância com a definição de um regime econômico de inspiração 
neoliberal, pela Constituição, o legislador ordinário estabeleceu mecanismos 
de amparo à liberdade de competição e de iniciativa. Estes mecanismos, 
basicamente, configuram a coibição de práticas empresariais incompatíveis 
com o referido regime, as quais se encontram agrupadas em duas 
categorias: infração à ordem econômica e concorrência desleal.  

 

                                                           
46 DELMANTO, Roberto; DELMANTO JÚNIOR, Roberto; DELMANTO, Fábio M. de Almeida. Leis 
penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1013. 

47 GRECO FILHO, Vicente. Comentários à Lei 11343/06 – Lei de Drogas. São Paulo: Saraiva, p. 42, 

2011. 

48 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. 

49 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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O mencionado diploma legal, que decorreu do Projeto de Lei 3937/04, de 

autoria do deputado Carlos Eduardo Cadoca, dispõe que o SBDC é formado pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e pela Secretaria de 

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Verifica-se o intuito do 

legislador de conferir um tratamento muito mais administrativo à matéria, inclusive 

prevendo o chamado acordo de leniência, que nada mais é do que uma delação 

premiada celebrada entre o CADE e as pessoas físicas ou jurídicas que foram 

autoras de infração à ordem econômica, as quais deverão colaborar efetivamente 

com as investigações e com o processo administrativo. O art. 86, caput e §§ 1° e 2°, 

do mencionado diploma legal, prevê os requisitos necessários para a celebração do 

acordo de leniência.50  

Nesse contexto, convém registrar que Beto Ferreira Martins Vasconcelos 

e Marina Lacerda e Silva assim buscam esclarecer, de maneira simplificada, no que 

consiste o acordo de leniência.  

 

Tendo sua concepção inspirada em estudos decorrentes da denominada 
teoria dos jogos51, esta ferramenta de colaboração tem a finalidade de, por 

                                                           
50 “Art. 86.  O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, poderá celebrar acordo de leniência, 
com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) 
da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras 
de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o 
processo administrativo e que dessa colaboração resulte:  

I - a identificação dos demais envolvidos na infração;  

II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob 
investigação.  

§ 1º O acordo de que trata o caput deste artigo somente poderá ser celebrado se preenchidos, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - a empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob investigação;  

II - a empresa cesse completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob investigação a 
partir da data de propositura do acordo;  

III - a Superintendência-Geral não disponha de provas suficientes para assegurar a condenação da 
empresa ou pessoa física por ocasião da propositura do acordo;  

IV - a empresa confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as 
investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que 
solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.  

§ 2º Com relação às pessoas físicas, elas poderão celebrar acordos de leniência desde que 
cumpridos os requisitos II, III e IV do § 1º deste artigo.” 

51 A teoria dos jogos refere-se ao desenvolvimento de modelos matemáticos sobre a estratégia para a 
tomada de decisões por parte de agentes racionais. 
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meio de acordo com o Poder Público, estimular o infrator a auxiliar nas 
investigações administrativas em curso e, em contrapartida, garantir a 
redução ou até a extinção de sua pena. Entende-se que favorece, a um só 
tempo, o interesse público na investigação dos ilícitos e na 
responsabilização dos infratores, e o interesse do próprio infrator na 
obtenção da extinção da punibilidade ou redução da pena aplicável.52 

 

O art. 86, § 4°, I e II, da Lei 12529/11, dispõe que compete ao Tribunal 

Administrativo de Defesa Econômica, por ocasião do julgamento do processo 

administrativo, uma vez verificado o cumprimento do acordo de leniência, decretar a 

extinção da ação punitiva da administração em favor do infrator ou reduzir de um a 

dois terços as penas aplicáveis, valendo a transcrição do mencionado dispositivo. 

 

§ 4°. Compete ao Tribunal, por ocasião do julgamento do processo 
administrativo, verificado o cumprimento do acordo: 
I – decretar a extinção da ação punitiva da administração pública em favor 
do infrator, nas hipóteses em que a proposta de acordo tiver sido 
apresentada à Superintendência-Geral sem que essa tivesse conhecimento 
prévio da infração noticiada; 
II – nas demais hipóteses, reduzir de 1 (um) a 2/3 (dois terços) as penas 
aplicáveis, observado o disposto no art. 45 desta Lei, devendo ainda 
considerar na gradação da pena a efetividade da colaboração prestada e a 
boa-fé do infrator no cumprimento do acordo de leniência. 

 

Cabe ressaltar que tal dispositivo trata tão somente do acordo de 

leniência, o qual tem natureza administrativa e se assemelha à delação premiada, 

mas não diz respeito à delação premiada propriamente dita, já que esta tem 

repercussão penal.  

Apenas o art. 87 da Lei 12529/11 trata da delação premiada propriamente 

dita, sendo certo que a redação do seu caput tem o seguinte teor:  

 

Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei nº 8137, de 27 de 
dezembro de 1990, e nos demais crimes diretamente relacionados à prática 
de cartel, tais como os tipificados na Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, e 
os tipificados no art. 288 do Decreto-Lei n° 2848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal, a celebração de acordo de leniência, nos termos desta Lei, 
determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o 
oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência.  

 

                                                           
52 VASCONCELOS, Beto Ferreira Martins; SILVA, Marina Lacerda e. Acordo de Leniência: a prática 
de um jogo ainda em andamento. In MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz 
(Coord.). Colaboração Premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 284. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art288
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art288
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Assim sendo, tal dispositivo previu uma delação premiada com 

repercussão distinta de todas as outras hipóteses até então em vigor. Veja-se que, 

ao afirmar que a celebração do acordo de leniência impede o oferecimento da 

denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência, o legislador previu uma 

condição (negativa) especial de procedibilidade, impedindo o exercício do direito de 

ação. Em outras palavras, ao celebrar o acordo de leniência, cuja natureza 

administrativa é inquestionável, o seu beneficiário acaba impedindo a deflagração do 

processo criminal em seu desfavor, o que, evidentemente, é de seu interesse. 

Mas a Lei 12529/11 foi mais longe e previu benefício ainda mais 

interessante ao delator. O seu art. 87, parágrafo único, dispõe o seguinte: "Cumprido 

o acordo de leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos 

crimes a que se refere o caput deste artigo". 

Dessa maneira, embora o legislador não se refira expressamente ao 

perdão judicial, é exatamente isso o que ocorre no caso de cumprimento do acordo 

de leniência, já que se declara extinta a punibilidade. 

Repare-se, portanto, a situação peculiar prevista pela Lei 12529/11. 

Diante da suposta prática de crimes contra a ordem econômica, é feita uma 

negociação administrativa com o CADE, a qual é chamada de acordo de leniência. A 

simples celebração de tal acordo impede o oferecimento da denúncia em face do 

delator. Posteriormente, uma vez comprovado o cumprimento do acordo de 

leniência, o delator é beneficiado com o perdão judicial, declarando-se extinta a 

punibilidade. A peculiaridade aludida não passou despercebida pela doutrina. 

 

Do ponto de vista administrativo, este benefício consiste até na extinção da 
ação punitiva da administração, se, no caso concreto, a infração delatada 
for inédita às autoridades. Do ponto de vista penal, o acordo beneficia o 
signatário com a suspensão do prazo prescricional e o impedimento de 
oferecimento de denúncia.53  

 

 

                                                           
53 MARTINEZ, Ana Paula, Repressão a cartéis: interface entre Direito Administrativo e Direito Penal. 

São Paulo: Singular, 2013, p. 257-262. 
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1.7. A lei 12683/12 

 

 

A Lei 12683/12, oriunda do substitutivo da Câmara dos Deputados ao 

Projeto de Lei 209/2003, de autoria do senador Antonio Carlos Valadares, entrou em 

vigor exclusivamente para, alterando a Lei 9613/98, modificar a persecução penal 

dos crimes de lavagem de dinheiro.54 Para justificar a sua iniciativa, o mencionado 

parlamentar assim se manifestou.  

 

A lavagem de dinheiro é um dos estratagemas mais maléficos e eficazes no 
estímulo à expansão do crime organizado. Não é uma questão nacional, é 
uma pandemia que aflige países desenvolvidos e emergentes. A reforma na 
legislação é um grande passo para modernizar o combate à lavagem de 
dinheiro, tornando-o mais rigoroso.55  

 

Dentre as novidades trazidas pelo diploma legal referido, merece 

destaque o art. 1°, § 5°, da Lei 9613/98, o qual recebeu a seguinte redação.  

 

A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime 
aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-
la, a qualquer tempo, 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, à 
identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, 
direitos ou valores objeto do crime. 

 

Diante da narrativa normativa apresentada ao longo deste capítulo, é fácil 

perceber que a hipótese de delação premiada em exame evoluiu em abrangência, 

permitindo ao julgador a aplicação de um número maior de benefícios. Cabe lembrar 

que as demais leis que tratavam do tema se referiam, no máximo, a duas 

                                                           
54 O termo “lavagem de dinheiro” surge nos EUA, sendo lá chamada de “money laundering”. A origem 
do termo remonta à cidade de Chicago, na década de 20, quando vários líderes do crime organizado 
abriram lavanderias de fachada nas quais superfaturavam os lucros a fim de justificar seus ganhos 
ilícitos e seu padrão de vida. Os criminosos, portanto, lavavam pouca roupa, mas muito dinheiro. 
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Comentários à Lei 12683/2012, que alterou a Lei de Lavagem 
de Dinheiro. Disponível em: <http://staticsp.atualidadesdodireito.com.br/lfg/files/2012/08/Lei-12.683-

altera-a-Lei-de-Lavagem-de-Dinheiro.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2018. 

55 CORDEIRO, Felipe Reis de. Críticas doutrinárias à Lei 12683/2012 sob a ótica do rol dos crimes 
antecedentes. Disponível em: <https://juridicocerto.com/p/felipe-reis/artigos/criticas-doutrinarias-a-lei-

no-12-683-2012-sob-a-otica-do-rol-dos-crimes-antecedentes-2993>. Acesso em: 6 mar. 2018. 

 

http://staticsp.atualidadesdodireito.com.br/lfg/files/2012/08/Lei-12.683-altera-a-Lei-de-Lavagem-de-Dinheiro.pdf
http://staticsp.atualidadesdodireito.com.br/lfg/files/2012/08/Lei-12.683-altera-a-Lei-de-Lavagem-de-Dinheiro.pdf
https://juridicocerto.com/p/felipe-reis/artigos/criticas-doutrinarias-a-lei-no-12-683-2012-sob-a-otica-do-rol-dos-crimes-antecedentes-2993
https://juridicocerto.com/p/felipe-reis/artigos/criticas-doutrinarias-a-lei-no-12-683-2012-sob-a-otica-do-rol-dos-crimes-antecedentes-2993
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possibilidades, quais sejam, perdão judicial e causa de diminuição da pena, no 

patamar de um a dois terços. O legislador avançou ao tratar dos crimes de lavagem 

de dinheiro, o que é salutar porque permite adequar as medidas possíveis às 

circunstâncias dos casos concretos, sobretudo diante da natureza dos delitos 

abarcados pelas mesmas. 

Por isso, especificamente no que diz respeito aos crimes de lavagem de 

dinheiro, o delator fica motivado pela variedade de benefícios passíveis de 

aplicação, os quais podem ser os seguintes: perdão judicial, causa de diminuição de 

pena de um a dois terços, fixação de regime aberto ou semiaberto e substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Saliente-se que a medida 

a ser aplicada em cada caso deve guardar relação com as suas circunstâncias e, 

principalmente, com a extensão e a repercussão prática da delação premiada.  

As novidades trazidas pelo dispositivo em destaque se referem à fixação 

do regime de cumprimento de pena aberto ou semiaberto e à possibilidade de 

substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, já que o 

perdão judicial e a causa de diminuição de pena já foram tratados em outros 

diplomas legais. A doutrina, neste sentido, elogia tais possibilidades, trazendo 

correta abordagem nos seguintes termos. 

 

A nosso ver, a possibilidade de concessão do perdão judicial e de regime 
inicial aberto é de boa política criminal, pois, evitando que o colaborador vá 
preso, dá maior proteção à sua incolumidade física e, em consequência, 
estimula a colaboração espontânea.56 

 

Convém destacar que o legislador, ao utilizar o verbo poderá, na primeira 

parte do dispositivo sob estudo, garante ao colaborador a redução da pena e o 

regime inicial aberto ou fechado, enquanto a faculdade conferida ao julgador apenas 

se limita ao perdão judicial e à substituição da pena privativa de liberdade pela pena 

restritiva de direitos. Em outras palavras, é preciso registrar que os dois primeiros 

benefícios previstos no art. 1°, § 5°, da Lei 9613/98, constituem direitos públicos 

                                                           
56 DELMANTO, Roberto; DELMANTO JÚNIOR, Roberto; DELMANTO, Fábio M. de Almeida. Leis 
Penais Especiais. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1011. 
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subjetivos do delator, enquanto os dois últimos benefícios previstos em tal 

dispositivo constituem faculdades conferidas ao julgador.57  

A grande quantidade de benefícios previstos pelo legislador não passou 

despercebida, sendo certo que parte da doutrina demonstrou certa preocupação 

nesse sentido, valendo a seguinte transcrição. 

 

Entretanto, não se pode deixar de manifestar, pelo menos a título de 
prevenção, que, se por um lado se concedem amplas benesses ao delator, 
procurando com isso conseguir os objetivos que se encontram previstos em 
cada regramento legal específico, não se pode, por outro lado, descurar do 
interesse público.58 

 

 

1.8. A lei 12850/13 

 

 

A Lei 12850/13 define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, as infrações penais correlatas 

e o procedimento criminal a ser aplicado.59 O mencionado texto legal decorre do 

PLS 150/06, de autoria do senador Serys Slhessarenko, o qual originou o Projeto de 

Lei 6578/09. Sem qualquer dúvida, o referido diploma legal foi aquele que melhor 

tratamento conferiu à delação premiada, razão pela qual provocará na presente 

dissertação importantes reflexões. Cabe ressaltar que o legislador, no texto legal em 

destaque, desprezou a consagrada expressão "delação premiada", passando a 

adotar a expressão "colaboração premiada". Rigorosamente, não há qualquer 

diferença prática na adoção de um ou outro termo, de forma que tal opção legislativa 

não merece maior atenção.60 

                                                           
57 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada. Salvador: Juspodium, 2016, p. 
114. 

58 MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César O. G. Delação Premiada: aspectos jurídicos. São 
Paulo: J. H. Mizuno, 2016, p. 86. 

59 BRASIL, Lei 12850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento 
criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 
9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

60 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada. Salvador: Juspodium, 2016, p. 

27. 
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O que verdadeiramente importa é saber se a Lei 12850/13, por ser mais 

moderna e por tratar do tema de forma mais completa, revogou as demais 

disposições que tratam da delação premiada.61 

 A doutrina majoritária entende que não faz qualquer sentido desprezar os 

muitos dispositivos anteriores que tratam do assunto, os quais devem continuar 

tendo aplicação por força do princípio da especialidade.62 63 

Apenas para que conste tal registro, não custa lembrar que a doutrina 

minoritária, ignorando o princípio da especialidade, sustenta que a Lei 12850/13, 

disciplinando de forma completa o tema, acabou revogando os dispositivos legais 

anteriores que dele tratavam.64 

O art. 4° da Lei 12850/13 prevê a delação premiada, permitindo ao 

julgador a aplicação de alguns benefícios, quais sejam, o perdão judicial, a causa de 

diminuição de pena de até dois terços e a substituição da pena privativa de liberdade 

pela pena restritiva de direitos. A novidade, em verdade, é o fato de a causa de 

diminuição de pena não ter o patamar mínimo de um terço previsto em outras leis, 

sendo certo que apenas existe a previsão do patamar máximo de dois terços, o que 

confere ainda maior liberdade ao julgador. Diante de sua inegável importância no 

estudo da delação premiada, convém a transcrição do aludido dispositivo, na forma 

que segue abaixo. 

 

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; 

                                                           
61 Há, no caso, verdadeiro conflito aparente de normas, a ser solucionado, segundo o entendimento 
doutrinário majoritário, pelo princípio da especialidade. 

62 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos Penais e 

Processuais Penais. Revista dos Tribunais, 2013, p. 167-168. 

63 O princípio da especialidade determina a prevalência da norma especial sobre a norma geral, 
estabelecendo-se a comparação entre as normas de maneira abstrata, a fim de evitar o bis in idem. 

64 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à Lei de Organização 
Criminosa: Lei 12850/13. Saraiva, 2014, p. 121-122. 
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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. 

 

O legislador também teve a cautela de fixar os resultados esperados 

como decorrência da delação, exigindo um ou mais deles, os quais são os 

seguintes: a identificação dos demais coautores e partícipes da organização 

criminosa e das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura 

hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de 

infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a 

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais 

praticadas pela organização criminosa e a localização de eventual vítima com a sua 

integridade física preservada. 

É importante lembrar que, ocorrendo algum dos resultados aludidos, o art. 

1°, § 4°, da Lei 12850/13, autoriza o Ministério Público a deixar de oferecer a 

denúncia, configurando-se evidente mitigação ao princípio da obrigatoriedade, já 

que, mesmo diante da presença da chamada justa causa, o órgão do Parquet pode 

requerer o arquivamento dos autos do inquérito policial. É certo que tal medida 

extrema só é possível se o delator não for o líder da organização criminosa e tiver 

sido o primeiro a prestar efetiva colaboração.65 

Outra novidade importante trazida pela Lei 12850/13 é a possibilidade de 

a delação premiada ser efetivada após a sentença, caso em que a pena pode ser 

reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime de cumprimento de 

pena, ainda que ausentes os requisitos objetivos legais previstos para tanto.66 Nesse 

aspecto, a doutrina ensina o seguinte: "Segundo a experiência italiana, é nessa fase 

que é realizada a maioria dos acordos de colaboração premiada, pois o colaborador 

já tem sua situação processual definida."67 

                                                           
65 “§ 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.” 

66 “§ 5º Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será 
admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.” 

67 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei 

12850/13. Atlas. 2015, p. 66. 
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Portanto, o que se verifica é o fato de a lei em exame ter previsto um rol 

de possibilidades interessantes a serem aplicadas em favor do delator, o que 

certamente o estimulará a colaborar para o esclarecimento de toda a dinâmica 

criminosa. Além disso, é preciso registrar que tais possibilidades têm aplicação a um 

rol bastante grande de delitos, uma vez que não se restringem aos casos de 

organização criminosa, embora se possa discutir a sua aplicação aos crimes 

tratados em leis que preveem a delação premiada, já que poderia surgir um conflito 

aparente de normas. 

É conveniente ressaltar que esta dissertação, em sua maior parte, será 

destinada ao estudo da Lei 12850/13, até em razão da sua recenticidade e da sua 

abrangência, razão pela qual, neste capítulo inicial, cuja pretensão é apenas 

apresentar os dispositivos legais em vigor que tratam da delação premiada de uma 

forma geral, não foram enfrentados muitos aspectos interessantes apresentados 

pela vigência do aludido diploma legal, os quais serão abordados ao longo do 

presente estudo. 
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2. O PERFIL DAS OBRAS E 

DOS DOUTRINADORES BRASILEIROS 

 

 

O que se pretende destacar neste capítulo é a forma como a doutrina 

brasileira aborda a delação premiada. Embora o instituto, conforme já ressaltado no 

primeiro capítulo desta dissertação, tenha sido inserido no nosso ordenamento 

jurídico na década de 90 do século passado, mais especificamente através da Lei 

8072/90, é possível verificar que apenas nos últimos anos os autores brasileiros 

parecem ter melhor atentado para a sua existência. 

O advento da Lei 12850/13 e a chamada Operação Lava-Jato acabaram 

popularizando o tema, despertando, como consequência, o interesse do seu estudo 

por vários autores brasileiros. Aliás, convém registrar que o interesse pelo assunto 

também foi manifestado em diversos livros que, mesmo sem conferir um tratamento 

jurídico à delação premiada, passaram a abordar a mencionada operação.68 69 70 

Diante disso, a expectativa é expor neste capítulo as características das 

obras e dos respectivos autores. Para tanto, o assunto foi dividido em cinco temas, 

quais sejam, as características das obras, os temais mais abordados pelos 

doutrinadores, os temas menos abordados pelos doutrinadores, a formação 

acadêmica dos doutrinadores e a formação profissional dos doutrinadores. 

 

 

2.1. As características das obras 

 

 

Uma primeira observação a ser feita é no sentido de ressaltar que, 

embora a pesquisa tenha tentado abarcar o maior número de obras que tratam da 

                                                           
68 NETTO, Vladimir. Lava Jato: o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o país. Rio 

de Janeiro: Primeira pessoa, 2016. 

69 DORNELLES, Letícia. Delação premiada: os bastidores do maior escândalo de corrupção do Brasil. 

Rio de Janeiro: Chiado, 2017. 

70 HASSELMANN, Joice. Delatores: a ascensão e a queda dos investigados na Lava Jato. São Paulo: 

Universo dos livros, 2017. 
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delação premiada, não se tem a pretensão de conseguir a análise de todas as obras 

publicadas no território nacional. 

Isso significa que o exame a ser feito neste momento deve ser delimitado 

às obras às quais se teve acesso e, por consequência, se pôde analisar. Desse 

modo, o estudo ficou limitado ao total de dezessete obras, que têm os seguintes 

títulos: Crime organizado e lavagem de dinheiro: destinação de bens apreendidos, 

delação premiada e responsabilidade social71, Criminalidade organizada & 

globalização desorganizada: curso completo de acordo com a Lei 12850/1372, 

Organizações Criminosas: aspectos penais e processuais da Lei 12850/1373, 

Delação premiada: no combate ao crime organizado74, Colaboração (delação) 

premiada75, O instituto da delação premiada: aspectos filosóficos, históricos e 

jurídicos76, Crime organizado77, Comentários à lei de organização criminosa: lei 

12850/1378, Comentários à lei de combate ao crime organizado: lei 12850/1379, 

Delação premiada: a atuação do Estado e a relevância da voluntariedade do 

colaborador com a justiça80, Delação premiada: legitimidade e procedimento81, 

                                                           
71 SANCTIS, Fausto Martin de. Crime organizado e lavagem de dinheiro: destinação de bens 

apreendidos, delação premiada e responsabilidade social. São Paulo: Saraiva, 2016. 

72 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Criminalidade organizada & 
globalização desorganizada: curso completo de acordo com a Lei 12850/13. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2014. 

73 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações Criminosas: aspectos penais e processuais da Lei 

12850/13. São Paulo: Atlas, 2015. 

74 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação premiada: no combate ao crime organizado. Franca: 

Lemos & Cruz, 2006. 

75 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: Juspodium, 2016. 

76 SIMAS JUNIOR, Carlos Rogério. O instituto da delação premiada: aspectos filosóficos, históricos e 

jurídicos. Biguaçu: edição do autor, 2016.  

77 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

78 GRECO FILHO, Vicente. Comentários à lei de organização criminosa: lei 12850/13. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

79 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Comentários à lei de combate ao crime organizado: lei 12850/13. 

São Paulo: Atlas, 2015.  

80 COSTA, Leonardo Dantas. Delação premiada: a atuação do Estado e a relevância da 

voluntariedade do colaborador com a justiça. Curitiba: Juruá, 2017. 

81 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. Curitiba: Juruá, 

2016. 
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Colaboração premiada82, Delação premiada: aspectos jurídicos83, Organização 

criminosa84, Comentários à lei de organização criminosa: lei 12850/1385, 

Colaboração premiada no processo penal86 e Colaboração premiada: contornos 

segundo o sistema acusatório87.   

Feita essa primeira observação, convém registrar que os demais textos 

referidos nesta dissertação, nos outros capítulos que a compõem, foram coletados 

de obras coletivas que tratam de muitos assuntos específicos e também de sítios da 

rede mundial de computadores. 

Portanto, a especificidade de tais textos, embora tenha colaborado para 

esclarecer alguns pontos abordados neste trabalho, não permite o exame dos 

mesmos no contexto deste capítulo, o qual se destina a apontar as características 

básicas de obras que, integralmente ou de maneira muito significativa dentro de uma 

obra mais ampla, se destinaram ao estudo da delação premiada. 

Nesse aspecto, é importante ressaltar em quais anos foram publicadas 

tais obras, até para perceber se, recentemente, houve um incremento na produção 

acadêmica por força da Operação Lava-Jato, a qual, como já se teve a oportunidade 

de registrar, conferiu notoriedade à delação premiada, ao menos na imprensa e 

dentre a população brasileira em geral. 

Ao examinar as dezessete obras aludidas, verifica-se que a mais antiga 

delas foi publicada em 2006, qual seja, a Delação premiada: no combate ao crime 

organizado. Portanto, não se pode cogitar a possibilidade de a mesma ter sido 

influenciada pela referida notoriedade adquirida pela delação premiada. 

Apenas no ano de 2014, considerado o universo pesquisado para a 

elaboração desta dissertação, sugiram outras três obras, quais sejam, Criminalidade 

                                                           
82 FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017. 

83 MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César. Delação premiada: aspectos jurídicos. LEME: 

JHMizuno, 2016. 

84 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

85 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à lei de organização 
criminosa: lei 12850/13. São Paulo: Saraiva, 2014. 

86 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Colaboração premiada no processo penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017. 

87 FILIPPETTO, Rogério; ROCHA, Luísa Carolina Vasconcelos Chagas. Colaboração premiada: 

contornos segundo o sistema acusatório. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. 
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organizada & globalização desorganizada: curso completo de acordo com a Lei 

12850/13, Comentários à lei de organização criminosa: lei 12850/13 e Comentários 

à lei de organização criminosa: lei 12850/13. 

No ano de 2015, advieram outras três obras, quais sejam, Organizações 

Criminosas: aspectos penais e processuais da Lei 12850/13, Comentários à lei de 

combate ao crime organizado: lei 12850/13 e Organização criminosa. 

Em 2016, a delação premiada foi tratada em seis obras, quais sejam, 

Crime organizado e lavagem de dinheiro: destinação de bens apreendidos, delação 

premiada e responsabilidade social, Colaboração (delação) premiada, O instituto da 

delação premiada: aspectos filosóficos, históricos e jurídicos, Crime organizado, 

Delação premiada: legitimidade e procedimento e Delação premiada: aspectos 

jurídicos. 

Por último, em 2017, no ano em que se encerraram as pesquisas 

realizadas para a elaboração desta dissertação, abordando a delação premiada, 

foram publicadas quatro obras, quais sejam, Delação premiada: a atuação do 

Estado e a relevância da voluntariedade do colaborador com a justiça, Colaboração 

premiada, Colaboração premiada no processo penal e Colaboração premiada: 

contornos segundo o sistema acusatório. 

Dessa maneira, lembrando que a chamada Operação Lava-Jato teve 

início no dia 17 de março de 2014, mais especificamente com a prisão do doleiro 

Alberto Youssef88, convém ressaltar que a produção acadêmica alusiva ao tema, 

considerando o universo de livros pesquisados para a confecção desta dissertação, 

foi efetivada da seguinte maneira: uma obra em 2006, três obras em 2014, três 

obras em 2015, seis obras em 2016 e quatro obras em 2017.   

 

Quantidade de obras publicadas sobre delação premiada: 
 
Em 2006: 01 
Em 2014: 03 
Em 2015: 03 
Em 2016: 06 
Em 2017: 04 

 

                                                           
88 NETTO, Vladimir. Lava-jato: o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o país. Rio 

de Janeiro: Primeira pessoa, 2016, p. 14-49. 
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Outro ponto digno de destaque é a divisão das obras por estados da 

federação. É possível que se argumente que o acesso às obras publicadas na 

região sudeste do nosso país é mais fácil para alguém que pretenda fazer uma 

pesquisa que seja apresentada em uma dissertação no Rio de Janeiro. 

Para enfraquecer tal argumento, é possível esclarecer que a base para 

alcançar o conjunto de obras sob estudo foi a rede mundial de computadores, 

sendo, atualmente, muito fácil adquirir obras em todas as regiões do país e, 

inclusive, no exterior, muito embora as obras internacionais não tenham sido o foco 

da presente pesquisa. 

Dessa maneira, o que se observou, no conjunto das dezessete obras 

analisadas, foi o seguinte.  

No estado do Rio de Janeiro, foram publicadas três obras. No estado de 

São Paulo, foram publicadas oito obras. No estado de Minas Gerais, foram 

publicadas duas obras. No estado do Paraná, foram publicadas duas obras. No 

estado de Santa Catarina, foi publicada uma obra. No estado da Bahia, foi publicada 

uma obra.    

 

Quantidade de obras sobre delação premiada por estado da federação: 
 
Rio de Janeiro : 03 
São Paulo  : 08 
Minas Gerais  : 02 
Paraná  : 02 
Santa Catarina : 01 
Bahia   : 01 

 

Um outro aspecto a ser ressaltado diz respeito às editoras que se 

dispuseram a publicar obras envolvendo a delação premiada. Nesse sentido, o que 

se percebe é uma pulverização entre as editoras, sendo raros os casos em que a 

mesma editora publicou mais de um livro sobre delação. É possível crer que isso 

ocorra pela própria escassez de obras no mercado, mas também é possível 

argumentar que as editoras prefiram não publicar obras sobre o mesmo tema, a fim 

de não criar uma concorrência no âmbito da própria editora. 

A Editora Saraiva publicou três obras. A Editora Freitas Bastos publicou 

uma obra. A Editora Atlas publicou duas obras. A Editora Lemos & Cruz publicou 

uma obra. A Editora Juspodium publicou uma obra. A Editora Método publicou uma 

obra. A Editora Juruá publicou duas obras. A Editora Del Rey publicou uma obra. A 
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Editora JHMizuno publicou uma obra. A Editora Forense publicou uma obra. A 

Editora Revista dos Tribunais publicou uma obra. A Editora D’Plácido publicou uma 

obra. Houve, ainda, uma obra cuja publicação foi providenciada pelo próprio autor.    

 

Editoras que publicaram obras sobre delação premiada: 
 
Saraiva  : 03 
Freitas Bastos : 01 
Atlas   : 02 
Lemos & Cruz  : 01 
Juspodium  : 01 
Método  : 01 
Juruá   : 02 
Del Rey  : 01 
JHMizuno  : 01 
Forense  : 01 
Revista dos Tribunais : 01 
D’Plácido  : 01 
Sem editora  : 01 

 

Também convém ressaltar que, em regra, as obras são escritas por um 

único autor, o que ocorreu, no universo das dezessete obras pesquisadas, por doze 

vezes. Em apenas cinco oportunidades, houve obras escritas por mais de um autor.  

Essa dupla autoria foi verificada em Criminalidade organizada & 

globalização desorganizada, escrita por Eduardo Luiz Santos Cabette e Marcius 

Tadeu Maciel Nahur, em Crime organizado, escrita por Cleber Masson e Vinícius 

Marçal, em Delação premiada: aspectos jurídicos, escrita por Heráclito Mossin e 

Júlio César Mossin, em Comentários à lei de organização criminosa: lei 12850/13, 

escrita por Cezar Roberto Bitencourt e Paulo César Busato, e em Colaboração 

premiada: contornos segundo o sistema acusatório, escrita por Rogério Filippetto e 

Luísa Carolina Vasconcelos Chagas. 

 

Número de autores por obra: 
 
Um autor  : 12 
Mais de um autor : 05 
 

 

Um outro aspecto importante diz respeito à extensão das obras. Isso 

porque se verifica que, em algumas obras, a delação premiada é tratada como tema 

único, destinando-se toda a extensão do livro ao mesmo. Em outros casos, os 
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autores preferiram abordar temas mais genéricos relacionados à delação premiada, 

enfatizando o seu estudo apenas em parte da obra.  

Isso talvez encontre justificativa no fato de a Lei 12850/13 não tratar 

especificamente da delação premiada. Convém lembrar que, conforme indicado no 

primeiro capítulo desta dissertação, existem no Brasil, atualmente, diversos outros 

dispositivos legais que tratam da delação premiada. Todavia, é inegável que a Lei 

12850/13, até por tratar o tema de uma forma mais detalhada, se destaca nesse 

cenário. 

Por esse motivo, alguns autores optaram por escrever obras mais amplas, 

tratando de toda a Lei 12850/13, incluindo a organização criminosa propriamente 

dita, incluindo todos os meios de obtenção de provas, como a delação premiada, a 

ação controlada, a infiltração de agentes e o acesso a registros, dados cadastrais, 

documentos e informações, e também incluindo os crimes ocorridos na investigação 

e na obtenção das provas. 

Nesse contexto, oito obras dedicaram-se exclusivamente à delação 

premiada. De outro lado, nove obras mostraram-se mais abrangentes, tratando da 

delação premiada, mas também estudando temas afins.    

 

Abrangência das obras: 
 
Apenas tratam da delação premiada : 08 
Também tratam de outros temas : 09 

 

Ainda no que se refere à extensão das obras, é importante registrar o 

volume de páginas que tratam da delação premiada em cada obra. Para que se 

estabeleça um parâmetro confiável, é conveniente lembrar que pouco varia o 

tamanho das páginas entre os livros pesquisados. A edição mais reduzida é do livro 

Crime organizado e lavagem de dinheiro: destinação de bens apreendidos, delação 

premiada e responsabilidade social, escrito por Fausto Martin de Sanctis, cujas 

páginas medem 21cm x 14cm. A edição mais ampla é do livro Organizações 

criminosas: aspectos penais e processuais da Lei 12850/13, escrito por Eduardo 

Araújo da Silva, cujas páginas medem 24cm x 17cm. Por seu turno, as letras 

utilizadas nas obras sofrem poucas variações, sendo usado, normalmente, o 

tamanho 10 ou 12. 
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Feitos esses registros, foi examinado o número de páginas destinadas 

especificamente à delação premiada, indicando-se as obras em quatro grupos. O 

primeiro grupo refere-se aos livros que tenham destinado menos de cinquenta 

páginas ao tema. O segundo grupo menciona os livros que tenham estudado o 

assunto no intervalo de cinquenta até cem páginas. O terceiro grupo tratou a 

delação premiada no intervalo de cem a duzentos páginas. Por derradeiro, o quatro 

grupo dedicou-se à temática por mais de duzentas páginas. 

Dessa maneira, observa-se que sete obras tratam do assunto em menos 

de cinquenta páginas. Três obras destinam de cinquenta a cem páginas ao tema. 

Três obras abordam a delação premiada no intervalo de cem a duzentas páginas. 

Finalmente, quatro obras estudam o assunto em destaque por mais de duzentas 

páginas.    

 

Quantidade de páginas destinadas à delação premiada: 
 
Menos de 50 páginas : 07 
De 50 a 100 páginas : 03 
De 100 a 200 páginas : 03 
Mais de 200 páginas : 04 

 

Cabe salientar que, dentre o universo de obras pesquisadas para a 

elaboração desta dissertação, o livro que de maneira menos extensa abordou a 

delação premiada foi Comentários à lei de organização criminosa: lei 12850/13, 

escrito por Vicente Greco Filho, o qual tratou do assunto em apenas doze páginas. 

De outro lado, ainda sob o aspecto quantitativo, a obra que de forma mais extensa 

se dedicou ao tema foi Colaboração premiada no processo penal, escrito por 

Vinícius Gomes de Vasconcellos, que se dedicou ao assunto por duzentos e setenta 

e uma páginas. 

 

 

2.2. Os temas mais abordados pelos doutrinadores 

 

 

Pretende-se abordar neste tópico os assuntos que tiveram destaque no 

conjunto de livros pesquisados para a elaboração da presente dissertação. 
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Consideradas as dezessete obras já aludidas em tópico anterior, é possível destacar 

alguns assuntos que tiveram espaço na maioria das obras. 

O objetivo não é explorar tais assuntos neste momento, mas apenas 

esclarecer quais são os assuntos mais abordados e o número de obras que os 

abordam. Convém destacar que os principais assuntos foram aprofundados nesta 

dissertação no terceiro capítulo que a compõe. O número de notas de rodapé 

existentes no mencionado capítulo revela que tais temas foram objeto de estudo 

também em muitas outras obras, além dos dezessete livros que serão destacados 

neste tópico. 

Convém salientar que, no terceiro capítulo desta dissertação, foram 

abordados os seguintes temas: os aspectos éticos da delação premiada, a natureza 

jurídica da delação premiada, a constitucionalidade da delação premiada, a 

voluntariedade do delator e os direitos de proteção ao delator.  

Portanto, enfatizando o fato de tais temas terem sido abordados em obras 

coletivas e em artigos pesquisados para a elaboração desta dissertação, que não 

compõem o objeto de pesquisa neste momento, é importante registrar o número de 

obras que tratam de tais assuntos, até para enfatizar a importância dos mesmos. 

Assim, considerando o conjunto das dezessete obras já mencionadas, 

verifica-se que quase todos os livros, de uma forma direta ou indireta, abordam a 

questão ética da delação premiada. É preciso lembrar que tal abordagem não é 

destacada necessariamente em um capítulo ou item específico porque, em algumas 

obras, a análise ética é inserida quando se abordam aspectos favoráveis e 

desfavoráveis da delação premiada. Os autores, para enaltecer ou para criticar de 

forma negativa tal instituto, ressaltam os seus aspectos éticos, aprovando ou 

reprovando moralmente o fato de o delator se dispor a entregar os seus parceiros na 

atividade criminosa em troca de algum benefício processual. 

Considerando ainda os aspectos éticos, apenas para que se possa 

melhor organizar o tema, convém lembrar que, dentre o universo de dezessete 

obras pesquisadas, quatro delas conferem destaque no seu sumário, prevendo um 

capítulo ou item próprio para o tema, enquanto as demais, conforme já assinalado, 

tratam do assunto em uma abordagem mais genérica, inserindo-o em capítulo ou 

item destinado a outro tema. 
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A natureza jurídica da delação premiada também foi um tema abordado 

pela maioria das obras, ora sendo tratada em um capítulo ou item específico, ora 

sendo inserida em um capítulo ou título que trata de outro assunto. 

Também foi possível verificar a importância do assunto no terceiro 

capítulo desta dissertação, à medida que se constata a fartura de autores que o 

tratam, não só em obras específicas sobre delação premiada, mas também em 

artigos inseridos em periódicos ou em obras coletivas. 

No que se refere às obras que tratam especificamente da delação 

premiada, dentre o universo pesquisado, verifica-se que seis delas conferiram maior 

importância à questão alusiva à natureza jurídica do instituto, destacando um 

capítulo ou item específico no seu sumário. Isso não significa que as demais obras 

se omitiram quanto ao tema, já que a maioria delas tratou do assunto inserindo-o em 

um contexto mais amplo. 

Também na abordagem dos cinco temas que tiveram maior destaque, os 

quais foram analisados com maior profundidade nesta dissertação, é importante 

lembrar a constitucionalidade da delação premiada.  

A abordagem feita pela doutrina específica de delação premiada parece 

não divergir muito dos demais assuntos tratados pelo mundo jurídico, na medida em 

que quase sempre se tem a preocupação de inserir assuntos tratados pelo legislador 

ordinário em um contexto maior, examinando a sua compatibilidade com a 

Constituição Federal. Isso porque, realmente, é fundamental, no momento em que 

se examina algum instituto, observar a sua compatibilidade com as normas 

constitucionais. 

No que se refere às dezessete obras objeto de destaque neste item, a 

constitucionalidade da delação premiada foi tratada por quase todas as obras, mas, 

para que se mantenha a mesma linha investigativa, convém registrar o número de 

obras que lhe conferiram destaque ainda maior, tratando-a em um capítulo ou item 

específico do seu sumário. 

Portanto, lembrando que muitos artigos, inseridos em periódicos ou em 

obras coletivas, tratam da constitucionalidade da delação premiada, mas não são 

objeto desta dissertação neste momento, embora revelados no seu capítulo terceiro, 

é conveniente lembrar que, no conjunto de obras examinadas, três obras destinam 

capítulo ou item específico em seu sumário.  
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Em outro contexto, a voluntariedade do delator revela-se como objeto de 

preocupação de quase todos os autores, seja em obras específicas, seja em artigos 

inseridos em periódicos ou em obras coletivas.  

Há uma particularidade interessante nessa questão que envolve o fato de 

algumas delações premiadas terem sido realizadas na chamada Operação Lava 

Jato, com o delator já encarcerado ou ameaçado de prisão. O tema foi melhor 

explorado no terceiro capítulo desta dissertação, oportunidade em que se enfatizou 

que a alegação de alguns defensores no sentido de que tal circunstância retira a 

voluntariedade do delator chegou a ser rebatida pelo Ministério Público que atua na 

chamada operação, o qual destacou estatística no sentido de que a maioria dos 

delatores não estava presa quando eles efetivaram a delação premiada. 

Assim sendo, é importante registrar que, dentre o universo das dezessete 

obras pesquisadas, verifica-se que cinco delas destacam a voluntariedade do 

delator, abordando-a com profundidade, seja em um capítulo específico, seja em um 

item específico de algum capítulo. 

Ademais, ainda considerando os cinco temas destacados no capítulo três 

desta dissertação, cabe anotar que os direitos de proteção ao colaborador também 

foram objeto de análise da grande maioria dos autores. 

Isso é possível explicar levando em conta o fato de ser de conhecimento 

geral o risco que o delator passa a correr quando decide realizar a delação 

premiada. É que, ao optar pela delação premiada, o delator tem em seu favor a 

concessão de algum benefício, mas, por outro lado, se coloca em um situação de 

verdadeira vulnerabilidade perante os seus antigos comparsas. 

Como foi destacado no terceiro capítulo desta dissertação, o legislador 

previu uma série de direitos de proteção ao delator, os quais foram abordados por 

quase todos aqueles que se dispuseram a tratar da delação premiada. Para que se 

possa manter a mesma sistemática adotada para os outros assuntos tratados neste 

capítulo, convém registrar que, dentre o universo das dezessete obras pesquisadas, 

sete delas conferiram grande importância ao tema, destacando-a em um capítulo ou 

item específico.     

 

Quantidade de obras que destacam os temas em capítulos ou itens 
específicos no seu sumário: 
 
Os aspectos éticos da delação premiada : 04 
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A natureza jurídica da delação premiada : 06 
A constitucionalidade da delação premiada : 03 
A voluntariedade do delator   : 05 
Os direitos de protelação ao delator  : 07 

 

 

2.3. Os temas menos abordadores pelos doutrinadores  

 

 

Examinando o conjunto de obras já aludidas, é possível perceber que 

alguns temas são tratados em poucos livros, de modo que se pretende, neste 

momento, explicitá-los e sobre os mesmos tecer algumas considerações. 

A pesquisa realizada para a confecção desta dissertação demonstrou que 

tais temas são poucos explorados, inclusive no que se refere a artigos publicados 

em periódicos ou em obras coletivas. Ao contrário dos assuntos abordados no item 

anterior, que quase sempre são estudados nas dezessete obras que compõe o 

objeto de estudo específico desta dissertação, em capítulos ou itens específicos ou 

mesmo de uma forma mais genérica, os temas que serão agora abordados não 

recebem grande atenção da doutrina. 

O primeiro aspecto que chama a atenção em tal pesquisa é o fato de o 

Direito Comparado ser muito pouco explorado nas obras, sendo certo que poucas 

são as que tratam do assunto. Registre-se que mesmo aquelas que tratam da 

temática mostram uma abordagem superficial, sendo certo que a maioria das obras 

sequer menciona o tema. 

Convém salientar que se considera apropriado, em teses de Doutorado, o 

estudo do Direito Comparado, muito embora se reconheça que existe um grande 

número de teses que negligencia esse aspecto, conforme exposto por Nitish 

Monebhurrun e Marcelo Varella.89 Essa mesma omissão verifica-se claramente nas 

obras que tratam da delação premiada de uma maneira mais genérica.  

Das dezessete obras examinadas, apenas quatro delas tratam do Direito 

Comparado, quais sejam, Delação premiada: no combate ao crime organizado, de 

José Alexandre Marson Guidi, Colaboração (delação) premiada, de Marcos Paulo 

Dutra Santos, O instituto da delação premiada: aspectos filosóficos, históricos e 

                                                           
89 MONEBHURUUN, Nitish; VARELLA, Marcelo. O que é uma boa tese de Doutorado em Direito? 
Uma análise a partir da própria percepção dos programas. Revista Brasileira de Políticas Públicas, 

Brasília, v. 3, n. 2, jul-dez 2013, p. 423-444.  
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jurídicos, de Carlos Rogério Simas Junior, e Delação premiada: a atuação do Estado 

e a relevância da voluntariedade do colaborador com a justiça, de Leonardo Dantas 

Costa.  

 

Direito Comparado: 
 
Obras que abordam o tema  : 04 
Obras que não abordam o tema : 13 

 

Ainda com relação a essas obras que abordam o Direito Comparado, 

convém registrar que o Direito italiano e o Direito norte-americano são os mais 

abordados, havendo referências muito superficiais aos sistemas de outros países.  

Para que melhor se possa visualizar tal informação, segue abaixo um 

comparativo dos dados existentes nas quatro obras que abordam o Direito 

Comparado, indicando os países tratados em cada um dos livros e o número de 

páginas destinadas a cada um dos países. 

 

Países  1ª obra 2ª obra 3ª obra 4ª obra: 
 
Itália   04 15 02 20 
Estados Unidos  03 21 02 14 
Espanha  02 --- --- --- 
Alemanha  02 --- 02 08 
Colômbia  02 --- --- --- 
Argentina  --- --- --- 10  
Inglaterra  --- --- --- 14  
 

 

Convém anotar que, embora a Operação Lava Jato tenha despertado o 

interesse na delação premiada, tanto que, após a sua deflagração em 2014, várias 

obras foram escritas, não se verifica um interesse maior pela forma como tal instituto 

se desenvolveu em outros países. 

Verifica-se que algum interesse foi manifestado especificamente com 

relação ao Direito italiano, uma vez que foi a Operação “Mani Pulite” que inspirou a 

Operação Lava Jato, mas ainda assim não se teve interesse maior quanto ao 

instituto em si. O interesse limitou-se a esse caso específico. 

A delação premiada constitui um instituto de muito maior magnitude do 

que qualquer processo no qual a mesma seja utilizada. Apenas para exemplificar, 

convém lembrar que o livro “Mani Pulite”, escrito pelos jornalistas italianos Gianni 



53 

 

Barbacetto, Peter Gomez e Marco Travaglio, foi traduzido para a língua portuguesa, 

ensejando o livro Operação mãos limpas: a verdade sobre a operação italiana que 

inspirou a Lava Jato.90  

Isso demonstra o interesse na operação “Mani Pulite” e, pela via da 

consequência, revela o interesse na operação Lava Jato, até em razão da sua 

popularização. Mas, ainda assim, não se verifica muito interesse dos autores na 

forma como a delação premiada é aplicada no Direito italiano. Quanto aos outros 

países, o desinteresse é ainda maior, o que se percebe pelo pequeno número de 

obras que tratam dos sistemas estrangeiros, bem como pela superficialidade com a 

qual tais sistemas são abordados nas poucas obras que buscam estudá-los. 

Além dessa omissão doutrinária alusiva ao Direito Comparado, é possível 

perceber que existem temas que apenas são abordados em algumas obras. Um 

bom exemplo disso é a comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa. 

Embora constitua tema importante e com repercussão prática, a mencionada 

comunicabilidade é abordada por poucos autores. Nesse aspecto, em sua obra 

sobre delação premiada, Marcos Paulo Dutra Santos91 revela a importância do tema 

que, em verdade, é pouco abordado na doutrina nacional.  

 

À semelhança da interceptação telefônica, há de ser genuinamente 
determinada para fins penais, mas, a partir daí, nada impede que o acervo 
probatório carreado seja compartilhado para fins não penais, desde que 
correlatos – ação civil pública, ação de improbidade administrativa, 
procedimento administrativo disciplinar etc. 
Alguns autores contemplam a possibilidade de projetar as benesses 
advindas da colaboração premiada ao âmbito administrativo, por se tratar, 
em relação ao delator, de analogia in bonam partem, estimulando-o a 
cooperar, potencializando, assim, a própria recomposição do erário. Nesse 
sentido, Vladimir Aras92, Nicolao Dino93, Cleber Masson e Vinícius Marçal94. 

 

                                                           
90 BARBACETTO, Gianni; GOMEZ, Peter; TRAVAGLIO, Marco. Operação mãos limpas: a verdade 

sobre a operação italiana que inspirou a Lava Jato. Porto Alegre: CDG, 2016.  

91 SANTOS, Marcos Paula Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: Juspodium, 2016, p. 

167. 

92 ARAS, Vladimir. Acordos de delação premiada e acordos de leniência. Disponível em: 

<https://blogdovladimir.wordpress.com>. Acesso em: 13 abr. 2018.  

93 DINO, Nicolau. A colaboração premiada na improbidade administrativa: possibilidade e 
repercussão probatória. In: SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (Org.). A 
prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: Juspodium, 2015, p. 455-459. 

94 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. São Paulo: Método, 2015, p. 152-155. 

https://blogdovladimir.wordpress.com/
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Há também uma questão interessante que não despertou a atenção da 

maioria dos autores, a qual se refere à delação premiada após o trânsito em julgado. 

Tal possibilidade foi prevista expressamente no art. 4°, § 5°, da Lei 12850/13.95 A 

delação premiada na execução penal permite a redução da pena até a metade e a 

progressão de regime sem a observância dos seus requisitos objetivos ordinários. 

Portanto, é inquestionável a sua importância prática. 

Do universo das dezessete obras pesquisadas para a elaboração desta 

dissertação, é preciso reconhecer que quase todos os livros mencionam a execução 

efetivada na execução penal. Mas essa informação não pode levar à equivocada 

conclusão no sentido de que a doutrina, realmente, tenha dado atenção ao tema. 

Talvez por haver expressa previsão legal para tanto, os autores não 

deixem de mencionar a existência do art. 4°, § 5°, da Lei 12850/13, até porque a 

completa omissão neste sentido seria grotesca. Mas boa parte dos autores limita-se 

a transcrever o dispositivo e, a título de comentário ao mesmo, apenas repete 

exatamente a redação conferida pelo legislador. 

É bem verdade que, das dezessete obras aludidas, nove delas abordam o 

tema além da transcrição do mencionado dispositivo. Mas, em todas as nove obras, 

a abordagem é muito superficial, tanto que a obra que mais expõe o assunto utiliza 

apenas quatro páginas para tanto. 

Não se verifica, no universo pesquisado, referências aos sistemas de 

outros países que prevejam tal possibilidade, salvo comentários superficiais, em 

especial com relação ao Direito italiano. Também não se constata maior enfoque 

jurisprudencial, sendo raríssimas as referências a algum julgado que, de forma direta 

ou indireta, tenha abordado a delação premiada durante a execução penal. 

Outro tema da maior importância que não foi abordado pela maioria dos 

autores se refere à análise econômica da colaboração premiada. Em verdade, a 

única obra que abordou com relativa profundidade o tema foi Colaboração premida, 

escrita por Cibele Benevides Guedes da Fonseca. 

Convém salientar que a mencionada obra contém itens específicos que 

abordam de forma objetiva a repercussão prática da delação premiada, que são os 

seguintes: a corrupção e recuperação do produto do crime, a colaboração premiada 

                                                           
95 “Art. 4°, § 5o Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade 
ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.” 
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e recuperação do produto do crime, a análise de custo-benefício da colaboração 

premiada para a sociedade e a análise de custo-benefício da colaboração premiada 

por parte do acusado. 

Veja-se a importância do tema que, todavia, não despertou maior 

interesse entre os autores, sendo certo que a maioria deles não faz qualquer 

referência à aludida análise econômica. 

Por fim, após abordar os quatro temas acima que não tiveram maior 

destaque nas dezessete obras pesquisadas para a elaboração deste capítulo – o 

Direito Comparado, a comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa, a 

delação premiada após o trânsito em julgado e a análise econômica da delação 

premiada –, há ainda uma questão que merece maior atenção. 

É que, examinando as referências bibliográficas das mencionadas obras, 

verifica-se a pouca influência dos autores estrangeiros na sua confecção. A 

dificuldade natural para o estudo de obras escritas em outras línguas fica 

evidenciada. É preciso reconhecer que, nos dias atuais, especialmente em razão da 

rede mundial de computadores, é relativamente fácil a aquisição de livros oriundos 

de outros países. 

Mas não se pode negar que as obras estrangeiras, salvo evidentemente 

aquelas traduzidas, constituem um grande obstáculo a ser transposto pelos autores 

nacionais. Para revelar isso, segue abaixo um comparativo com as dezessete obras 

analisadas, indicando-se o número de referências bibliográficas relativas a obras, 

sejam livros específicos sobre a delação premiada, sejam livros sobre assuntos mais 

genéricos, sejam artigos localizados em periódicos, livros coletivos ou em sítios da 

rede mundial de computadores, em língua portuguesa e relativas a obras em língua 

estrangeira.  

 

Obra  referências bibliográficas em: 
  língua portuguesa  outra língua  total 
 
1ª  147 (77,8%)  042 (22,2%)  189 
2ª  128 (68,5%)  059 (31,5%)  187 
3ª  113 (59,2%)  078 (40,8%)  191 
4ª  104 (95,5%)  005 (4,5%)  109 
5ª  038 (79,2%)  010 (20,8%)  048 
6ª  005 (100,0%)  000 (0,0%)  005 
7ª  142 (96,6%)  005 (3,4%)  147 
8ª  040 (90,9%)  004 (9,1%)  044 
9ª  010 (38,5%)  016 (61,5%)  026 
10ª  084 (75,7%)  027 (24,3%)  111 
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11ª  068 (36,6%)  118 (63,4%)  186 
12ª  131 (86,8%)  020 (13,2%)  151 
13ª  030 (96,8%)  001 (3,2%)  031 
14ª  009 (90,0%)  001 (10,0%)  010  
15ª  077 (77,0%)  023 (23,0%)  100 
16ª  226 (86,3%)  036 (13,7%)  262 
17ª  062 (100,0%)  000 (0,0%)  062 
 
Média  83,1 (76,2%)  26,1 (23,8%)  109,3 

 

Nesse aspecto, tal comparativo demonstra que, embora a média de obras 

estrangeiras referidas não seja muito baixa, já que atinge o percentual de 23,8% 

(vinte e três vírgula oito por cento), é possível constatar que, dentre as dezessete 

obras pesquisadas, nove delas apresentam percentual inferior a 15% (quinze por 

cento), sendo certo que cinco das mencionadas obras apresentam, nas suas 

referências bibliográficas, percentual de obras escritas em línguas estrangeiras 

inferior a 5% (cinco por cento). 

 

 

2.4. A formação acadêmica dos doutrinadores  

 

 

O que se pretende neste item é identificar a formação acadêmica dos 

autores das dezessete obras pesquisadas. Esse perfil foi retirado de duas fontes, 

quais sejam, as informações obtidas nos respectivos currículos constantes na 

Plataforma Lattes96 e os informes relativos aos autores inseridos nas próprias obras. 

É conveniente lembrar que, embora o universo pesquisado seja composto 

de dezessete obras, este item se destina ao estudo da formação acadêmica de vinte 

e dois autores, uma vez que cinco obras foram escritas por dois autores cada. Os 

autores  investigados são os seguintes: Fausto Martin de Sanctis, Eduardo Luiz 

Santos Cabette, Marcius Tadeu Maciel Nahur, Eduardo Araújo da Silva, José 

Alexandre Marson Guidi, Marcos Paulo Dutra Santos, Carlos Rogério Simas Junior, 

Cleber Masson, Vinícius Marçal, Vicente Greco Filho, Marcelo Batlouni Mendroni, 

Leonardo Dantas Costa, Frederico Valdez Pereira, Cibele Benevides Guedes 

Fonseca, Heráclito Antônio Mossin, Júlio César Mossin, Guilherme de Souza Nucci, 

                                                           
96 lattes.cnpq.br. 
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Cezar Roberto Bitencourt, Paulo César Busato, Vinícius Gomes de Vasconcellos, 

Rogério Filippetto e Luísa Carolina Vasconcelos Chagas Rocha. 

Dentre os autores pesquisados, não foram encontrados, através da rede 

mundial de computadores, na Plataforma Lattes, os currículos de três deles, quais 

sejam, Fausto Martin de Sanctis, Júlio César Mossin e Luísa Carolina Vasconcelos 

Chagas Rocha. 

Começando por Fausto Martin de Sanctis, através das informações 

constantes na sua obra, já que não foi localizado o seu currículo na Plataforma 

Lattes, é possível verificar que o mencionado autor é Doutor em Direito Penal pela 

Universidade de São Paulo (USP) e Especialista em Direito Processual Civil pela 

Universidade de Brasília (UnB). Não são mencionados os anos em que o autor 

concluiu o seu Doutorado e a sua Especialização. A sua obra destaca uma parte 

específica para ressaltar as atividades do autor, na qual se mencionam as suas 

obras publicadas. São mencionadas duas obras publicadas no exterior, sendo 

“Football, gambling and money laudering: a global criminal justice perspective”97 a 

mais recente, bem como são mencionadas dezesseis obras publicadas no Brasil, 

sendo Direito Penal: parte geral98 a mais recente.   

A Plataforma Lattes revela que Eduardo Luiz Santos Cabette99 é Mestre 

em Direito Ambiental e Social, 2001, e Especialista em Criminologia e Direito Penal, 

1997, sendo o Mestrado e a Especialização cursados no Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo (UNISAL). O seu currículo indica a publicação de vinte e 

sete livros, sendo certo que o mais recente deles foi escrito com Marcius Tadeu 

Maciel Nahur, sob o título Terrorismo: lei 13260/16 comentada.100 

O autor Marcius Tadeu Maciel Nahur101 é Mestre em Biodireito, Ética e 

Cidadania, 2007, pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL), e 

Especialista em Direito Penal, 1997, pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências 
                                                           
97 SANCTIS, Fausto Martin de. Football, gambling and money laudering: a global criminal justice 

perspective. Nova Iorque: Springer, 2014.  

98 SANCTIS, Fausto Martin de. Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

99 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 8 abr. 2018. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/3705323718955974>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

100 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Terrorismo: lei 13260/16 

comentada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017. 

101 NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 9 abr. 2018. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/5587022549679287>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

http://lattes.cnpq.br/3705323718955974
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e Letras de Lorena (FSFCL). O seu currículo indica a publicação de quatro obras, 

sendo a mais recente escrita com Eduardo Luiz Santos Cabette, sob o título 

Terrorismo: lei 13260/16 comentada.102 

A Plataforma Lattes indica que o autor Eduardo Araújo da Silva103 é 

Doutor em Direito Processual, pela Universidade de São Paulo (USP), 2003, e 

Mestre em Direito Processual, também pela Universidade de São Paulo (USP), 

1997. Não há qualquer outra informação no seu currículo. No seu livro, consta a 

informação de que o autor já publicou outros dois livros, tendo o mais recente deles 

o título Crime organizado: procedimento probatório104, não havendo maiores 

informações quanto ao mesmo.  

O autor José Alexandre Marson Guidi105 é Especialista em Direito Público, 

2007, pela Escola Paulista de Direito (EPD). O seu currículo constante na 

Plataforma Lattes, cuja última atualização ocorreu há quase cinco anos, não indica 

qualquer outra informação alusiva ao autor, assim como o seu próprio livro é omisso 

neste sentido.  

A Plataforma Lattes esclarece que o autor Marcos Paulo Dutra Santos106 

é Mestre em Direito, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 2004, 

sendo autor de seis obras, tendo a mais recente delas o título O projeto do novo 

Código de Processo Penal.107 

O autor Carlos Rogério Simas Junior108 é Especialista em Direito e 

Processo Penal, 2015, pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Ele é autor do 

livro Direito Constitucional: controle de constitucionalidade.109 

                                                           
102 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Terrorismo: lei 13260/16 
comentada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017. 

103 SILVA, Eduardo Araújo da. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 12 mar. 2018. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/0453233085542518>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

104 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2009. 

105 GUIDI, José Alexandre Marson. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 20 set. 2013. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/6176426800490300>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

106 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 7 fev. 2017. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/8149938872041422>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

107 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. O projeto do novo Código de Processo Penal. Salvador: 

Juspodium, 2012. 

108 SIMAS JUNIOR, Carlos Rogério. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 16 ago. 2017. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/7522321170114660>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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Verifica-se que o autor Cleber Rogério Masson110 é Doutor em Direito 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 2009, e Mestre em 

Direito, também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 2006. 

Ele escreveu o total de cinco obras, sendo a última delas Direito Penal 

esquematizado: parte especial.111  

A Plataforma Lattes indica que Vinícius Marçal Vieira112 é Especialista em 

Direito das Relações Sociais pela Universidade de Rio Verde (FESURV), 2005, 

tendo escrito o total de quatro obras, tendo a última delas o título Ministério Público: 

o pensamento institucional contemporâneo.113 

O autor Vicente Greco Filho114 é Doutor em Direito pela Universidade de 

São Paulo (USP), 1970. A Plataforma Lattes indica que ele tem quarenta e sete 

livros publicados, tendo o último deles o título Manual de Processo Penal.115 Diante 

da extensão do currículo do mencionado autor, não se pode deixar de destacar o 

seu profundo envolvimento com a vida acadêmica, o que se percebe quando se 

constata que o autor participou de trinta e uma bancas de Doutorado e de cinquenta 

e nove bancas de Mestrado. Consta também informação no sentido de que ele 

orientou dezenove teses de Doutorado e quarenta dissertações de Mestrado. 

A Plataforma Lattes informa que Marcelo Batlouni116 é pós-Doutor pela 

Università di Bologna, 2006, e Doutor em Direito pela Universidad Complutense de 

Madri, 1997, sendo o seu título de Doutorado convalidado pela Universidade de São 

                                                                                                                                                                                     
109 SIMAS JUNIOR, Carlos Rogério. Direito Constitucional: controle de constitucionalidade. Biguaçu: 

edição do autor, 2015. 

110 MASSON, Cleber Rogério. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 18 mar. 2013. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/7924596328172920>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

111 MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal esquematizado: parte especial. São Paulo: Método, 2013. 

112 MARÇAL, Vinícius. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 25 ago. 2016. Disponível em 

<http://lattes.cnpq.br/1868160005398397>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

113 MARÇAL, Vinícius. Ministério Público: o pensamento institucional contemporâneo. Rio de Janeiro: 

FGV, 2012.  

114 GRECO FILHO, Vicente. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 3 out. 2017. Disponível 

em <http://lattes.cnpq.br/1491696938723507>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

115 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2015. 

116 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 18 fev. 2009. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/6399326177050406>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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Paulo (USP). O autor já publicou cinco obras, sendo que a mais recente tem o título 

de Curso de Investigação Criminal.117  

O autor Leonardo Dantas Costa118 não possui qualquer título de pós-

graduação, logrando a Graduação em Direito pela Universidade de São Paulo 

(USP), 2016. Ele apenas publicou o livro sobre delação premiada, que é uma das 

dezessetes obras estudadas nesta dissertação.  

Por seu turno, o autor Frederico Valdez Pereira119 é Doutorando em Diritto 

pubblico pela Università degli studi di Pavia, desde 2015, Mestre em Direito pela 

Universidade de Lisboa, 2013 (UL), Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), 2011, e Especialista em 

Direito Penal Econômico pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), 

2003. Ele já publicou cinco livros, sendo o último deles aquele cujo título é Iniciativa 

probatória de ofício e o direito ao juiz imparcial no processo penal.120 

A Plataforma Lattes esclarece que a autora Cibele Benevides Guedes da 

Fonseca121 é Mestra em Direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB/DF), 

2016. Ela apenas publicou o livro sobre delação premiada, que é uma das 

dezessetes obras estudadas nesta dissertação. 

O autor Heráclito Antônio Mossin122 é Mestre em Direito Público pela 

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), 1991, e Especialista em Direito 

Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 

1997. Ele já publicou treze livros, tendo o mais recente deles o título Júri: crimes e 

processo.123  

                                                           
117 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Curso de investigação criminal. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2008. 

118 COSTA, Leonardo Dantas. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 3 abr. 2018. Disponível 

em <http://lattes.cnpq.br/4881250112642789>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

119 PEREIRA, Frederico Valdez. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 22 dez. 2015. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/6411283009599988>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

120 PEREIRA, Frederico Valdez. Iniciativa probatória de ofício e o direito ao juiz imparcial no processo 
penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.  

121 FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 18 ago. 

2017. Disponível em <http://lattes.cnpq.br/6721581081839157>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

122 MOSSIN, Heráclito Antônio. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 23 mar. 2009. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/2325292834757551>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

123 MOSSIN, Heráclito Antônio. Júri: crimes e processo. São Paulo: Forense, 2009. 
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Não consta na Plataforma Lattes qualquer informação sobre o autor Júlio 

César Mossin. No seu livro que aborda a delação premiada, que compõe o conjunto 

das dezessete obras estudadas nesta dissertação, também não existe qualquer 

informação quanto à sua vida acadêmica, o que inviabiliza qualquer comentário 

nesse sentido. 

O autor Guilherme de Souza Nucci124 é Doutor em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 1998, Mestre em Direito pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 1996, e Especialista em 

Direito pela Universidade de São Paulo (USP), 1989. A Plataforma Lattes indica que 

ele tem quarenta e um livros publicados, tendo o último deles o título Manual de 

Direito Penal.125 Diante da extensão do currículo do mencionado autor, não se pode 

deixar de destacar o seu profundo envolvimento com a vida acadêmica, o que se 

percebe quando se constata que o autor participou de vinte bancas de Doutorado e 

de cinquenta e uma bancas de Mestrado. Consta também informação no sentido de 

que ele orientou duas teses de Doutorado e vinte e três dissertações de Mestrado. 

A Plataforma Lattes indica que o autor Cezar Roberto Bitencourt126 é 

Doutor em Direito pela Universidade de Sevilha (US), 1992, e Especialista em Direito 

Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUC/RS), 1986. Ele publicou cinquenta e nove livros, tendo a obra mais recente o 

título Falência da pena de prisão.127 Com grande envolvimento com a vida 

acadêmica, o autor participou de onze bancas de Doutorado e de trinta e uma 

bancas de Mestrado. Consta também informação no sentido de que ele orientou dez 

dissertações de Mestrado. 

O autor Paulo César Busato128 é Doutor em problemas atuais do Direito 

Penal pela Universidade Pablo de Olavide (UPO), 2005, Mestre em Ciências 

Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), 2004, e Especialista em 

                                                           
124 NUCCI, Guilherme de Souza. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 19 abr. 2018. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/5297178200312151>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

125 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

126 BITENCOURT, Cezar Roberto. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 30 ago. 2017. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/2137902262713605>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

127 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão. São Paulo: Saraiva, 2017. 

128 BUSATO, Paulo César. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 6 abr. 2018. Disponível em 

<http://lattes.cnpq.br/1158362233412153>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra (UC), 2002. Ele 

publicou quarenta e um livros, tendo o mais recente o título de Direito Penal: parte 

especial129, sendo certo, ainda, que o autor participou de vinte bancas de Doutorado 

e de quarenta bancas de Mestrado. Consta também informação no sentido de que 

ele orientou cinco teses de Doutorado e seis dissertações de Mestrado. 

A Plataforma Lattes esclarece que Vinícius Gomes de Vasconcellos130 é 

pós-Doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), com período sanduíche 

na Universidad Complutense de Madrid (UCM), 2017, Mestre em Ciências Criminais 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), 2014, e 

Especialista em Justiça Penal pela Universidad de Castilla-La Mancha (UC), 2013. 

Ele publicou dois livros, tendo o mais recente o título Barganha e justiça criminal 

negocial: análise das tendências de expansão dos espaços de consenso no 

processo penal brasileiro.131  

O autor Rogério Filippetto de Oliveira132 é Doutor em Direito, 2009, Mestre 

em Direito, 1995, e Especialista em Direito, 1995, pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Ele publicou três obras, sendo a mais recente Lavagem de 

dinheiro: crime econômico da pós-modernidade.133 

A Plataforma Lattes não indica o currículo de Luísa Carolina Vasconcelos 

Chagas Rocha. As únicas informações que constam sobre a autora estão no seu 

próprio livro, no qual se registra que ele é Especialista em Ciências Penais pela 

Universidade Católica de Minas Gerais (UCMG). 

Diante dessas informações, convém fazer um registro geral, nos termos 

abaixo, relativo à formação acadêmica dos vinte e dois autores que escreveram 

sobre delação premiada e cujos currículos foram analisados.  

                                                           
129 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 2017. 

130 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 27 abr. 
2018. Disponível em <http://lattes.cnpq.br/9628659956663949>. Acesso em: 30 abr. 2018.  

131 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e justiça criminal negocial: análise das 
tendências de expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: 
IBCCRIM, 2015. 

132 FILIPPETTO, Rogério. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 4 mar. 2018. Disponível em 

<http://lattes.cnpq.br/2076225792754833>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

133 FILIPPETTO, Rogério.  Lavagem de Dinheiro: crime econômico da pós-modernidade. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2011.  
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Autor  Doutor   Mestre  Especialista Obras  
 
1º  USP  ---  UNB  19 
2º  ---  UNISAL UNISAL 27 
3º  ---  UNISAL FSFCL  04 
4º  USP  USP  ---  02 
5º  ---  ---  EPD  --- 
6º  ---  UERJ  ---  06 
7º  ---  ---  UCAM  01 
8º  PUC/SP PUC/SP ---  05 
9º  ---  ---  FESURV 04 
10º  USP  ---  ---  47 
11º  USP  ---  ---  05 
12º  ---  ---  ---  --- 
13º  UL  PUC/RS UNISINOS 05 
14º  ---  UCB/DF ---  --- 
15º   ---  UNAERP PUC/SP 13 
16º  ---  ---  ---  --- 
17º  PUC/SP PUC/SP USP  41 
18º  US  ---  PUC/RS 59 
19º  UPO  UNIVALI UC  41 
20º  USP  PUC/SP UC  02 
21º   UFMG  UFMG  UFMG  03 
22º  ---  ---  UCMP  ---  

 

Diante desses dados, é possível verificar que a maioria dos autores que 

escreveram sobre delação premiada tem efetivo envolvimento com a vida 

acadêmica, dedicando-se a cursos de pós-graduação, seja Especialização, seja 

Mestrado, seja Doutorado. Do universo dos vinte e dois autores pesquisados, onze 

concluíram o Doutorado, doze concluíram o Mestrado e catorze deles concluíram a 

Especialização.  

Além disso, percebe-se que a grande maioria dos autores já escreveu 

outras obras. Dos vinte e dois autores pesquisados, dezessete deles têm outras 

publicações, merecendo destaque o fato de quatro dos autores, quais sejam, 

Vicente Greco Filho, Guilherme de Souza Nucci, Cezar Roberto Bitencourt e Paulo 

César Busato, terem mais de quarenta livros publicados. 

 

 

2.5. A formação profissional dos doutrinadores 

 

 

O objetivo deste item é esclarecer a atividade profissional dos autores que 

se dedicaram ao estudo da delação premiada, sendo certo que, embora tenham sido 
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analisadas dezessete obras, conforme consignado no item anterior, foram 

examinados os currículos de vinte e dois autores, já que cinco obras foram escritas 

por dois autores. Também é importante lembrar que as informações foram obtidas 

na Plataforma Lattes, através de acesso à rede mundial de computadores, e 

também nas próprias obras, já que algumas delas apresentam informações sobre a 

vida profissional dos seus autores. 

Cabe salientar que serão destacadas as atividades realizadas em 

carreiras públicas ou na advocacia, bem como as atividades relacionadas ao 

magistério. No que se refere ao magistério, apenas serão feitas as referências às 

universidades em que os autores lecionaram ou ainda lecionam, não se fazendo 

menção a cursos jurídicos ou afins nos quais eles tenham atuado ou ainda atuem. 

A exemplo do que ocorreu no item anterior, foram estudados os perfis dos 

autores na seguinte ordem: Fausto Martin de Sanctis, Eduardo Luiz Santos Cabette, 

Marcius Tadeu Maciel Nahur, Eduardo Araújo da Silva, José Alexandre Marson 

Guidi, Marcos Paulo Dutra Santos, Carlos Rogério Simas Junior, Cleber Masson, 

Vinícius Marçal, Vicente Greco Filho, Marcelo Batlouni Mendroni, Leonardo Dantas 

Costa, Frederico Valdez Pereira, Cibele Benevides Guedes Fonseca, Heráclito 

Antônio Mossin, Júlio César Mossin, Guilherme de Souza Nucci, Cezar Roberto 

Bitencourt, Paulo César Busato, Vinícius Gomes de Vasconcellos, Rogério Filippetto 

e Luísa Carolina Vasconcelos Chagas Rocha. 

O autor Fausto Martin de Sanctis não disponibilizou o seu currículo na 

Plataforma Lattes, razão pela qual foram buscadas as informações relativas à sua 

atuação profissional na sua própria obra. Ele é desembargador do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região desde 2010. Foi juiz federal da 3ª Região, de 1991/2010, juiz 

de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 1989/1990, e foi procurador do 

Município de São Paulo, 1988. Não há informações quanto à sua atividade no 

magistério. 

O autor Eduardo Luiz Santos Cabette134 é delegado de polícia no Estado 

de São Paulo. Embora tal informação não conste no seu currículo inserido na 

Plataforma Lattes, a mesma é destacada no seu livro. Ele leciona no Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) desde 1998. 

                                                           
134 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 8 abr. 2018. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/3705323718955974>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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Por sua vez, o autor Marcius Tadeu Maciel Nahur135 é delegado de polícia 

no Estado de São Paulo desde 1991. Ademais, ele leciona no Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo (UNISAL) desde 1996. 

O autor Eduardo Araújo da Silva136, segundo a Plataforma Lattes, é 

promotor de justiça no Estado de São Paulo desde 1988. Ele leciona no Centro 

Universitário Fundação Instituto de Ensino de Osasco (UNIFIEO) desde 2006, já 

tendo lecionado na Universidade de São Paulo, 1996/2004.  

O autor José Alexandre Marson Guidi137 não exerce qualquer cargo 

público e nem se dedica à advocacia. Não consta em seu currículo informação 

alusiva à sua atuação no magistério em qualquer universidade. 

De seu lado, o autor Marcos Paulo Dutra Santos138 é defensor público no 

Estado do Rio de Janeiro desde 1998, não constando, em seu currículo exposto na 

Plataforma Lattes ou mesmo na sua obra, qualquer referência à sua atuação no 

magistério em alguma universidade. 

Por sua vez, o autor Carlos Rogério Simas Junior139 é advogado desde 

2013, não constando, em seu currículo inserido na Plataforma Lattes ou na sua 

obra, qualquer referência à sua atuação no magistério em alguma universidade. 

Verifica-se que o autor Cleber Rogério Masson140 é promotor de justiça no 

Estado de São Paulo desde 2000. Ele leciona na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP) desde 2010 

O autor Vinícius Marçal Vieira141, segundo consta em seu currículo 

inserido na Plataforma Lattes, é promotor de justiça no Estado de Goiás, desde 

                                                           
135 NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 9 mar. 2018. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/5587022549679287>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

136 SILVA, Eduardo Araújo da. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 12 mar. 2018. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/0453233085542518>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

137 GUIDI, José Alexandre Marson. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 20 set. 2013. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/6176426800490300>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

138 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 7 fev. 2017. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/8149938872041422>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

139 SIMAS JUNIOR, Carlos Rogério. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 16 ago. 2017. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/7522321170114660>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

140 MASSON, Cleber. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 18 mar. 2013. Disponível em 

<http://lattes.cnpq.br/7924596328172920>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

141 MARÇAL, Vinícius. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 25 ago. 2016. Disponível em 

<http://lattes.cnpq.br/1868160005398397>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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2006. Foi delegado de polícia no Distrito Federal, 2006, e exerceu a advocacia, 

2003/2006. Não consta qualquer informação quanto à sua atuação no magistério em 

alguma universidade.  

O autor Vicente Greco Filho142 é advogado desde 1995. Ele foi promotor 

de justiça e, depois, procurador de justiça no Estado de São Paulo, 1966/1995. 

Lecionou na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 1975/1978, no Centro 

Universitário Fundação Instituto de Ensino de Osasco (UNIFIEO), 1979, e na 

Universidade de São Paulo (USP), 1974/2002. 

A Plataforma Lattes informa que Marcelo Batlouni143 é promotor de justiça 

no Estado de São Paulo desde 1987. Não há, seja no seu currículo, seja na sua 

obra, qualquer referência à sua atuação no magistério em qualquer universidade. 

O autor Leonardo Dantas Costa144 é advogado desde 2017, não havendo 

qualquer referência, na Plataforma Lattes ou no seu livro, à sua atuação no 

magistério em alguma universidade. 

De seu lado, o autor Frederico Valdez Pereira145 é juiz federal na 4ª 

Região desde 2001. Foi promotor de justiça no Estado do Rio Grande do Sul, 

2000/2001. Não há registro de sua atuação no magistério em alguma universidade. 

A autora Cibele Benevides Guedes da Fonseca146 é procuradora da 

república, desde 2002. Foi promotora de justiça no Estado do Rio Grande do Norte, 

1997/2002, procuradora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

1996/1997, e exerceu a advocacia, 1996/1997. Lecionou na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 1996. 

                                                           
142 GRECO FILHO, Vicente. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 3 out. 2017. Disponível 

em <http://lattes.cnpq.br/1491696938723507>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

143 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 18 fev. 2009. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/6399326177050406>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

144 COSTA, Leonardo Dantas. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 3 abr. 2018. Disponível 

em <http://lattes.cnpq.br/4881250112642789>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

145 PEREIRA, Frederico Valdez. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 22 dez. 2015. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/6411283009599988>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

146 FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 18 ago. 

2017. Disponível em <http://lattes.cnpq.br/6721581081839157>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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O autor Heráclito Antônio Mossin147 é advogado desde 1984. Leciona no 

Centro Universitário de Rio Preto (CMRP) desde 2000 e na Universidade de 

Ribeirão Preto (UNAERP) desde 1983. 

Não consta na Plataforma Lattes qualquer informação sobre o autor Júlio 

César Mossin. O seu livro apenas registra a sua atuação como advogado, não se 

sabendo desde quando ele atua como tal.  

Na Plataforma Lattes, não consta qualquer informação quanto a algum 

cargo público exercido pelo autor Guilherme de Souza Nucci148 ou mesmo quanto à 

sua atuação na advocacia. Consta, por outro lado, a informação de que ele leciona 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) desde 1996. No seu 

livro que compõe o conjunto das dezessete obras estudadas nesta dissertação, 

consta a informação de que ele é desembargador no Tribunal de Justiça de São 

Paulo.  

De outro lado, a Plataforma Lattes indica que o autor Cezar Roberto 

Bitencourt149 é advogado desde 1996, tendo sido promotor de justiça e procurador 

de justiça no Estado do Rio Grande do Sul, 1980/1996. Ele leciona da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) desde 1999 e na Universidad 

Pablo de Olavide (UPO), na Espanha, desde 2002. O autor já lecionou na 

Universidade Cândido Mendes (UCAM), 1998/2002, na Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), 1994/1997, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

1999/2002, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 1994/2003. 

Segundo a Plataforma Lattes, o autor Paulo César Busato150 não exerce 

cargo público, tendo advogado no ano de 1996. Mas o seu livro esclarece que, 

atualmente, ele é procurador de justiça no Estado do Paraná, embora não indique 

desde que ano. O autor leciona na Universidade Federal do Paraná (UFPR) desde 

2009, no Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE) 

desde 2006, na Universidade Pablo de Olavide (UPO), na Espanha, desde 2008, e 

                                                           
147 MOSSIN, Heráclito Antônio. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 23 mar. 2009. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/2325292834757551>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

148 NUCCI, Guilherme de Souza. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 9 abr. 2018. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/5297178200312151>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

149 BITENCOURT, Cezar Roberto. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 30 ago. 2017. 

Disponível em <http://lattes.cnpq.br/2137902262713605>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

150 BUSATO, Paulo César. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 6 abr. 2018. Disponível em 

<http://lattes.cnpq.br/1158362233412153>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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na Universidad Politécnica de Nicarágua (UPOLI), na Nicarágua, desde 2003. Ele 

lecionou na Universidad de Buenos Aires, 2009/2013, na Argentina, e também na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2005/2009. 

A Plataforma Lattes esclarece que Vinícius Gomes de Vasconcellos151 

não exerce cargo público e nem se dedica à advocacia. Ele leciona na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) desde 2017, na Universidade 

do Vale do Rio dos Santos (UNISINOS) desde 2015, na Universidad Complutense 

de Madrid (UCM), na Espanha, desde 2017 e no Centro Universitário Fundação 

Instituto de Ensino de Osasco (UNIFIEO) desde 2018. 

O autor Rogério Filippetto de Oliveira152 foi promotor de justiça e é 

procurador de justiça no Estado de Minas Gerais desde 1995. Ele leciona na 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) desde 2001 e lecionou 

na Universidade Federal de Minas Gerais, 2006.  

A Plataforma Lattes não indica o currículo de Luísa Carolina Vasconcelos 

Chagas Rocha. No seu livro que compõe o universo das dezessete obras 

estudadas, consta apenas a informação que a autora advoga, não se fazendo 

menção ao ano em que ela iniciou a sua atividade advocatícia.  

Com base nas informações acima consignadas, é possível expor as 

atividades dos vinte e dois autores examinados no quadro abaixo, para que se tenha 

uma melhor visualização do tema.  

 

Autor  Mag.  MP Def. Adv. Del. Magistério 
   
1º  XXX --- --- --- --- --- 
2º  --- --- --- --- XXX XXX 
3º  --- --- --- --- XXX XXX 
4º  --- XXX --- --- --- XXX 
5º  --- --- --- --- --- --- 
6º  --- --- XXX --- --- --- 
7º  --- --- --- XXX --- --- 
8º  --- XXX --- --- --- XXX  
9º  --- XXX --- --- --- --- 
10º  --- --- --- XXX --- XXX 
11º  --- XXX --- --- --- ---  
12º  --- --- --- XXX --- --- 
13º  XXX --- --- --- --- --- 

                                                           
151 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 6 abr. 

2018. Disponível em <http://lattes.cnpq.br/9628659956663949>. Acesso em: 27 abr. 2018.  

152 FILIPPETTO, Rogério. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 4 mar. 2018. Disponível em 

<http://lattes.cnpq.br/2076225792754833>. Acesso em: 27 abr. 2018. 
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14º  --- XXX --- --- --- XXX 
15º   --- --- --- XXX --- XXX 
16º  --- --- --- XXX --- --- 
17º  XXX --- --- --- --- XXX 
18º  --- --- --- XXX --- XXX 
19º  --- XXX --- --- --- XXX  
20º  --- --- --- --- --- XXX 
21º   --- XXX --- --- --- XXX 
22º  --- --- --- XXX --- --- 
 
Total  03 07 01 07 02 12   

 

Com base nos dados acima expostos, é possível observar que, sob a 

ótica profissional, o conjunto dos vinte e dois autores analisados é bastante 

heterogêneo, na medida em que escreveram sobre delação premiada três 

magistrados, sete membros do Ministério Público, um defensor público, sete 

advogados e dois delegados de polícia.  

A vivência prática de cada um deles, que convivem com circunstâncias 

profissionais bastantes distintas, permitiu que o instituto da delação premiada 

pudesse ser visto sob várias óticas. É certo que a quase totalidade do grupo de 

autores estudados se dedica ao magistério. Conforme foi exposto, doze dos vinte e 

dois autores lecionam em universidades públicas ou particulares, enquanto os outros 

atuam em cursos jurídicos, mormente aqueles destinados à preparação para 

concursos públicos. Portanto, a função que exercem, seja em alguma carreira 

pública, seja na advocacia, e o exercício do magistério iluminaram os seus pontos 

de vista quanto à temática. 
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3. TEMAS EM DESTAQUE NA DOUTRINA BRASILEIRA 

 

 

Sem o propósito de esgotar os temas que despertam maior interesse na 

doutrina brasileira, este capítulo destina-se a realçar alguns assuntos enfrentados 

pela grande maioria dos autores que se dispõem a estudar a delação premiada. 

Nesse sentido, serão expostos diversos entendimentos, muitos dos quais 

apresentados em claro confronto, justamente com o propósito de permitir a formação 

do convencimento do leitor que, à luz de várias opiniões, melhor poderá se 

posicionar quanto aos assuntos tratados. 

Assim sendo, serão abordados os aspectos éticos da delação premiada, a 

natureza jurídica da delação premiada, a constitucionalidade da delação premiada, a 

voluntariedade do delator e os direitos de proteção ao delator. 

 

 

3.1. Os aspectos éticos da delação premiada 

 

 

O que se pretende neste momento é abordar a forma como os diversos 

doutrinadores que tratam da delação premiada enxergam a ética do referido 

instituto. Conforme já foi exposto nesta dissertação, considerando a legislação 

brasileira em vigor, a delação premiada é tratada na Lei 8072/90, na Lei 9080/95 

(que a inseriu na Lei 7492/86 e na Lei 8137/90), na Lei 9269/96 (que a disciplinou no 

CP), na Lei 9807/99, na Lei 11343/06, na Lei 12529/11, na Lei 12683/12 (que a 

inseriu na Lei 9613/98) e na Lei 12850/13.  

É diante desse panorama que a doutrina brasileira trata dos aspectos 

éticos da delação premiada, ora criticando de forma veemente a opção feita pelo 

legislador, ora enxergando em tal instituto a única saída para o esclarecimento de 

crimes cuja prática se mostra de acentuada complexidade. 

Nesse contexto, analisando aspectos positivos e aspectos negativos da 

delação premiada, Guilherme de Souza Nucci registra um rol de aspectos que 

constituem interessante ponto de partida para análise ética que se pretende fazer. 
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É legítima e aceitável essa forma de incentivo legal à prática da delação? 
São pontos negativos da colaboração premiada: a) oficializa-se, por lei, a 
traição, forma antiética de comportamento social; b) pode ferir a 
proporcionalidade na aplicação da pena, pois o delator recebe pena menor 
que os delatados, autores de condutas tão graves quanto a dele – ou até 
mais brandas; c) a traição, como regra, serve para agravar ou qualificar a 
prática de crimes, motivo pelo qual não deveria ser útil para reduzir a pena; 
d) não se pode trabalhar com a ideia de que os fins justificam os meios, na 
medida em que estes podem ser imorais ou antiéticos; e) a existente 
delação premiada não serviu até o momento para incentivar a criminalidade 
organizada a quebrar a lei do silêncio, regra a falar mais alto no universo do 
delito; f) o Estado não pode aquiescer em barganhar com a criminalidade; g) 
há um estímulo a delações falsas e um incremento a vinganças pessoais. 
São pontos positivos da delação premiada: a) no universo criminoso, não se 
pode falar em ética ou em valores moralmente elevados, dada a própria 
natureza da prática de condutas que rompem as normas vigentes, ferindo 
bens jurídicos protegidos pelo Estado; b) não há lesão à proporcionalidade 
na aplicação da pena, pois esta é regida, basicamente, pela culpabilidade 
(juízo de reprovação social), que é flexível. Réus mais culpáveis devem 
receber penas mais severas. O delator, ao colaborar com o Estado, 
demonstra menor culpabilidade, portanto, pode receber sanção menos 
grave; c) o crime praticado por traição é grave, justamente porque o objetivo 
almejado é a lesão a um bem jurídico protegido; a delação seria a traição 
com bons propósitos, agindo contra o delito e em favor do Estado 
Democrático de Direito; d) os fins podem ser justificados pelos meios, 
quando estes forem legalizados e inseridos, portanto, no universo jurídico; 
e) a ineficiência atual da delação premiada condiz com o elevado índice de 
impunidade reinante no mundo do crime, bem como ocorre em face da falta 
de agilidade do Estado em dar efetiva proteção ao réu colaborador; f) o 
Estado já está barganhando com o autor da infração penal, como se pode 
constatar pela transação, prevista na Lei 9.099/1995. A delação premiada é, 
apenas, outro nível de transação; g) o benefício instituído por lei para que 
um criminoso delate o esquema no qual está inserido, bem como os 
cúmplices, pode servir de incentivo ao arrependimento sincero, com forte 
tendência à regeneração interior, um dos fundamentos da própria aplicação 
da pena; h) a falsa delação, embora possa existir, deve ser severamente 
punida; i) a ética é juízo de valor variável, conforme a época e os bens em 
conflito, razão pela qual não pode ser empecilho para a delação premiada, 
cujo fim é combater, em primeiro plano, a criminalidade organizada.153 

 

O mencionado autor indica tais aspectos, trazendo a série de pontos 

negativos e de pontos positivos destacados, permitindo uma reflexão sobre o tema, 

antes de externar a sua própria opinião sobre a delação premiada, posicionando-se 

de forma favorável à aplicação do instituto, sob o argumento de que o fato de os 

criminosos atuarem sem ética dispensa o legislador de uma maior preocupação 

nesse sentido. 

Expondo o seu ponto de vista e demonstrando clara preocupação com a 

amplitude que se possa conferir à delação premiada, Frederico Valdez Pereira154, 

                                                           
153 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 53-54. 

154 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. Curitiba: Juruá, 

2016, p. 116. 
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em obra que trata especificamente do tema, ressalta a necessidade de ser 

estabelecido um equilíbrio entre a pretensão de funcionalidade repressiva e o 

acautelamento dos direitos de liberdade, como condição necessária à legitimidade 

das normas de incentivo à aquisição do saber probatório do imputado que coopera 

com a autoridade judiciária. 

Em verdade, o mencionado autor mostra-se preocupado com a extensão 

que o instituto pode adquirir, já que a adoção da delação premiada como princípio 

geral investigativo radicalizaria a situação a ponto de serem dispensados outros 

meios investigativos, de modo que sustenta que a sua aplicação deva ser limitada 

aos crimes cuja natureza, efetivamente, dificulte ou mesmo inviabilize os métodos 

ordinários de investigação.  

De seu lado, após fazer análise sobre aspectos éticos em sua obra, 

preocupando-se em abordar, em tópicos específicos, “a ética e o Direito”, “a ética e 

a moral” e “a utopia de uma ética universal e o Direito”, Eduardo Luiz Santos Cabette 

e Marcius Tadeu Maciel Nahur155 posicionam-se, de forma clara, afirmando inexistir 

qualquer mácula ética na delação premiada. 

No mesmo sentido, de maneira enfática, Eugênio Pacelli156 explicita o seu 

ponto de vista favorável à aceitação ética do instituto da delação premiada. O citado 

autor lembra que a análise ética do instituto não pode ser feita à luz da lealdade 

entre os criminosos porque, sendo assim, o parâmetro utilizado para tanto estaria 

desvinculado de qualquer moralidade, colocando-se o Estado e também o legislador 

no patamar ético dos criminosos. 

Em abordagem interessante do instituto em destaque, José Alexandre 

Marson Guidi157, no seu estudo no qual se posiciona de maneira favorável à delação 

premiada, destaca trecho da obra de Pedro Juan Mayor, no ponto em que registra a 

fidelidade existente entre os membros da organização criminosa.  

 

                                                           
155 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Criminalidade organizada & 
globalização desorganizada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 181. 

156 PACELLI, Eugênio. Atualização do Curso de Processo Penal. Comentários ao CPP. Lei 12.850/13. 

Disponível em: <www.eugeniopacelli.com.br>. Acesso em: 16 fev. 2018. 

157 GUIDI, José Alexandre Marson, Delação premiada: no combate ao crime organizado. São Paulo: 

Lemos & Cruz, 2006, p. 147. 
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Sus membros, que no son numerosos, pero sí capaces de cometer 
cualquier crímen se sujetan a un Código de Honor, inflexibile y severo cuya 
principal regla es la obediencia absoluta a los jefes y la completa reserva. 
Bajo juramento se obligan a ayudarse mutuamente y no actuar de testigos 
ante ningún tribunal. Ese conjunto de tradiciones recibe el nombre de 
omertá, voz proveniente del siliciano omu (hombre).158 

 

O penalista Damásio Evangelista de Jesus159, por sua vez, já teve a 

oportunidade de se manifestar de forma radicalmente contrária à delação premiada, 

inclusive destacando que tal instituto não é didático. O autor aludido prevê que o 

delator, tão logo descoberto o fato de ele ter fornecido informações a respeito da 

organização criminosa, fatalmente será executado pelos seus comparsas ou, no 

caso de ser preso, por seus companheiros de cela. Nesse ponto, convém destacar 

que esta dissertação aborda, mais adiante, as medidas previstas pelo legislador no 

sentido de conferir proteção à integridade física e à vida do delator. É claro que tal 

previsão legal não afasta, por completo, a alegação contrária à delação premiada 

agora exposta, demonstrando o reconhecimento oficial, por parte do Estado, do 

perigo que suporta o delator, tanto que necessária a elaboração de várias normas 

para a sua preservação.   

Em obra sobre o tema, Cleber Masson e Vinícius Marçal160 posicionam-se 

de maneira favorável à delação premiada, antes de destacar a opinião de diversos 

autores que abordam o tema. Os autores registram que, por vezes, a chamada “lei 

do silêncio” impede a adoção de qualquer outro meio de investigação, de modo que 

a delação premiada serviria para quebrar a afectio societatis existente nas 

organizações criminosas. 

A mencionada obra, ao contrário da maioria dos textos que abordam a 

delação premiada, destaca a posição de autores estrangeiros, aos quais se faz 

menção neste momento diante da importância dos mesmos no cenário internacional. 

                                                           
158 MAYOR, Pedro Juan. Concepción criminológica de la criminalidad organizada contemporánea. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 7, n. 25, jan-mar 1999, p. 218: “Seus 
membros, que não são numerosos, mas capazes de cometer qualquer crime, sujeitam-se a um 
Código de Honra inflexível e severo, cuja principal regra é a obediência absoluta aos chefes e ao 
completo sigilo. Sob juramento, obrigam-se a se ajudar mutuamente e não atuar como testemunhas 
perante nenhum tribunal. Esse conjunto de tradições recebe o nome de omertá, termo proveniente 
dos homens sicilianos.” 

159 JESUS, Damásio Evangelista de. O prêmio à delação nos crimes hediondos. Boletim IBCCRIM, 

São Paulo, n. 5, jun. 1993, p. 1. 

160 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. São Paulo: Método, 2016, p. 121. 
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É nesse contexto que se registram as opiniões de Luigi Ferrajoli, Eugênio Raúl 

Zaffaroni, Winfried Hassemer e Rudolf Von Ihering. 

Assim sendo, de forma contrária ao instituto, o italiano Luigi Ferrajoli, 

criticando de maneira veemente a opção legislativa feita em seu país de origem, 

assim se manifesta. 

 

O legislador italiano, sugestionado pelos aspectos decadentes da 
experiência americana, seguiu, ao invés, a estrada oposta, legitimando a 
transação primeiro com as leis de emergência sobre os arrependidos e, 
depois, de maneira ainda mais extensa, com a recente reforma do Código 
de Processo Penal. O resultado é inevitavelmente a corrupção da jurisdição, 
a contaminação policialesca dos procedimentos e dos estilos de 
investigação e de juízo, e a consequente perda de legitimação política ou 
externa do Poder Judiciário.161 

 

Também de forma veemente, o argentino Eugenio Raúl Zaffaroni criticou 

a eticidade do instituto da delação premiada, revelando que a sua adoção fere 

princípios há muito consagrados no Direito. 

 

A impunidade de agentes encobertos e dos chamados arrependidos 
constitui uma séria lesão à eticidade do Estado, ou seja, ao princípio que 
forma parte essencial do Estado de Direito. O Estado está se valendo da 
cooperação de um delinquente, comprada ao preço de sua impunidade, 
para “fazer justiça”, o que o Direito Penal liberal repugna desde os tempos 
de Beccaria.162 

 

De seu lado, o alemão Winfried Hassemer apresentou crítica contundente 

à delação premiada, a ponto de afirmar que a sua aplicação seria capaz de arruinar 

o processo penal. 

 

A longo prazo deve-se temer que o acordo arruíne o processo e, com isso, 
também aqueles princípios e regras que garantem a proteção dos 
participantes. O futuro do acordo no processo penal está aberto. Deve-se 
esperar que os tradicionais princípios do Direito Processual Penal possam 
fazer valer novamente de modo vigoroso na práxis o seu poder de 
convicção em face dos interesses na economia e eficiência.163 

                                                           
161 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer, 
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p. 561. 

162 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Crime organizado: uma categoria frustrada. Discursos sediciosos: 
crime, direito e sociedade. Rio de Janeiro: Revan, 1996, v. 1, p. 45. 

163 HASSEMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do Direito Penal. Porto Alegre: Sérgio Antonio 

Fabris Editor, 2005, p. 237. 
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Por sua vez, o também alemão Rudolf Von Ihering, ao contrário do seu 

compatriota, externou a sua opinião favorável ao instituto da delação premiada, 

ressaltando a sua utilidade prática. 

 

Um dia, os juristas vão ocupar-se do direito premial. E farão isso quando, 
pressionados pelas necessidades práticas, conseguirem introduzir a matéria 
premial dentro do direito, isto é, fora da mera faculdade e do arbítrio. 
Delimitando-o com regras precisas, nem tanto no interesse do aspirante ao 
prêmio, mas, sobretudo, no interesse superior da coletividade.164 

 

Retornando ao cenário brasileiro, Victor Eduardo Rios Gonçalves e João 

Paulo Baltazar Junior165 demonstram o seu apoio à delação premiada, sustentando 

que eventuais inconvenientes não a tornam desnecessária. Os autores afirmam que 

não há qualquer mácula moral ao instituto, o qual se alinha à confissão, ao 

arrependimento eficaz e à reparação do dano, institutos já consagrados no nosso 

ordenamento jurídico. 

Radicalizando a sua sustentação favorável à delação premiada, Américo 

Bedê Jr. e Gustavo Senna chegam a diagnosticar a chamada “síndrome de Alice”, 

conforme abaixo explicitado. 

 

Essa postura preconceituosa e antidemocrática de certa parcela da doutrina 
revela um comportamento típico de quem foi acometido, pode-se dizer, pela 
“síndrome de Alice”, pois mais parece viver num “mundo de fantasia”, com 
um “direito penal da fantasia”, onde não existem homens que – de forma 
paradoxal – são movidos por verdadeiro descaso para com a vida humana; 
um mundo no qual não existem terroristas, nem organizações criminosas 
nacionais e internacionais a comprometer as estruturas dos próprios 
Estados e, por conseguinte, o bem-estar da coletividade e a sobrevivência 
humana.166 

 

Por sua vez, Marcos Paulo Dutra Santos167, em excelente obra na qual 

aborda a delação premiada, esclarece que o delator atenta contra a legislação em 

                                                           
164 IHERING, Rudolf Von. A luta pelo Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 73.  

165 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Legislação penal especial. 

São Paulo: Saraiva, 2015, p. 694. 

166 BEDÊ JUNIOR, Américo; SENNA, Gustavo. Princípios do processo penal: entre o garantismo e a 

efetividade da sanção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 26-28. 

167 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: Juspodium, 2016, p. 
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vigor e, ao mesmo tempo, atenta contra os seus comparsas. O autor afirma que o 

atuar do delator se mostra muito repugnante, na medida em que trai o pacto social, 

ao qual aderiu na qualidade de cidadão, e na medida em que também trai o pacto 

criminoso firmado com seus comparsas para, ainda assim, ser premiado com um 

punição mais branda. 

No mesmo sentido, Rômulo de Andrade Moreira168 critica a opção 

legislativa que se utiliza, no ponto de vista do referido autor, da fraqueza moral do 

criminoso, afirmando que cabe à lei estimular condutas sérias, moralmente 

relevantes e aceitáveis, e não perfídias, deslealdades, aleivosias. Também nesse 

sentido, criticando a delação premiada, Heráclito Antônio Mossin e Júlio César 

Mossin169 ressaltam a possibilidade de graves erros judiciários, destacando ainda o 

vício moral do delator. 

Walter Nunes da Silva Júnior170 trouxe em sua obra interessante enfoque 

quanto à mudança de nomenclatura utilizada pelo legislador, o qual, em um primeiro 

momento, tratou do instituto como “delação premiada” para, posteriormente, evoluir 

para “colaboração premiada”. Segundo o autor mencionado, ao mudar as palavras, 

o legislador expressou preocupação ética, destacando os benefícios que advém da 

delação em favor da sociedade, e não a traição feita aos companheiros criminosos 

do delator. 

Em verdade, a discussão quanto à eticidade da delação premiada já foi 

objeto de reflexão, ainda no Século XVIII, por parte de Cesare Bonesana, o Marquês 

de Beccaria, na sua obra consagrada. 

 

Alguns tribunais oferecem a impunidade ao cúmplice de grave delito que 
delatasse os companheiros. Tal expediente tem inconvenientes e 
vantagens. Os inconvenientes são que a nação estaria autorizando a 
delação, detestável mesmo entre criminosos, porque são menos fatais a 
uma nação os delitos de coragem que os de vilania: porque o primeiro não é 
frequente, já que só espera uma força benéfica e motriz que o faça 
conspirar contra o bem público, enquanto que a segunda é mais comum e 
contagiosa, e sempre concentra mais em si mesma. Além disso, o tribunal 
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mostra a própria incerteza, a fraqueza da lei, que implora a ajuda de quem a 
infringe.171 

 

De outro lado, Nicolao Dino172 demonstra toda a sua convicção quanto à 

utilidade do instituto da delação premiada, afirmando que se deve incentivar o 

criminoso a contribuir com o Estado, ainda que em troca de um benefício que seja 

proporcional à colaboração.  

No mesmo sentido, Stephen Trott173, por sua vez, apresenta uma visão 

simples e realista a respeito da delação premiada, na exata medida em que 

reconhece a sua imprescindibilidade. 

Apresentando ponto de vista bastante claro, Sergio Fernando Moro174 

demonstra o seu apoio à aplicação do instituto da delação premiada, afirmando que 

o delator não está traindo a pátria, pouco importando que aja movido por interesses 

próprios, uma vez que o importante mesmo é que ele colabore com a Justiça e com 

a aplicação das leis, sendo certo que não se pode, por isso, condená-lo moralmente. 

Igualmente apoiando a utilização da delação premiada, Davi Teixeira de 

Azevedo175 elogia a ética do criminoso que se dispõe a colaborar com a Justiça, 

dando ao tema enfoque diferenciado, na medida em que sustenta que o delator 

demonstra uma personalidade mais capaz de ser permeada pelos valores imantados 

das normas jurídicas e imperantes no meio social. 

Fausto Martin De Sanctis176, em obra que aborda o estudo do crime 

organizado, se posiciona favoravelmente à delação premiada, excluindo qualquer 

crítica à sua eticidade, ressaltando que, quando se alega que o instituto não é ético, 

                                                           
171 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São 
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172 DINO, Nicolao. A colaboração premiada na improbidade administrativa: possibilidade e 
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Sergio Fernando Moro. Revista CEJ, Brasília, v. 11, n. 37, abr-jun. 2007, p. 74.  
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em verdade, se prestigia a ética do criminoso, e não a ética no sentido de 

mecanismo que atende às finalidades político-criminais e à proteção do bem jurídico.  

De seu lado, em sua excepcional obra, Cibele Benevides Guedes da 

Fonseca expõe o seu ponto de vista claramente favorável à delação premiada, nela 

não visualizando qualquer mácula sob o aspecto ético. 

 

Desse modo, no caso de combate às organizações criminosas, com vistas à 
preservação dos tantos valores por elas vilipendiados, parece ser 
absolutamente natural que, em um Estado Democrático de Direito, haja 
previsão legal de recompensas ao agente que deseja retornar às regras 
democráticas, auxiliando o law enforcement no combate a tal espécie de 
crimes.177 

 

Cezar Roberto Bitencourt e Paulo César Busato178, adotando ponto de 

vista contrário à delação premiada e criticando a sua eticidade, são expressos 

quando questionam o seu fundamento ético, indagando se é legítimo ao Estado 

lançar mão de um estímulo à deslealdade e à traição entre criminosos para atingir 

resultados que a sua incompetência investigativa não alcançaria. 

Também abordando a questão ética que não passou despercebida por 

tantos autores já mencionados, Renato Brasileiro de Lima179 expõe o seu ponto de 

vista, lembrando que, apesar de se tratar de uma modalidade de traição 

institucionalizada, a delação premiada constitui um instituto de capital importância no 

combate à criminalidade, já que se presta ao rompimento do chamado “omertà”180. 

Valdir Sznick181 também aborda o aspecto ético da colaboração premiada, 

afirmando que a mesma tem conotação moral, não sendo imoral, na medida em que 

não se questionam os motivos que levam o delator a entregar os seus comparsas, 

não se podendo, até mesmo, afastar a possibilidade de ele agir por motivos nobres, 

como o arrependimento pelas ações cometidas ou o desejo de colaborar para o 
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esclarecimento dos fatos e a punição dos culposos, muito embora não sejam essas 

situações as mais comuns, na medida em que os delatores agem, quase sempre, 

motivados pelos benefícios que lhe são oferecidos. 

Além disso, cabe registrar que alguns autores, embora tenham escrito 

obras sobre a delação premiada, não abordaram a questão da sua eticidade. Nesse 

sentido, Vicente Greco Filho182, Eduardo Araújo da Silva183, Rogério Filippetto e 

Luísa Carolina Vasconcelos Chagas Rocha184, Marcelo Batlouni Mendroni185 e 

Leonardo Dantas Costa186 

Dessa forma, expostas as concepções de vários doutrinadores que 

enfrentam o tema alusivo à eticidade da delação premiada, convém registrar a 

observação feita por Piercamillo Davigo, um dos membros da equipe milanesa que 

atuou na Operação “Mani Pulite”, constante em artigo de Sergio Fernando Moro, 

inserido no livro de Gianni Barbacetto, Peter Gomez e Marco Travaglio, que tratou 

da aludida operação. 

 

A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Se eles se calarem, não 
vamos descobrir, jamais.187 

 

Diante das manifestações acima destacadas, apenas por uma questão 

organizacional, é possível classificar os doutrinadores pesquisados entre aqueles 

que não veem qualquer vício ético na delação premiada e aqueles que criticam a 

eticidade do instituto. 

Dentre os autores que, sob o ponto de vista ético, são favoráveis à 

delação premiada, estão Guilherme de Souza Nucci, Eduardo Luiz Santos Cabette, 
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187 MORO, Sergio Fernando. Considerações sobre a operação mani pulite. In: BARBACETTO, Gianni; 
GOMEZ, Peter; TRAVAGLIO, Marco (Org). Operação Mãos Limpas. Porto Alegre, CDG, 2016, p. 880. 
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Marcius Tadeu Maciel Nahur, Eugênio Pacelli, José Alexandre Marson Guidi, Cleber 

Masson, Vinícius Marçal, Rudolf Von Ihering, Victor Eduardo Rios Gonçalves, João 

Paulo Baltazar Junior, Américo Bedê Jr, Gustavo Senna, Walter Nunes da Silva 

Júnior, Nicolao Dino, Stephen Trott, Sergio Fernando Moro, Davi Teixeira de 

Azevedo, Fausto Martin De Sanctis, Cibele Benevides Guedes da Fonseca, Renato 

Brasileiro de Lima e Valdir Sznick. 

De outro lado, dentre os autores que se posicionam de maneira contrária 

à delação premiada, sob o aspecto ético, estão Frederico Valdez Pereira, Damásio 

Evangelista de Jesus, Luigi Ferrajoli, Eugenio Raúl Zaffaroni, Winfried Hassemer, 

Marcos Paulo Dutra Santos, Rômulo de Andrade Moreira, Heráclito Antônio Mossin, 

Júlio César Mossin, Cesare Bonesana, Cezar Roberto Bitencourt e Paulo César 

Busato. 

São essas as opiniões doutrinárias pesquisadas com o propósito de 

enriquecer o tema, não se podendo esquecer que a questão ética, por si só, 

apresenta grau de dificuldade elevado quanto à sua compreensão. Nesse contexto, 

definir se a conduta do delator, que entrega os seus companheiros de vida criminosa 

nas mãos da Justiça, é amparada pela ética não é simples. É justamente essa 

complexidade, facilmente perceptível quando são expostos tantos pontos de vista, 

que se pretende realçar neste estudo, como forma de permitir que o leitor melhor 

possa refletir quanto ao mesmo. 

 

 

3.2. A natureza jurídica da delação premiada 

 

 

A definição da natureza jurídica de algum instituto gera controvérsia entre 

os doutrinadores porque depende do enfoque que é dado ao mesmo. Isso também 

ocorre com a delação premiada, sendo certo que, neste momento, se pretende 

expor as diferentes concepções existentes no cenário brasileiro. 

É certo que o art. 3° da Lei 12850/13 tratou a colaboração premiada como 

um dos meios de obtenção de prova188, mas, ainda assim, o que se verifica são 

                                                           
188 “Art. 3° Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já 
previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 
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autores trazendo sólidos argumentos e divergindo quanto à natureza jurídica do 

mencionado instituto. 

Antes da vigência do referido dispositivo legal, em sua dissertação de 

Mestrado, Mariana Lauand189 posicionou-se no sentido de conferir à delação 

premiada a natureza de meio de prova atípico, o que, em certa medida, a coloca em 

situação intermediária entre aqueles que afirmam se tratar de meio de obtenção de 

prova e aqueles que afirmam se tratar de meio de prova propriamente dito. 

Apenas para estabelecer uma distinção básica entre os dois pontos de 

vista mencionados, cabe registrar que Antônio Magalhães Gomes Filho190 os 

distingue de maneira didática, afirmando que os meios de prova têm caráter 

endoprocessual, na medida em que constituem atividades através das quais os 

elementos de prova são fixados no processo, enquanto os meios de obtenção de 

prova têm caráter extraprocessual, na medida em que constituem atividades que 

servem à colheita das provas propriamente ditas. 

                                                                                                                                                                                     

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.” 

189 LAUAND, Mariana de Souza Lima. O valor probatório da colaboração processual. 2008. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

190 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova: reflexos no processo 
penal brasileiro. In: YARSHELL, Flávio Luiz (Coord.). Estudos em homenagem à Professora Ada 
Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, p. 308-310. 
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De seu lado, Leonardo Dantas Costa, a exemplo de Rodrigo Capez191, 

traz fundamentos com base nos quais é possível concluir que a delação premiada, 

em verdade, constitui um acordo processual, afirmando o seguinte. 

 

Por todo o exposto, entendemos que a colaboração premiada é um acordo 
processual, espécie do gênero negócio jurídico processual que, muito 
embora não tenha como objetivo modificar o procedimento, estabelece 
obrigações recíprocas entre as partes, envolvendo diretamente a atividade 
probatória e o direito material aplicável ao caso concreto. É bem verdade 
que a colaboração premiada contém peculiaridades atinentes ao processo 
penal no qual se desenvolve, sendo impossível transportar a teoria 
processual civil pari passu, sem sofrer alterações e restrições.192 

 

Igualmente afirmando que a delação premiada tem natureza de acordo, 

Marcelo Batlouni Mendroni193 ressalta que as partes podem negociá-la sem qualquer 

intromissão do juiz. O autor lembra que a atuação do magistrado, uma vez revelada 

a concordância entre a acusação e o delator, somente deve alcançar o aspecto da 

formalidade, não podendo interferir no que se refere ao conteúdo, à luz dos próprios 

dispositivos legais que tratam do tema. 

Apresentando ponto de vista claro sobre o tema, Rogério Filippetto e 

Luísa Carolina Vasconcelos Chagas Rocha ressaltam que a delação, por si só, não 

pode servir de embasamento à condenação, tendo a cautela de ressaltar que sequer 

a chamada “mutual corroboration” tem esse papel. 

 

Então, nesse sentido, o conteúdo da colaboração, isto é, o objeto delatado, 
é meio de prova. Todavia, não pode ele autorizar a condenação da pessoa 
delatada. É preciso que ele, meio de prova que é, leve à produção de prova, 
a ser submetida ao crivo do contraditório para produzir efeitos. Interessante 
notar, desse modo, que mesmo que uma colaboração premiada entabulada 
com determinado colaborador venha a ser confirmada pelo teor que outro 
colaborador informe, como numa verdadeira fonte autônoma, ainda assim 
não terá o condão de sustentar uma condenação. Trata a hipótese da 
corroboração recíproca ou cruzada, ainda denominada de mutual 

                                                           
191 CAPEZ, Rodrigo. Polêmica em torno da colaboração premiada de preso é estéril. Consultor 
Jurídico, 21 jul. 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-jul-21/rodrigo-capez-polêmica-

colaboração-premiada-preso-esteril>. Acesso em: 9 mar. 2018. 

192 COSTA, Leonardo Dantas. Delação premiada: a atuação do Estado e a relevância da 

voluntariedade do colaborador com a justiça. Curitiba: Juruá, 2017, p. 110. 

193 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Comentários à Lei de Combate ao Crime Organizado. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 43. 

http://www.conjur.com.br/2016-jul-21/rodrigo-capez-polêmica-colaboração-premiada-preso-esteril%3e.%20Acesso
http://www.conjur.com.br/2016-jul-21/rodrigo-capez-polêmica-colaboração-premiada-preso-esteril%3e.%20Acesso
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corroboration, não sufragada pelo ordenamento jurídico. Preciso será valer-
se do conteúdo delatado para obter-se a prova necessária.194 

 

Cibele Benevides Guedes da Fonseca, aderindo ao entendimento 

segundo o qual a delação premiada é um meio de obtenção de prova, destaca que o 

delator, necessariamente, deve indicar provas que, de maneira independente, 

logrem confirmar as suas alegações, já que estas, de maneira isolada, não têm força 

para embasar uma sentença condenatória. Nesse sentido, é fundamental que sejam 

indicadas testemunhas imparciais para confirmar o que se alega, na medida em que 

o Supremo Tribunal Federal tende a descartar, como “corroborative evidence”, o 

depoimento de outro réu colaborador. 

Tendo a preocupação de trazer exemplos práticos que comprovam a 

aludida tese, a mencionada autora se refere a delações premiadas realizadas na 

chamada Operação Lava Jato.195 

 

No caso da Operação Lava Jato, já nos anexos, o investigado colaborador 
tem que, em princípio, indicar como pretende provar suas alegações. Foi 
assim, por exemplo, no caso da colaboração premiada de Alberto Youssef: 
Foram abertas dezenas de investigações a partir do que o doleiro revelou. 
Youssef trouxe também documentos para provar o que dizia, explicou como 
era feito o desvio, como funcionava a engrenagem do esquema de 
propina.196 
 
Do mesmo modo podem ser citadas as colaborações de Júlio Gerin de 
Almeida Camargo e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, que não apenas 
narram fatos mas: 
Indicam contas bancárias, datam as transações, especificam locais de 
encontro, descrevem os meios utilizados, os telefones de contato e indicam 
demais documentos, alguns fictícios, empregados para acobertar os crimes 
perpetrados. Materializam, provam, demonstram todos os fatos descritos em 
seus depoimentos, confessando, inclusive, as suas respectivas 
participações.197 

 

                                                           
194 FILIPPETTO, Rogério; ROCHA, Luísa Carolina Vasconcelos Chagas. Colaboração premiada: 

contornos segundo o sistema acusatório. Belo Horizonte: D´Plácido, 2017, p. 135-136. 

195 FONSECA, Cibele Benevides Guedes da. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, 

p. 190. 

196 NETTO, Vladimir. O Juiz Sergio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil. Rio de 

Janeiro: Primeira pessoa, 2016, p. 69. 

197 NETTO, Vladimir. O Juiz Sergio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil. Rio de 

Janeiro: Primeira pessoa, 2016, p. 97. 
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Enfrentando a questão alusiva à natureza jurídica da delação premiada, 

Frederico Valdez Pereira198 tem a cautela de distinguir, de forma bastante didática, 

os meios de prova e os meios de obtenção de prova. Para o autor, na primeira 

hipótese, o elemento probatório se forma em decorrência da produção do meio de 

prova em juízo, sendo exemplo característico o depoimento prestado por uma 

testemunha. Na segunda hipótese, o elemento com relevância probatória é 

independente e, em muitas oportunidades, preexiste ao meio de obtenção de prova, 

o qual permite fazer ingressar no procedimento dados com capacidade probatória 

fora do contraditório em juízo, sendo exemplo característico a busca e apreensão. 

Após fazer essa distinção, o mencionado autor ressalta que se trata de 

instituto de natureza complexa, que não se adequa com perfeição ao conceito de 

meio de prova e nem ao conceito de meio de obtenção de prova, afirmando que se 

trata de uma técnica de investigação sustentada na colaboração do delator, a qual 

decorre da sua pretensão de ver amenizada a sua punição. 

Adotando outro enfoque no que se refere à natureza jurídica da delação 

premiada, Eduardo Araujo da Silva199, embora destaque a questão em sua obra, 

limita-se a esclarecer que, na fase de investigação, se trata de instituto puramente 

processual, enquanto, nas demais fases, ele se traduz em um instituto de natureza 

mista, pois o acordo é regido por normas processuais, mas as suas consequências 

são de natureza material, já que viabiliza o perdão judicial, a redução da pena ou a 

sua substituição e até a progressão no regime de cumprimento de pena. 

De outro lado, também convém registrar o entendimento de Vinícius 

Gomes de Vasconcellos, no ponto em que reconhece a complexidade da delação 

premiada, cuja natureza se modifica dependendo das circunstâncias em que é 

analisada. 

 

Resumidamente, em termos gerais, a colaboração premiada, como método 
de investigação, que se caracteriza como um acordo para cooperação do 
acusado na produção probatória, é um meio de obtenção de provas. Sob 
outra perspectiva, seu interrogatório/oitiva será o meio de prova, juntamente 
com eventuais produções de provas documentais, por exemplo. Por fim, a 
confissão do delator e as declarações incriminatórias a terceiros serão 

                                                           
198 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. Curitiba: Juruá, 

2016, p. 191. 

199 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei 

12850/13. São Paulo: Atlas, 2015, p. 57. 
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elementos de prova, como resultados da oitiva do colaborador. Tal 
mecanismo negocial é, portanto, um fenômeno complexo, que envolve 
diversos atos e situações processuais, o que ressalta a necessidade de 
especificação do elemento de que se está a tratar quando da análise de sua 
natureza.200  

 

De seu lado, Alexandre Wunderlich201 registra que a delação premiada, 

na legislação brasileira, tem status de meio de obtenção de prova, afirmando que se 

trata de instituto jurídico novo que é aplicado em um modelo velho de processo 

penal autoritário e cheio de defeitos. 

De seu lado, Fredie Didier Jr e Daniela Bomfim202 são taxativos quando 

afirmam a natureza jurídica de negócio jurídico bilateral, que se caracteriza como um 

contrato, considerando a contraposição de interesses como decorrência do conteúdo 

pactuado, uma vez que o Estado pretende esclarecer as circunstâncias delitivas com 

a colaboração prestada pelo indiciado ou pelo réu, enquanto este busca usufruir os 

benefícios previstos em lei.  

No mesmo sentido, melhor esclarecendo a razão pela qual a colaboração 

premiada deve ser considerada um negócio jurídico bilateral, Andrey Borges de 

Mendonça203 tem o cuidado de ressaltar que o pacto celebrado entre o Estado e o 

delator gera direitos, faculdades, ônus, obrigações e deveres recíprocos. 

Evidenciando a confusão doutrinária existente quanto à natureza jurídica 

da delação premiada, Gustavo Henrique Badaró, após distinguir os meios de prova 

dos meios de obtenção de prova, expõe o seu peculiar ponto de vista quanto ao 

tema, nos seguintes termos. 

 

O processo penal é um mecanismo que legitima a imposição da sanção e 
futura realização do direito punitivo estatal. Para tanto, constitui um 

                                                           
200 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Colaboração premiada no processo penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017, p. 62-63. 

201 WUNDERLICH, Alexandre. Colaboração premiada: o direito à impugnação de cláusulas e 
decisões judiciais atinentes aos acordos. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo 
Cruz (Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 15-29. 

202 DIDIER JR, Fredie; BOMFIM, Daniela. Colaboração premiada (Lei ° 12.850/2013): natureza 
jurídica e controle da validade por demanda autônoma – um diálogo com o Direito Processual Civil. 
In: CABRAL, Antônio do Passo; PACELLI, Eugênio; CRUZ, Rogério Schietti (Coord.). Processo 
Penal. Salvador: Juspodium, 2016, p. 192. 

203 MENDONÇA, Andrey Borges de. Os benefícios possíveis na colaboração premiada: entre a 
legalidade e a autonomia da vontade. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz 
(Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 54-104. 
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instrumento epistêmico, em que a correta reconstrução histórica dos fatos é 
um inegável parâmetro de justiça. 
A colaboração processual não é apenas mais um meio de obtenção de 
prova que se insere no arsenal e nas técnicas modernas de investigação da 
criminalidade organizada. Tal qual vem sendo praticada entre nós, a 
colaboração premiada significa um novo modelo de Justiça Penal, que 
funciona a partir de funções não epistêmicas e sem preocupação de 
legitimar o exercício do poder de punir estatal.204 

 

Fazendo questão de ressaltar que a natureza do acordo de delação 

premiada não se confunde com os depoimentos que porventura sejam colhidos 

como consequência do referido acordo, Maíra Beachamp Salomi205 destaca que, 

enquanto o acordo constitui meio de obtenção de prova, os depoimentos constituem 

meio de prova, apto a ser utilizado para a formação do convencimento judicial, 

desde que, na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, seja corroborado 

por outros meios probatórios idôneos. 

Segundo a percepção de Marcelo Costenaro Cavali, a delação premiada, 

até o advento da Lei 12850/13, sempre foi tratada como um meio de obtenção de 

prova, mas a sua natureza foi alterada com a vigência do referido diploma legal. 

 

Em todos os diplomas legislativos mencionados anteriormente – ao menos 
até o advento da Lei 12.850/2013 –, a colaboração sempre foi tratada como 
um meio de obtenção de prova propiciado pelo colaborador em troca de um 
benefício de caráter processual ou material. 
Indo mais além, é possível afirmar que o acordo de colaboração premiada é 
um negócio jurídico de caráter bilateral e sinalagmático. Assim, contém a 
previsão de deveres e direitos contrapostos, tanto para o órgão de 
persecução penal como para o colaborador. O juiz não é parte no acordo, 
de modo que não assume direitos ou obrigações, mas apenas zela por sua 
regularidade.206 

 

Por sua vez, Marcos Paulo Dutra Santos, destacando a decisão proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal, ressaltou a natureza jurídica da delação premiada 

nos seguintes termos. 

                                                           
204 BADARÓ, Gustavo Henrique. A colaboração premiada: meio de prova, meio de obtenção de prova 
ou um novo modelo de justiça penal não epistêmica? In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, 
Pierpaolo Cruz (Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 127-148. 

205 SALOMI, Maíra Beauchamp. Colaboração premiada: principais questões acerca da competência 
para homologação In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Coord.). 
Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 151-184. 

206 CAVALI, Marcelo Costenaro. Duas faces da colaboração premiada: visões “conservadora” e 
“arrojada” do instituto da Lei 12.850/2013. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo 
Cruz (Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 253-274. 
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Conforme bem assentado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando 
do julgamento, em 27 de agosto de 2015, do habeas corpus n° 127.483/PR, 
da relatoria do Min. Dias Toffoli, com acórdão publicado no Diário de Justiça 
de 4 de fevereiro de 2016, noticiado no Informativo de Jurisprudência n° 
796, a cooperação premiada, em si, é veículo de produção probatória, 
porquanto, a partir das informações disponibilizadas, deflagram-se 
diligências em busca de provas que as endossem. As declarações do 
delator, por sua vez, consubstanciam meio de prova. Em termos 
probatórios, é imprescindível fazer um corte, separando a cooperação em si 
– instrumento de provas – do depoimento – meio de prova.207 

 

Fazendo observação no sentido de que a natureza jurídica da 

colaboração não pode ser confundida com a natureza jurídica dos prêmios obtidos 

pelo delator, Cleber Masson e Vinícius Marçal208 ressaltam que, pela literalidade da 

Lei 12850/13, a delação premiada tem natureza própria, sendo um negócio jurídico 

processual voltado para a obtenção da prova, independentemente da qualidade dos 

prêmios obtidos pelo delator. 

Justamente em sentido contrário, Jeferson Botelho parece confundir a 

natureza da delação premiada propriamente dita com as suas consequências, assim 

afirmando. 

 

Sendo assim, a natureza da delação premiada variará conforme a situação 
do caso concreto, podendo ser: 
I – causa obrigatória de diminuição de pena, incidente na terceira etapa do 
sistema trifásico de aplicação da pena; 
II – causa concessiva de perdão judicial e consequente extinção da 
punibilidade; 
III – causa substitutiva de pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos; 
IV – causa constitutiva de meio de prova; 
V – causa indicadora de cumprimento de regime aberto ou semiaberto; 
VI – causa de suspensão do prazo de oferecimento da denúncia por 6 (seis) 
meses, prorrogáveis por igual período; 
VII – causa de progressão de regime, mesmo ausentes os requisitos 
objetivos; 
VIII – causa de não propositura da denúncia, conforme o § 4°, do art. 4°, da 
Lei 12.850/2013.209 

                                                           
207 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: Juspodium, 2016, p. 
81-82. 

208 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. São Paulo: Método, 2016, p.122. 

209 BOTELHO, Jeferson. Direito penal premial, delação e colaboração premiadas: ondas renovatórias 
do direito probatório. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação 
premiada: estudos em homenagem ao Ministro Marco Aurélio. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 

207-240. 



88 

 

 

De seu lado, Humberto Dalla Bernardina de Pinho e José Roberto Sotero 

de Mello Porto210 trazem a sua contribuição para o estudo da natureza jurídica da 

delação premiada afirmando que, sob a ótica probatória, o instituto constitui técnica 

especial de investigação, ou seja, meio de obtenção de prova. 

Trazendo um olhar sob o ponto de vista do direito de defesa, João Paulo 

Orsini Martinelli211 afirma, por sua vez, a natureza híbrida da delação premiada, com 

o argumento de que, embora sirva para a acusação como meio para buscar indícios 

de prova, o instituto permite ao acusado exercer o seu direito de defesa. 

Por derradeiro, convém registrar o raciocínio exposto por Márcio André 

Lopes Cavalcante que, ao abordar a natureza jurídica da delação premiada, assim 

advertiu. 

 

A colaboração premiada não é um meio de prova propriamente dito. A 
colaboração premiada não prova nada (ela não é uma prova). A 
colaboração premiada é um meio, uma técnica, um instrumento para se 
obter provas.212 

 

Assim, diante dessas manifestações acima destacadas, acompanhadas 

de outras que não têm lugar neste estudo em razão de sua dimensão e de seu 

propósito, é importante registrar que, mesmo antes do advento da Lei 12850/13, a 

natureza jurídica da delação premiada causava certa perplexidade entre os 

doutrinadores. 

O panorama continua indefinido, diante de tantos pontos de vista, agora 

sob a vigência do diploma legal mencionado, sendo certo que a exposição das 

opiniões acima registradas busca municiar o leitor de bons argumentos para que, 

levado à reflexão, possa igualmente se posicionar quanto ao importante tema. 

 

                                                           
210 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PORTO, José Roberto Sotero de Mello. Colaboração 
premiada: um negócio jurídico processual? In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado 
(Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao Ministro Marco Aurélio. Belo Horizonte: 
D´Plácido, 2016, p.115-143. 

211 MARTINELLI, João Paulo Orsini. Delação premiada: uma realidade sem volta. In: LEMOS, Bruno 
Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao 
Ministro Marco Aurélio. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 241-259. 

212 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Colaboração premiada. Disponível em: 

<http://www.dizerodireito.com.br/2015/09/colaboração-premiada.html>. Acesso em: 9 mar. 2018. 
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3.3. A constitucionalidade da delação premiada  

 

 

A adequação de algum instituto às normas constitucionais, normalmente, 

é objeto de divergência entre os doutrinadores. Em se tratando da delação 

premiada, não poderia ser diferente. Vários autores trazem crítica a sua 

constitucionalidade sob vários aspectos, os quais serão neste momento enfatizados. 

Até em razão da crítica ética que desperta o mencionado instituto, 

conforme já foi registrado nesta dissertação, a sua compatibilidade com a 

Constituição Federal brasileira é abordada pela grande maioria da doutrina, sendo 

certo que são muitos os pontos de vista que enxergam algum vício capaz de sugerir 

a sua não aplicação. 

Para iniciar a abordagem desta temática tão importante, convém ressaltar 

o que afirma Luigi Ferrajoli quando enfatiza a inconstitucionalidade da delação 

premiada por força do seu descompasso com o princípio da individualização da 

pena.213 

 

A devastação do completo sistema das garantias: o nexo causal e 
proporcional entre a pena e o crime, dado que a medida da primeira 
dependerá, muito mais do que da gravidade do segundo, da habilidade 
negociadora da defesa, do espírito de aventura do imputado e da 
discricionariedade da acusação; os princípios da igualdade, da certeza e da 
legalidade penais, não existindo qualquer critério que condicione a 
severidade ou a indulgência do Ministério Público e que discipline o seu 
engajamento com o imputado.214  

 

                                                           
213 “Art. 5°, XLVI: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos.” 

214 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 601. 



90 

 

Trazendo ponto de vista em sentido contrário para isentar de qualquer 

vício de constitucionalidade a delação premiada, no que tange ao princípio da 

individualização da pena, Marcos Paulo Dutra Santos215 afirma que o princípio da 

individualização da pena não resta maculado porque a dosimetria da pena leva em 

conta não apenas a reprovabilidade do fato, mas também as circunstâncias pessoais 

do delator. O autor também lembra que o seu comportamento, buscando remediar 

as consequências do injusto, é levado em conta, sem que haja maior perplexidade 

neste sentido, nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz (art. 15 

do CP216), arrependimento posterior (art. 16 do CP217) e de confissão (art. 65, III, d, 

do CP218), de modo que não se deve estranhar que também a delação premiada 

repercuta na fixação da pena. 

De seu lado, expondo a sua preocupação com a delação premiada, diante 

da possibilidade de violação dos princípios da inocência219, da ampla defesa e do 

                                                           
215 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: Juspodium, 2016, 70-
71. 

216 “Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.” 

217 “Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena 
será reduzida de um a dois terços.” 

218 “Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:   

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da 
sentença;   

II - o desconhecimento da lei;  

III - ter o agente: 

a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; 

b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-
lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade 
superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; 

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; 

e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. 

219 “Art. 5°, LVII: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória.” 
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contraditório220, Henrique Viana Pereira, Leonardo Guimarães Salles e Mateus 

Salles Bitencourt afirmam o seguinte. 

 

É de suma importância que se ressalte a necessidade de respeito a todas 
as garantias fundamentais. Deve ser dado à delação valor moderado, e esta 
deverá sempre vir ao lado de outras provas que a deem credibilidade em 
uma sentença condenatória. Isso faz com que não seja ferida a presunção 
de inocência, ou melhor, o estado de inocência, bem como o in dubio pro 
reo.  
Lado outro, em prol do máximo respeito à ampla defesa e ao contraditório, 
deve ser garantido, na prática forense, que todos os atos do acordo sejam 
feitos na presença da defesa do acusado, sob pena de nulidade absoluta.221 

 

Por sua vez, igualmente enfrentando o tema, João Paulo Orsini 

Martinelli222 aborda a questão da constitucionalidade da delação premiada à luz do 

princípio do silêncio223, lembrando, contudo, que os direitos fundamentais não são 

absolutamente indisponíveis, razão pela qual, embora o Estado não possa obrigar o 

delator a confessar ou a entregar os seus cúmplices, ele é livre para abrir mão de 

seus direitos, avaliando a conveniência de contribuir para a investigação no inquérito 

policial ou para a instrução do processo criminal.  

De outro lado, fazendo contundente crítica à delação premiada, José de 

Assis Santiago Neto e Flávia Avila Penido224 chegam a utilizar a expressão “suave 

inquisição”, adotada por Tullio Padovani225, em artigo no qual concluem que o 

aludido instituto é incompatível com o estado democrático de direito. 

                                                           
220 “Art. 5°, LV: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” 

221 PEREIRA, Henrique Viana; SALLES, Leonardo Guimarães; BITENCOURT, Mateus Salles. 
Delação premiada: reflexões do Estado Democrático de Direito. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; 
CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco 

Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 191-205. 

222 MARTINELLI, João Paulo Orsini. Delação premiada: uma realidade sem volta. In: LEMOS, Bruno 
Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao 

ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 241-259. 

223 Art. 5°, LXIII: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.” 

224 SANTIAGO NETO, José de Assis. PENIDO, Flávia Ávila. A delação premiada em confronto com o 
processo democrático. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação 
premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 
2016, p. 261-278. 

225 PADOVANI, Tulio. La soave inquisizione: osservazioni e rilievi a proposito dele nuove ipotesi de 
“ravvedimento”. Rivista Italiana de Diritto e Procedura Penale, Milão, v. 27, n. 2, abr-jun 1981, p. 529-

545. 
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Também criticando a constitucionalidade da delação premiada, Carla 

Silene Cardoso Lisboa Bernardo Gomes e Leonardo Monteiro Rodrigues226 afirmam 

a incompatibilidade do referido instituto com as garantias fundamentais, salientando 

que o legislador, cedendo ao apelo popular e mesmo à pressão externa, inseriu no 

ordenamento jurídico brasileiro a delação premiada com um falacioso argumento de 

promoção da segurança do cidadão. 

Em artigo no qual aborda a chamada pós-democracia, tratando-a como o 

período em que o estado democrático de direito é superado por um estado sem 

limites ao exercício do poder, Rubens Casara e Antônio Pedro Melchior afirmam o 

seguinte.  

 

A delação premiada, empiricamente considerada, viola os direitos do 
acusado, coopta a defesa a abrir mão da resistência à persecução, além de 
constranger a presunção de inocência. O sucesso da justiça criminal 
negocial é, em última análise, o fim do modelo constitucional de processo 
penal, senão do próprio processo.227  

 

Destacando a existência de crítica doutrinária à delação premiada por 

violação ao princípio constitucional da igualdade228, José Alexandre Marson Guidi229 

se manifesta lembrando que o legislador apenas previu a incidência do instituto aos 

delinquentes de crimes graves, não havendo previsão para a sua aplicação aos 

criminosos de pequena periculosidade. 

Fazendo a defesa da Lei 12850/13, Cleber Masson e Vinícius Marçal 

afirmam que o mencionado diploma legal não se adequa ao conceito de direito penal 

                                                           
226 GOMES, Carla Silene Cardoso Lisboa Bernardo; RODRIGUES Leonardo Monteiro. Colaboreis 
com a verdade e a colaboração vos libertará. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe 
Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. 

Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 279-303. 

227 CASARA, Rubens; MELCHIOR, Antônio Pedro. Estado pós-democrático e delação premiada: 
crítica ao funcionamento concreto da justiça criminal no Brasil. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; 
CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco 
Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 411-443. 

228 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.” 

229 GUIDI, José Alexandre Marson Guidi. Delação premiada: no combate ao crime organizado. São 

Paulo: Lemos & Cruz, 2006, p. 142. 
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do inimigo230, já que se preocupa com o respeito aos princípios do devido processo 

legal231 e da ampla defesa.  

 

Diante desse quadro, rechaçamos a pecha de que a Lei do Crime 
Organizado seria uma expressão do direito penal do inimigo, sobre o qual 
disserta Günter Jakobs. A Lei 12850/2013 não trata os investigados/réus 
como “inimigos” (ou “não cidadãos”); não viabiliza imposição de pena de 
prisão sem observância do devido processo legal e com atropelo à ampla 
defesa. Muito ao contrário, em diversas passagens a lei estabeleceu formas 
de controle – ministerial e judicial – para a utilização das técnicas especiais 
de investigação e conferiu papel de destaque à participação do defensor.232 

 

Destacando os princípios aplicáveis ao sistema litigioso e ao sistema 

consensual, Andrey Borges de Mendonça aponta as diferenças básicas existentes 

entre os mencionados modelos, afirmando o seguinte.  

 

O princípio fundamental do sistema litigioso é o devido processo legal, com 
todas as garantias inerentes e previstas no art. 5° da Constituição Federal, 
em sua potência máxima. Assim, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, 
presunção de inocência, contraditório e outros princípios. Por sua vez, o 
princípio fundamental do modelo consensual é o princípio do devido 
processo consensual, estruturado sobre o princípio da autonomia da 
vontade (em especial no tocante a aspectos do imputado) e o princípio da 
eficiência (no tocante à acusação), da lealdade e da boa-fé objetiva (assim 
como a vedação de comportamentos contraditórios, venire contra factum 
proprium, que decorre da boa-fé objetiva). Ademais, conforme asseveramos 
em outra oportunidade, embora o princípio da boa-fé exista no modelo 
tradicional, em um processo consensual a sua aplicação é potencializada.233 

 

Embora tenha demonstrado preocupação com a forma adotada na prática 

para a aplicação da delação premiada, afirmando ter dificuldade para extrair da Lei 

12850/13 alguma interpretação capaz de equiparar o mencionado instituto a um 

acordo nos moldes do “plea bargain” americano, Marcelo Costenaro Cavali assim se 

manifesta.  

 

                                                           
230 JAKOBS, Günter; MELIÁ, Cancio Manuel. Direito penal do inimigo: noções e críticas. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2015. 

231 “Art. 5°, LIV: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.” 

232 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.106-
107. 

233 MENDONÇA, Andrey Borges de. Os benefícios possíveis na colaboração premiada: entre a 
legalidade e a autonomia da vontade. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz 
(Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 53-104. 
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Penso que esse tipo de acordo é positivo para a efetividade da jurisdição 
criminal, especialmente para o combate de organizações criminosas, e não 
vejo na sua utilização, em princípio, nenhum obstáculo constitucional 
intransponível.234 Minha objeção a esse entendimento reside, entretanto, na 
compreensão de que tal forma de acordo não está prevista na Lei 
12850/2013. E, segundo me parece, justamente por essa razão, os 
problemas suscitados pela aplicação da visão arrojada não encontram 
soluções legais. Por isso, a jurisprudência, ao admitir essa visão, tem sido 
criativa na tentativa de fechar as lacunas.235 

 

De seu lado, Eduardo Luiz Santos Cabette e Marcius Tadeu Maciel Nahur 

destacam o cuidado que se deve adotar na implementação da delação premiada, 

sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. 

 

Uma das principais preocupações que têm sido aventadas quanto ao 
instituto da colaboração premiada é exatamente aquela lembrada por 
Pacelli236, relativa ao “oportunismo” e, consequentemente, à possibilidade 
concreta de “mendacidade intrínseca” da ação do colaborador. Isso pode 
prejudicar o “direito de defesa” dos corréus e a própria regular persecução 
penal.237 

 

Por sua vez, analisando especificamente o art. 4°, § 5°, da Lei 

12850/13238, que prevê a possibilidade da delação premiada mesmo após o trânsito 

em julgado da sentença condenatória, Guilherme de Souza Nucci239 afasta qualquer 

crítica à sua constitucionalidade. O autor mencionado sustenta que se trata de 

dispositivo útil, aplicável, moralmente elevado e estimulante de uma postura de 

resgate dos males feitos anteriormente, já que o delator, mesmo sabendo dos riscos 

decorrentes de sua conduta, entrega os componentes da organização criminosa. 

                                                           
234 Sobre o reconhecimento da constitucionalidade da figura na Alemanha: WEIGEND, Thomas; 
TURNER, Jenia Iontcheva. The constitutionality of negotiated criminal judgment in Germany. German 
Law Journal, v. 15, n. 1, 2014, p. 81-105. 

235 CAVALI, Marcelo Costenaro. Duas faces da colaboração premiada: visões “conservadora” e 
“arrojada” do instituto da Lei 12850/2013. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo 
Cruz (Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 255-274. 

236 PACELLI, Eugênio. Atualização do Curso de Processo Penal. Comentários ao CPP. Lei 12.850/13. 

Disponível em: <www.eugeniopacelli.com.br>. Acesso em: 16 fev. 2018.  

237 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Criminalidade organizada & 
globalização desorganizada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 198-199. 

238 “Art. 4°, § 5°: Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade 
ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.” 

239 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 61. 

http://www.eugeniopacelli.com.br/
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Apresentando ponto de vista diametralmente contrário e criticando a 

constitucionalidade do dispositivo mencionado, à luz da norma que prevê o respeito 

à coisa julgada240, Cezar Roberto Bitencourt e Paulo César Busato241 afirmam que 

não se pode admitir que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, um 

acordo de colaboração premiada possa afetar a coisa julgada, reduzindo a pena ou 

alterando o seu regime de cumprimento, independentemente da quantidade de 

redução de pena aplicado no caso concreto.   

Após elaborar estudo sobre a compatibilização constitucional da delação 

premiada, Frederico Valdez, em suas conclusões finais, dentre outros aspectos, 

aborda a observância do princípio do contraditório e do princípio da presunção da 

inocência, nos seguintes termos.   

 

Em linhas gerais, a garantia do contraditório não importa no dever correlato 
de os órgãos de acusação exporem ao acusado a íntegra dos acordos 
firmados na fase investigativa, protegidos que estão pelo sigilo como forma 
de preservação dos interesses investigativos, da higidez de outras linhas de 
apuração e da segurança do próprio colaborador.242 
 
A declaração incriminatória de um coimputado, ainda que ostente 
credibilidade de narrativa, constância e coerência, não é prova 
suficientemente apta a afastar o princípio da presunção de inocência. 
Impõe-se a corroboração do conteúdo da revelação por elementos externos 
que lhe atestem a veracidade, o que se deve aferir caso a caso, a partir da 
fundamentação especificada.243 

 

Em sua obra sobre o tema, Cibele Benevides Guedes da Fonseca244  

expõe a opinião de autores que sustentam a inconstitucionalidade da delação 

premiada, como Natália Oliveira de Carvalho245, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho 

                                                           
240 “Art. 5°, XXXVI: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 

241 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à lei de organização 
criminosa. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 129. 

242 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. Curitiba: Juruá, 

2016, p. 215. 

243 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. Curitiba: Juruá, 

2016, p. 216. 

244 FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 

103. 

245 CARVALHO, Natália Oliveira de. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 

p. 140. 
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e Edward Rocha de Carvalho246, mas, discordando dos mencionados autores, 

prestigia o citado instituto afirmando que inexiste qualquer mácula ao princípio da 

proporcionalidade, sendo certo que, ao contrário, a delação premiada acaba por 

prestigiá-lo, na medida em que existe grande diferença entre o réu que colabora com 

a Justiça e o réu que age de maneira contrária, razão pela qual, em termos de 

individualização da pena, este merece sanções mais duras do que aquele. 

Por sua vez, examinando o art. 4°, § 6°, da Lei 12850/13247, que prevê a 

possibilidade de a autoridade policial celebrar o acordo de delação premiada, 

Rogério Filippetto e Luísa Carolina Vasconcelos Chagas Rocha identificam nessa 

possibilidade verdadeiro desrespeito ao sistema acusatório afirmando o seguinte. 

 

A adoção do sistema acusatório, ao passo em que delimita as funções dos 
sujeitos processuais, por via reflexa, limita também a função investigatória, 
uma vez que cabe ao delegado de polícia proceder sem que interfira nas 
funções constitucionalmente conferidas ao Ministério Público ou ao juiz.248 
 
Então, não se pode concluir pela possibilidade de iniciativa de proposta de 
colaboração premiada por parte de delegado de polícia, por mais agradável 
que possa parecer a ideia aos espíritos imbuídos de intuito pragmático.249  

 

Por outro lado, igualmente analisando o citado dispositivo, Leonardo 

Dantas Costa250 admite a possibilidade de o delegado de polícia propor a delação 

premiada, embora realçando a necessidade de o Ministério Público se manifestar 

quanto ao mesmo. O mencionado autor lembra que o Manual da Colaboração 

Premiada, elaborado pelo ENCCLA251, dispõe que todos os atos relativos à 

                                                           
246 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Edward Rocha. Acordos de delação 
premiada e o conteúdo ético mínimo do Estado. In: SCHMIDT, Andrei Zekner (Org.). Novos rumos do 
Direito Penal contemporâneo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 310. 

247 “Art. 4°, § 6°: 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.” 

248 FILIPPETTO, Rogério; ROCHA, Luísa Carolina Vasconcelos Chagas. Colaboração premiada: 

contornos segundo o sistema acusatório. Belo Horizonte: D´Plácido, 2017, p. 149. 

249 FILIPPETTO, Rogério; ROCHA, Luísa Carolina Vasconcelos Chagas. Colaboração premiada: 

contornos segundo o sistema acusatório. Belo Horizonte: D´Plácido, 2017, p. 153.  

250 COSTA, Leonardo Dantas. Delação premiada: a atuação do Estado e a relevância da 

voluntariedade do colaborador com a justiça. Curitiba: Juruá, 2017, p.117-118. 

251 ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO. 
Manual de colaboração premiada. Brasília, 2014, p. 3-6. 
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colaboração premiada, como tomada de declarações e cumprimento de mandados 

de prisão cautelar ou de condução coercitiva para tomada de depoimentos, devem 

ser comunicados previamente ao membro do Ministério Público.   

Aliás, por derradeiro, ainda com relação ao citado dispositivo, Luiz Flávio 

Gomes apontou que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da 

Câmara dos Deputados, de forma equivocada, alterou o projeto em que constava a 

expressão “concordância do Ministério Público” para inserir na Lei 12850/13 a 

expressão “manifestação do Ministério Público”, afirmando o doutrinador o seguinte. 

 

A argumentação utilizada pela Comissão é falha, pois deve sim haver 
concordância pelo membro do Ministério Público com os termos do acordo 
celebrado entre autoridade policial e colaborador, e não um mero parecer 
sem caráter vinculativo do Parquet. Aliás, o Ministério Público é o titular da 
ação penal, e por tal motivo sua manifestação pela concordância ou não 
com o acordo vincula o juiz.252  

 

São esses os pontos de vista que cabem na presente dissertação, sem 

que, evidentemente, se tenha a pretensão de esgotar o tema que, por si só, 

permitiria uma análise muito mais aprofundada da Lei 12850/13. 

Isso porque a Constituição Federal, mormente quando se trata de matéria 

penal ou processual penal, apresenta um extenso rol de princípios a serem 

examinados para que se possa concluir pela constitucionalidade de qualquer texto 

legal que pretenda ter aplicação no Brasil. 

Com a exposição acima, apenas se buscou realçar que o mencionado 

diploma legal em estudo não fica imune a muitas críticas feitas pela doutrina quanto 

à sua constitucionalidade, muito embora seja preciso reconhecer que o Supremo 

Tribunal Federal não tem reconhecido qualquer inconstitucionalidade nesse sentido, 

o que tem viabilizado a ampla aplicação da delação premiada. 

De toda forma, é importante expor tais entendimentos, inclusive aqueles 

que apontam inconstitucionalidades ou mesmo externam preocupação com a 

aplicação da Lei 12850/13 sem uma maior cautela, a fim de que seja permitido ao 

leitor formar o seu convencimento quanto ao tema. 

 

                                                           
252 GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações criminosas e técnicas especiais 
de investigação: questões controvertidas, aspectos teóricos e práticos e análise da Lei 12850/2013. 

Salvador: Juspodium, 2015, p. 301. 
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3.4. A voluntariedade do delator 

 

 

A natureza jurídica da delação premiada é controvertida, conforme já 

assinalado nesta dissertação, mas não há dúvida no sentido de que, para a sua 

efetivação, ocorre um acordo de vontades entre a acusação e o delator. O Ministério 

Público pretende extrair o maior número possível de informações daquele que se 

dispõe a colaborar para o esclarecimento dos fatos sob investigação ou mesmo sob 

julgamento. De outro lado, é interesse do delator a incidência dos benefícios 

previstos em lei, uma vez que são justamente tais benefícios que o movem a agir de 

tal maneira, entregando os seus colegas de empreitada criminosa.  

Partindo dessa premissa, no sentido de que a delação premiada seja um 

acordo de vontades, é importante examinar o aspecto da voluntariedade do delator. 

O art. 4°, caput, da Lei 12850/13, de forma expressa, menciona a figura daquele que 

“efetiva e voluntariamente” colabore com a investigação.253 Dessa maneira, a sua 

manifestação deve ser livre, isenta de pressão e motivada apenas pelo seu desejo 

de esclarecer os fatos e, por consequência, pelo seu intuito de ser favorecido com 

algum benefício legal. A doutrina teve a atenção despertada também nesse sentido, 

de modo que se pretende agora expor os pontos de vista dos doutrinadores sobre a 

temática. 

                                                           
253 “Art. 4°, caput: O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder 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 provento das infrações penais praticadas pela 
organização criminosa; 

V – a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.” 
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Nesse sentido, Frederico Valdez Pereira254 afirma que o delator deve ser 

livre em sua manifestação e devidamente informado sobre as consequências da sua 

atividade, destacando que não há o dever fundamental do indiciado no inquérito 

policial ou do acusado no processo criminal de contrapor-se ao Estado, sobretudo 

porque, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto, a colaboração pode, 

em verdade, representar verdadeiro exercício do direito de defesa. 

Em extenso capítulo de sua obra destinado exclusivamente à análise da 

voluntariedade na delação premiada, Leonardo Dantas Costa assim se manifestou 

quanto ao tema, inclusive destacando que o vício de voluntariedade acarreta a 

nulidade absoluta do acordo. 

 

Sem o conhecimento sobre os fatos pelos quais o pretenso colaborador 
está sendo investigado/processado e sobre as provas que se têm contra 
ele, torna-se impossível formar uma imagem mental das circunstâncias 
sobre as quais a proposta de colaboração se forma. Por outro lado, sem o 
conhecimento dos termos do acordo e a compreensão sobre o instituto da 
delação premiada, o indivíduo não poderá, de igual modo, acumular 
informações úteis sobre o ato em si. Por fim, se não postas às claras as 
consequências da colaboração, benefícios e obrigações dela decorrentes, 
será impossível formar o conhecimento prospectivo sobre a conduta a ser 
realizada. Será, nas palavras de Gunther Jakobs, uma vítima de sua própria 
conduta.255 
 
Isso posto, conclui-se que a consequência jurídica da colaboração premiada 
com vício de voluntariedade será a nulidade absoluta do acordo firmado, 
uma vez que não há vontade efetiva idônea sobre a qual se sustenta a 
declaração de vontade do agente, carecendo de validade o negócio jurídico 
firmado.256 

 

De seu lado, Mariana de Souza Lima Lauand257 afirma que a delação 

premiada, para que seja válida, pressupõe a voluntariedade do delator, sem que 

seja necessário indagar as razões que o levam a celebrar o acordo com o Ministério 

Público, pouco importando que haja arrependimento sincero do delator ou apenas o 

seu desejo de ver aliviada a sua situação prisional. 

                                                           
254 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. Curitiba: Juruá, 

2016, p. 214. 

255 COSTA, Leonardo Dantas. Delação premiada: a atuação do Estado e a relevância da 

voluntariedade do colaborador com a justiça. Curitiba: Juruá, 2016, p. 160. 

256 COSTA, Leonardo Dantas. Delação premiada: a atuação do Estado e a relevância da 

voluntariedade do colaborador com a justiça. Curitiba: Juruá, 2016, p. 189. 

257 LAUAND, Mariana de Souza Lima. O valor probatório da colaboração premiada. 2008. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 158. 
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Fazendo a distinção entre espontaneidade e voluntariedade e lembrando 

que basta esta última para a realização da delação premiada, Alberto Silva Franco, 

Rafael de Souza Lira e Yuri Félix258 exploram o tema enfatizando que pouco importa 

que os atos de colaboração sejam determinados por fatores ou motivos externos, 

desde que o delator seja livre para expressar a sua vontade. 

David Teixeira de Azevedo259 enfrenta a questão alusiva à voluntariedade 

do delator de maneira bastante objetiva, esclarecendo que, na realidade, em regra, 

são motivos externos que o fazem celebrar o acordo com a acusação, já que 

pretende a obtenção de algum benefício, sendo improvável que a delação decorra 

do ato puro de delatar derivado de uma decisão absolutamente autônoma, sem que 

se tenha em mente as informações constantes na investigação criminal ou no 

processo penal e as suas consequências ao delator que, em regra, age movido pelo 

propósito de usufruir algum benefício. 

Por sua vez, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró260 também expõe a 

sua preocupação com o respeito à voluntariedade do delator no caso de ele se 

encontrar encarcerado. 

Também enfrentando a questão, em artigo publicado no jornal Estadão, 

Sérgio Fernando Moro defende a realização da delação premiada mesmo quando o 

delator se encontra encarcerado, lembrando a experiência italiana nos seguintes 

termos. 

 

Nenhum dos três indivíduos foi preso ou processado para se obter 
confissão ou colaboração. Foram presos porque faziam do crime sua 
profissão. Tommaso Buscetta foi preso pois era um mafioso e traficante. 
Gravano, um mafioso e homicida. Chiesa, um agente político envolvido num 
esquema de corrupção sistêmica em que a prática do crime de corrupção 
ou de extorsão havia se transformado na regra do jogo. Presos na forma da 
lei, suas colaborações foram essenciais para o desenvolvimento de casos 
criminais que alteraram histórias de impunidade dos crimes de poderosos 
nos seus respectivos países.261 

                                                           
258 FRANCO, Alberto Silva; LIRA, Rafael de Souza; FÉLIX, Yuri. Crimes hediondos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 530-531. 

259 AZEVEDO, David Teixeira de. Delação premiada e direito de defesa. Boletim IBCCRIM, São 

Paulo, v. 22, n. 265, p. 4, dez. 2014. 

260 BADARÓ, Gustavo Henrique. Quem está preso pode delatar? Jota. Disponível em: 

<http://jota.uol.com.br/quem-esta-preso-pode-delatar>. Acesso em: 25 fev. 2018. 

261 MORO, Sérgio Fernando. A justiça e os decaídos. Estadão. Disponível em: 

<http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral-a-justica-e-os-decaidos>. Acesso em: 25 fev. 2018. 

http://jota.uol.com.br/quem-esta-preso-pode-delatar
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral-a-justica-e-os-decaidos
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Nesse mesmo sentido, também reconhecendo a validade da delação 

premiada, mesmo quando o delator está preso cautelarmente, Rodrigo de Grandis262 

afirma que não há direito contra direito, de modo que, traduzindo um ato emitido em 

conformidade com o Direito, a delação premiada não perde a sua validade pelo fato 

de o delator se encontrar preso temporária ou preventivamente. 

Analisando o assunto com outro ponto de vista, Luiz Antônio Borri263 

lembra que a prisão cautelar não deve ser utilizada para, ainda que por via reflexa, 

viabilizar a delação premiada, sob pena de não se observar a necessária 

voluntariedade do delator. O autor lembra que existem casos em que há previsão de 

cláusula expressa no sentido de garantir a liberdade do delator ou mesmo a 

afirmação de inércia da acusação em relação a novas medidas cautelares de caráter 

pessoal em desfavor do indiciado ou do acusado delator. 

Em abordagem na qual compara a delação premiada realizada por réu 

preso com a confissão do acusado encarcerado, Rogério Filippetto e Luísa Carolina 

Vasconcelos Chagas Rocha264 sustentam que o encarceramento, por si só, não 

afasta a liberdade de volição do delator, devendo ser demonstrado algo mais para 

que se tenha como comprometida a sua liberdade de agir. 

Vladimir Netto, em livro que aborda os bastidores da chamada Operação 

Lava Jato, revela a opinião de dezenas de advogados que assinaram um manifesto 

contrário à dinâmica adotada na mencionada operação. 

 

Em meados de janeiro (de 2016), mais de 100 advogados assinaram um 
manifesto intitulado “Carta aberta em repúdio ao regime de supressão 
episódica de direitos e garantias verificados na Operação Lava Jato”. O 
autor da carta foi Nabor Bulhões, advogado de Marcelo Odebrecth na Lava 
Jato. A carta dizia que “é de todo inaceitável, numa Justiça que se pretenda 

                                                           
262 GRANDIS, Rodrigo. Prisão não invalida a delação premiada. Jota. Disponível em: 
<http://jota.uol.com.br/rodrigo-de-grandis-prisao-nao-invalida-a-delacao-premiada>. Acesso em: 25 
fev. 2018. 

263 BORRI, Luiz Antônio. Delação premiada do investigado/acusado preso cautelarmente: quando o 
Estado se transfigura em criminoso para extorquir a prova do investigado. Boletim IBCCRIM, São 

Paulo, v. 24, n. 285, p. 6-8, ago. 2016. 

264 FILIPPETTO, Rogério; ROCHA, Luísa Carolina Vasconcelos Chagas. Colaboração premiada: 

contornos segundo o sistema acusatório. Belo Horizonte: D´Plácido, 2017, p. 139. 

http://jota.uol.com.br/rodrigo-de-grandis-prisao-nao-invalida-a-delacao-premiada
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democrática, que a prisão provisória seja indisfarçadamente utilizada para 
forçar a celebração de acordo de delação premiada.265 

 

Criticando a utilização da prisão cautelar como forma de incentivo à 

realização de delação premiada, Cibele Benevides Guedes da Fonseca266 destaca 

que todas as normas a respeito da colaboração premiada falam em voluntariedade, 

não podendo ser diferente em um estado democrático de direito.  

Enfrentando especificamente a crítica que se faz à Operação Lava Jato, 

no sentido de que as prisões cautelares são utilizadas para forçar a realização de 

delações premiadas, Deltan Dallagnol afirma o seguinte. 

 

É visível que não há relação de causa e efeito entre prisão e colaboração na 
Lava Jato porque a suposta “causa”, a prisão, não estava presente em mais 
de 70% das colaborações, que foram feitas com réus soltos.267 

 

Ao abordar os requisitos e as consequências da delação premiada, 

Guilherme de Souza Nucci268 destaca a necessidade da voluntariedade do delator, 

registrando que a mesma não pode ser confundida com a espontaneidade. Eduardo 

Luiz Santos Cabette e Marcius Tadeu Maciel Nahur269 também destacam a distinção 

entre voluntariedade e espontaneidade. De seu lado, Carlos Rogério Simas Junior270 

destaca que a delação premiada se contenta com a voluntariedade, ressaltando que 

a iniciativa não precisa partir do delator. 

                                                           
265 NETTO, VLADIMIR. Lava Jato: o Juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o 

Brasil. Rio de Janeiro: Primeira pessoa, 2016, p. 325-326. 

266 FONSECA, Cibele Benevides Guedes da. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, 

p. 228. 

267 DALLAGNOL, Deltan. Lava Jato não usa prisões para obter colaboração dos réus. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2015/11/17/lava-jato-nao-usa-prisoes-para-obter-
colaboracao-de-reus.htm>. Acesso em: 16 mar. 2018. 

268 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 55. 

269 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Criminalidade organizada & 
globalização desorganizada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 199. 

270 SIMAS JUNIOR, Carlos Rogério. O instituto da delação premiada: aspectos filosóficos, históricos e 

jurídicos. Biguaçu: Edição do autor, 2016, p. 38. 

https://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2015/11/17/lava-jato-nao-usa-prisoes-para-obter-colaboracao-de-reus.htm
https://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2015/11/17/lava-jato-nao-usa-prisoes-para-obter-colaboracao-de-reus.htm


103 

 

Por seu turno, a exemplo de José Alexandre Marson Guidi271, também 

fazendo confusão entre voluntariedade e espontaneidade, Eduardo Araújo da Silva 

afirma o seguinte. 

 

O primeiro e mais importante pressuposto a ser observado pelos 
representantes do Ministério Público ou pelo delegado de polícia quando 
dos acordos é que a colaboração seja espontânea. A voluntariedade da 
iniciativa do colaborador é um dos pontos mais sensíveis do instituto no 
plano prático, ante a real possibilidade de constrangimentos para que haja 
uma colaboração eficaz.272 

 

A questão alusiva à voluntariedade do delator, sobretudo quando se 

vislumbra a prisão cautelar, não passou despercebida por Andrey Borges de 

Mendonça273, o qual sustenta que qualquer forma de constrição, como o uso da 

prisão preventiva ou qualquer outra forma de coação física ou moral, para 

constranger alguém a realizar um acordo de colaboração é ilícita. No mesmo 

sentido, Heráclito Antônio Mossin e Júlio Cesar Mossin274 criticam o uso da ameaça 

de prisão cautelar para o fim de celebração da delação premiada. 

Destacando o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao 

tema, Rodrigo Capez fez questão de ressaltar que é indiferente, para a delação 

premiada, se o réu está solto ou encarcerado. 

 

Para a Suprema Corte, fator determinante para a colaboração premiada é a 
ausência de coação, pouco importando que o colaborador esteja preso ou 
solto, uma vez que “entendimento em sentido contrário importaria em negar 
injustamente ao preso a possibilidade de firmar acordo de colaboração e de 
obter sanções premiais por seu cumprimento, em manifesta vulneração ao 
princípio da isonomia.275 

 
                                                           
271 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação premiada: no combate ao crime organizado. São Paulo: 

Lemos & Cruz, 2006, p. 167-168. 

272 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei 

12850/13. São Paulo: Atlas, 2015, p. 57-58. 

273 MENDONÇA, Andrey Borges. Os benefícios possíveis na colaboração premiada: entre a 
legalidade e a autonomia da vontade. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz 
(Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 53-104. 

274 MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César. Delação premiada: aspectos jurídicos. São 
Paulo: JHMizuno, 2016, p. 234.  

275 CAPEZ, Rodrigo. A sindicabilidade do acordo de colaboração premiada. In: MOURA, Maria 
Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Coord). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017, p. 201-236. 
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O mesmo Rodrigo Capez276, em trabalho que aborda as prisões 

cautelares, teve a oportunidade de afirmar que é absolutamente ilegítima, por 

ausência de justificação constitucional, a adoção de medidas cautelares de natureza 

pessoal, sobretudo a prisão cautelar, que objetivem conseguir a colaboração 

premiada, a pretexto de sua necessidade para a investigação ou para a instrução 

criminal. 

Em artigo publicado no jornal Estadão, Luiz Flávio Borges D’Urso reflete 

quanto à voluntariedade do delator preso, expondo argumentos de ordem prática 

que não podem ser ignorados. 

 

Ora, como alguém que não pode ir e vir livremente, que é submetido ao 
convívio nefasto do cárcere, que sofre as humilhações do aprisionamento, 
que suporta a vergonha da cadeia para seus parentes e amigos, que muitas 
vezes enfrenta a superlotação carcerária e até sevícias físicas e sexuais, 
como alguém submetido a essa pressão psicológica pode preservar sua 
voluntariedade?277 

 

De seu lado, Cleber Masson e Vinícius Marçal278 expõe os entendimentos 

doutrinários, contrário e favorável, relativos à possibilidade de o delator preso 

celebrar o acordo, deixando claro o ponto de vista de ambos favorável à celebração 

do negócio em tal condição. 

Registrando a necessidade de o delator sempre estar acompanhado de 

seu defensor, para garantir a sua voluntariedade, Marcos Paulo Dutra Santos279 

destaca que a intervenção da defesa técnica é imprescindível, desde as tratativas do 

acordo, a fim de que o delator possa livremente manifestar a sua vontade. 

Em entrevista concedida ao jornal O Globo, Marco Aurélio Mello criticou 

abertamente a dinâmica realizada na chamada Operação Lava Jato, criticando o 

excesso de prisões cautelares. 

 

                                                           
276 CAPEZ, RODRIGO. Prisão e medidas cautelares diversas: a individualização da medida cautelar 

no processo penal. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 428-430. 

277 D´URSO, Luiz Flávio Borges. Delação premiada: proibição para quem está preso. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delacao-premiada-proibicao-para-quem-esta-
preso>. Acesso em: 16 mar. 2018. 

278 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 135. 

279 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: Juspodium, 2016, p. 

125. 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delacao-premiada-proibicao-para-quem-esta-preso
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delacao-premiada-proibicao-para-quem-esta-preso
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Não sei onde vamos parar, porque hoje prender-se para depois apurar-se é 
a tônica. Prende-se até mesmo para fragilizar o homem e se lograr a 
delação premiada. Enquanto não delata, não é libertado, se recorre 
sucessivamente e fica por isso mesmo. Avança-se culturalmente assim? 
Não, é retrocesso. É retrocesso quanto a garantias e franquias 
constitucionais. Adentra-se um campo muito perigoso quando se coloca até 
mesmo em segundo plano o princípio da não culpabilidade.280  

 

De seu lado, Bruno Espiñeira Lemos e Felipe Machado Caldeira281 trazem 

argumento do Direito Civil para afirmar que existe vício na declaração de vontade do 

delator encarcerado, esclarecendo que a condição de preso, por si só, se adequa ao 

conceito de estado de perigo, nos termos do art. 171, II, do Código Civil282, o que 

justifica a declaração de nulidade da delação. 

Externando preocupação com a possibilidade de o magistrado decretar a 

prisão cautelar com o propósito de obter a delação premiada, Carlos Eduardo 

Gonçalves283 sustenta que, nesse caso, as informações obtidas pelo Estado devem 

ser consideradas totalmente nulas. 

Trazendo um ponto de vista bastante realista, Humberto Dalla Bernardina 

de Pinho e José Roberto Sotero de Mello Porto afirmam a impossibilidade de 

existência de uma real paridade de armas no processo penal, o que afeta a 

voluntariedade do delator. 

 

Observação também instigante diz respeito à voluntariedade, aspecto esse 
sim, a ser averiguado nesse instante. É impossível pretender que haja uma 
real paridade de armas no direito processual penal – seja no curso de um 
processo ou diante de mera investigação. 

                                                           
280 SOUZA, André de. Marco Aurélio critica prisões preventivas com o objetivo de obter delações. O 
Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/marco-aurelio-critica-prisoes-preventivas-com-
objetivo-de-obter-delacoes-19604154>. Acesso em: 16 mar. 2018. 

281 LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado. Delação premiada de acusado preso. In: 
______; ______ (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de 

Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 75-89. 

282 “Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: 

I - por incapacidade relativa do agente; 

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.” 

283 GONÇALVES, Carlos Eduardo. A delação premiada como fundamento de prisão preventiva. In: 
LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em 

homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 91-114. 

https://oglobo.globo.com/brasil/marco-aurelio-critica-prisoes-preventivas-com-objetivo-de-obter-delacoes-19604154
https://oglobo.globo.com/brasil/marco-aurelio-critica-prisoes-preventivas-com-objetivo-de-obter-delacoes-19604154
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Como imaginar que o sujeito colaborador verdadeiramente esteja em pé de 
igualdade com o órgão acusador, diante da possibilidade de ser condenado 
por penas de relevo?284 

 

Por outro lado, Guido Ferolla e João Francisco Neto285, radicalizando o 

ponto de vista contrário à delação premiada realizada por delatores encarcerados, 

sugere a mudança na legislação para que sejam evitadas delações nessas 

circunstâncias. 

Destacando que inexiste qualquer relação direta entre a prisão cautelar e 

a delação premiada, João Paulo Orsini Martinelli286 expõe o seu ponto de vista de 

forma muito clara. Para o mencionado autor, inexiste qualquer dispositivo legal que 

vincule tais institutos, de maneira que a delação premiada, por si só, não pode 

propiciar a liberdade do delator.  

Entretanto, José de Assis Santiago Neto e Flávia Ávila Penido287 

ressaltam que, embora a teoria não admita a vinculação entre prisão cautelar e 

delação premiada, a vida prática tem demonstrado o contrário. O aludido autor 

afirma que, nos dias de hoje, o cerceamento da liberdade ou a sua iminência não 

pode significar outra coisa senão um meio de forçar a delação, a partir do 

aniquilamento do preso e do exercício de pressão cooperativa para a busca da 

confissão. 

Expondo críticas ao instituto da delação premiada, J. Maurício Mattos 

Filho e Marcelo Fernandez Urani288 salientam a necessidade de o juiz verificar a 

                                                           
284 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PORTO, José Roberto Sotero de Mello. Colaboração 
premiada: um negócio jurídico processual? In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado 
(Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. Belo 

Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 115-143. 

285 FEROLLA, Guido; NETO, João Francisco. As mazelas da colaboração premiada In: LEMOS, 
Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao 

ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 177-190. 

286 MARTINELLI, João Paulo Orsini. Delação premiada: uma realidade sem volta. In: LEMOS, Bruno 
Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao 

ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 240-259. 

287 NETO, José de Assis Santiago; PENIDO, Flávia Ávila. A delação premiada em confronto com o 
processo democrático. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação 
premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 
2016, p. 261-278. 

288 MATTOS FILHO, J. Maurício; URANI, Marcelo Fernandez. Aspectos críticos da delação premiada. 
In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em 

homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 323-343. 
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efetiva existência de voluntariedade por parte do delator. Para eles, antes de 

homologar o termo de colaboração, cabe ao magistrado verificar a sua regularidade, 

a sua legalidade e também a sua voluntariedade, devendo, inclusive, para este fim, 

de forma sigilosa, ouvir o colaborador na presença do seu defensor. 

Em artigo que aborda especificamente a questão da voluntariedade do 

delator encarcerado, seguindo a mesma linha de pensamento de Paulo José Iász de 

Morais289, por sua vez, Diogo Mentor de Mattos Rocha esclarece o seu ponto de 

vista da seguinte maneira. 

 

Vale dizer, o acusado é levado aos ferros sem que se tenha qualquer 
provimento jurisdicional que aponte a sua culpabilidade, sendo certo que 
sequer há previsão temporal da sua permanência no cárcere. Em sendo 
assim, não há dúvidas de que essa situação jurídica certamente influenciará 
na liberdade do acusado quando da sua tomada de decisão, posto que já 
está sofrendo as consequências do crime que lhe é imputado, sem que 
tenha sido julgado e sem qualquer perspectiva de por quanto tempo aquela 
situação irá perdurar. Daí para a celebração do acordo de delação premiada 
é apenas uma questão de tempo.290 

 

Fazendo análise da voluntariedade do delator preso, Rubens Casara e 

Antônio Pedro Melchior criticam aberta e especificamente a chamada Operação 

Lava Jato, afirmando o seguinte. 

 

A Operação Lava Jato, presidida pelo juiz Sérgio Moro, institucionalizou a 
prática de decretar ou revogar prisões preventivas, conforme o imputado 
ceda ou não à proposta de delação premiada.291 

 

                                                           
289 MORAIS, Paulo José Iász. A delação premiada no ordenamento jurídico brasileiro: a atuação das 
agências punitivas na elucidação do caso penal. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe 
Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. 

Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 365-378. 

290 ROCHA, Diogo Mentor de Mattos. A (in)voluntariedade dos acordos de colaboração premiada com 
acusados presos. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação 
premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 

2016, p. 345-364. 

291 CASARA, Rubens; MELCHIOR, Antônio Pedro. Estado pós-democrático e delação premiada: 
crítica ao funcionamento concreto da justiça criminal negocial no Brasil. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; 
CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco 

Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 411-443. 
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Por derradeiro, também criticando a realização da delação premiada 

quando o delator se encontra encarcerado, Rafaela Alban e Sebástian Borges de 

Albuquerque Mello afirmam o seguinte. 

 

Isso significa que a ideia de voluntariedade para a delação é absolutamente 
incompatível com a prisão do colaborador, já que o Estado não pode se 
valer de instrumentos constritivos da liberdade humana para obter a delação 
premiada, tampouco forçar, em completa violação ao princípio do “nemo 
tenetur se detegere”, alguém a se autoincriminar.292 

 

Expostos os pontos de vista acima, é possível verificar que, obedecendo 

ao comando expresso do art. 4°, § 7°, da Lei 12850/13, os doutrinadores concordam 

com a exigência da voluntariedade para a celebração do acordo de delação 

premiada. É bem verdade que, por vezes, alguns autores confundem os conceitos 

de voluntariedade e de espontaneidade, embora afirmem, mesmo diante da aludida 

confusão, que o importante é que o delator seja livre para celebrar o negócio. 

O que efetivamente causa polêmica entre os autores é o fato de a 

delação premiada ser celebrada diante da ameaça de prisão cautelar ou, em casos 

mais radicais, o acordo ser celebrado com o indiciado ou o acusado já encarcerado. 

Argumenta-se que o fato de estar na iminência de ser encarcerado ou 

efetivamente preso afasta a necessária voluntariedade para a celebração da delação 

premiada, sendo certo que, por outro lado, se afirma que a situação prisional do réu 

não tem relevância para a formação do seu convencimento quanto à conveniência 

da celebração do negócio jurídico agora em estudo. 

A prisão cautelar influencia a tomada de decisão do delator quanto à 

conveniência da delação premiada, assim como outros fatores externos também o 

influenciam, o que parece ser natural porque as decisões tomadas pelas pessoas 

em geral são embasadas nas circunstâncias de suas vidas 

É dever do magistrado, estando o delator encarcerado ou em liberdade, 

diligenciar da forma mais cuidadosa possível para saber se efetivamente ele agiu 

com a voluntariedade exigida pelo legislador ou se houve alguma coação, algum 

                                                           
292 ALBAN, Rafaela; MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. A inegociabilidade da prescrição nos 
acordos de delação premiada. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). 
Delação premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: 

D´Plácido, 2016, p. 365-378. 
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vício de vontade, uma vez que a decisão do delator deve sempre ser livre para que 

se possa reconhecer a validade da delação. 

Algum acordo celebrado sem que o delator adira voluntariamente aos 

termos propostos contém vício que deve ser reconhecido porque resta desnaturado 

completamente o instituto da delação premiada. O negócio a ser celebrado entre o 

Ministério Público e o indiciado ou o acusado pressupõe tratativas, negociações e 

ajustes próprios de qualquer negócio jurídico, não se podendo admitir que haja 

qualquer vontade viciada. 

Entretanto, não é a condição de preso cautelar, seja por força de prisão 

temporária, seja por força de prisão preventiva, que vai necessariamente esclarecer 

a existência, ou não, de voluntariedade. As condições do sistema carcerário 

brasileiro são as piores possíveis, de modo que ninguém em sã consciência pode 

gostar do ambiente carcerário, sendo natural que todos que nele estejam pretendam 

ganhar a liberdade. 

Todavia, não é o desejo de liberdade que convence os presos de optar 

pela delação premiada, mas sim um conjunto de fatores sobre os quais eles devem 

refletir juntamente com seus defensores, até porque a qualidade dos benefícios que 

lhes são ofertados também os influencia. Assim, parece simplista o raciocínio no 

sentido de vetar a delação premiada pelo fato de o delator estar preso, sem que as 

questões periféricas sejam igualmente examinadas. 

Um bom argumento é aquele no sentido de perceber que a maioria das 

delações premiadas realizadas na chamada Operação Lava Jato foi realizada com 

indiciados e acusados soltos. É certo que se pode argumentar que tais delatores, 

embora em liberdade, concordaram com a celebração do acordo justamente pelo 

temor de serem encarcerados. 

Mas esse raciocínio leva à conclusão no sentido de que a delação 

premiada jamais deva ser aplicada porque sempre a vontade do indiciado ou do 

acusado estará viciada, seja porque ele já está preso, seja porque ele tem medo de 

vir a ser encarcerado. 

De outro lado, também é possível observar que nem todos os presos da 

Operação Lava Jato optaram por celebrar a delação premiada, o que significa 

reconhecer que eles mantiveram a sua voluntariedade inabalada. Mesmo que se 

afirme que, com o passar do tempo, cansados do cárcere, eles esmorecerão e 
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aceitarão a delação premiada, isso não passa de uma suposição, sem que haja 

dados com base nos quais se possa ratificar esse entendimento. 

De toda forma, o propósito deste estudo é fornecer argumentos para que 

o leitor possa refletir quanto à temática e, então, possa formar o seu convencimento, 

seja para reconhecer a inviabilidade da delação premiada com a participação de 

indiciado ou acusado preso, seja para admitir que a voluntariedade exigida pelo 

legislador não se encontra necessariamente vinculada à situação de preso ou solto 

do indiciado ou do acusado. 

 

 

3.5. Os direitos de proteção ao delator 

 

 

A delação premiada, em linhas gerais, consiste em um acordo celebrado 

entre a acusação e o indiciado no inquérito policial ou o acusado no processo 

criminal, o qual se dispõe a esclarecer os pontos que são de interesse do Ministério 

Público com o propósito de usufruir determinados benefícios. O indiciado ou o 

acusado fica estimulado a colaborar para o esclarecimento dos fatos, diante da 

possibilidade de ver atenuada a resposta penal que lhe será aplicada, sendo certo 

que, em situações extremas, sequer é aplicada alguma resposta penal.  

Embora essas possibilidades sejam tentadoras, não se pode ignorar o 

risco corrido pelo indiciado ou pelo acusado porque as suas informações irão 

repercutir em desfavor de outra pessoa igualmente envolvida na dinâmica criminosa. 

Isso significa que, além dos benefícios a serem concedidos ao delator, também é 

fundamental que se diminuam tais riscos, sob pena de o delator sofrer grave 

represália, inclusive ao custo de sua própria vida. Portanto, neste momento, apenas 

serão estudados o que José Raimundo Leite Filho chama de instrumentos 

extraprocessuais de proteção. 

 

Na sua grande maioria, veiculam instrumentos extraprocessuais de 
proteção, física e financeira, à pessoa ameaçada. Extraprocessuais porque, 
embora possam vir a ser concedidas no curso de uma relação processual 
penal, projetam pouco ou nenhum impacto na formação e qualidade da 
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prova, limitando-se a prover assistência administrativa de variada ordem à 
testemunha.293 

 

Não pode o Estado, através do Poder Judiciário, simplesmente homologar 

o acordo de delação premiada, sem qualquer preocupação com o delator, atuando 

somente de uma maneira burocrática, fingindo não perceber o risco real que sofre o 

delator. É por isso que o art. 5° da Lei 12850/13294 elenca os direitos do colaborador, 

com relação aos quais serão expostas neste momento as observações feitas pelos 

doutrinadores brasileiros.  

Desde logo, cabe destacar que o art. 5°, I, da Lei 12850/13, faz expressa 

remissão “às medidas de proteção previstas na legislação específica”. Isso significa 

que o rol de direitos previstos no mencionado diploma legal não revoga outros 

direitos previstos em outros textos legais. Nesse sentido, o art. 15 da Lei 9807/99295 

prevê a aplicação ao colaborador, estando ele preso ou em liberdade, de medidas 

especiais de segurança e proteção à sua integridade física. 

                                                           
293 LEITE FILHO, José Raimundo. Testemunha sem rosto: anotações ao regime estabelecido na Lei 
9807/99. In: SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (Org.). A prova do 
enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: Juspodium, 2015, p. 187. 

294 “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.” 

295 “Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, medidas especiais 
de segurança e proteção a sua integridade física, considerando ameaça ou coação eventual ou 
efetiva. 

§ 1o Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador 
será custodiado em dependência separada dos demais presos. 

§ 2o Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do colaborador 
qualquer das medidas previstas no art. 8o desta Lei. 

§ 3o No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas 
especiais que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados.” 
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Não custa lembrar que o art. 15, § 2°, da Lei 9807/99, menciona o art. 8°, 

caput, do mesmo diploma legal296, o qual, por sua vez, se refere às “medidas 

cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção”, ficando 

à disposição do juiz, além da prisão domiciliar prevista nos artigos 317297 e 318298 do 

CPP, também aquelas medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 

319299 e 320300 do CPP. 

                                                           
296 “Art. 8o Quando entender necessário, poderá o conselho deliberativo solicitar ao Ministério Público 
que requeira ao juiz a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a 
eficácia da proteção.” 

297 “Art. 317.  A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, 
só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.”  

298 “Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:  

I - maior de 80 (oitenta) anos;            

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;              

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 
deficiência;                  

IV - gestante;            

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;  

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos.            

Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste 
artigo.”  

299 “Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:          

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e 
justificar atividades;           

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o 
risco de novas infrações;          

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;           

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária 
para a investigação ou instrução;  

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado 
tenha residência e trabalho fixos;   

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira 
quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;         

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave 
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e 
houver risco de reiteração;           



113 

 

Ademais, o art. 19-A da Lei 9807/99301 prevê a prioridade para a 

tramitação do inquérito policial e do processo criminal, havendo indiciado, acusado, 

vítima ou réu colaborador, inclusive prevendo a antecipação dos depoimentos a 

serem prestados por pessoas incluídas no programa de proteção, o que, aliás, na 

ótica de Walter Nunes da Silva Júnior302, não é o ideal, uma vez que o delator acaba 

sendo prejudicado pelo fato de prestar as suas declarações sem ter conhecimento 

de todas as provas produzidas contra si. 

Convém registrar que, embora o art. 7° da Lei 9807/99303 faça expressa 

menção às testemunhas e às vítimas, indicando um rol de medidas a serem 

                                                                                                                                                                                     
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, 
evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.”           

300 “Art. 320.  A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades 
encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para 
entregar o passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.”              

301 “Art. 19-A.  Terão prioridade na tramitação o inquérito e o processo criminal em que figure 
indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos programas 
de que trata esta Lei.   

Parágrafo único.  Qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, após a citação, tomará 
antecipadamente o depoimento das pessoas incluídas nos programas de proteção previstos nesta 
Lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo 
que a oitiva antecipada traria para a instrução criminal.”   

302 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do 
processo penal. Natal: OWL Editora Jurídica, 2015, p. 521.  

303 “Art. 7o Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou 
cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de 
cada caso: 

I - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; 

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para a 
prestação de depoimentos; 

III - transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção; 

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais; 

V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, 
no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de 
inexistência de qualquer fonte de renda; 

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou 
vantagens, quando servidor público ou militar; 

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica; 

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida; 

IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e administrativas 
que exijam o comparecimento pessoal. 
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aplicadas em seu favor, Marcos Paulo Dutra Santos entende que nada impede a 

aplicação das mencionadas medidas também ao indiciado ou ao réu colaborador, 

ressaltando que a analogia in bonam partem autoriza tal raciocínio. 

 

Embora voltadas às testemunhas e às vítimas, aplica-se ao colaborador, 
que estiver respondendo ao processo em liberdade, as medidas, de cunho 
administrativo, enumeradas no art. 7°, por analogia in bonam partem.304 

 

De seu lado, para Cleber Masson e Vinícius Marçal305, adotando-se o 

mesmo raciocínio, é possível aplicar ao indiciado ou ao acusado colaborador a 

norma do art. 9° da 9807/99306, que prevê a possibilidade de alteração do nome 

completo da pessoa sob proteção e até a alteração dos nomes de seus familiares 

que com ela tenham convivência habitual, já que o seu § 1° faz expressa referência 

ao art. 2°, § 1°, do mesmo diploma legal.307  

Feito esse registro inicial alusivo às medidas que podem ser aplicadas ao 

indiciado ou ao acusado colaborador, cuja previsão extrapola a Lei 12850/13, 

convém analisar a questão do sigilo de dados, especialmente porque o legislador 

externou preocupação neste sentido em dois momentos, no art. 5°, II e V, do mesmo 

diploma legal. 

                                                                                                                                                                                     
Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo conselho deliberativo no início de 
cada exercício financeiro.” 

304 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: Juspodium, 2016, p. 

162. 

305 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. Rio de Janeiro: Forense, Método, 2016, 

p. 191. 

306 “Art. 9o Em casos excepcionais e considerando as características e gravidade da coação ou 
ameaça, poderá o conselho deliberativo encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz 
competente para registros públicos objetivando a alteração de nome completo. 

§ 1o A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no § 1o do art. 
2o desta Lei, inclusive aos filhos menores, e será precedida das providências necessárias ao 
resguardo de direitos de terceiros.” 

307 “Art. 2o A proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes levarão em conta a 
gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou 
reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da prova. 

§ 1o A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, 
descendentes e dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, 
conforme o especificamente necessário em cada caso.” 
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Nesse aspecto, convém salientar que o art. 7° da Lei 12850/13308 prevê o 

sigilo do acordo de delação premiada até o recebimento da denúncia, ao qual só 

podem ter acesso o juiz, o Ministério Público, a autoridade policial e o defensor, este 

último apenas com relação aos elementos alusivos ao delator, a fim de que seja 

assegurada a observância ao princípio da ampla defesa.309 

Além disso, o legislador, embora tenha previsto a quebra do sigilo no 

momento do recebimento da denúncia, teve a cautela de ressaltar que, mesmo após 

a mencionada quebra, devem ser observados os direitos previstos no art. 5° do 

mesmo diploma legal, que agora serão analisados. 

Nesse sentido, Décio Franco David e Luiza Borges Terra criticam o que 

nominam de “sigilo seletivo”, afirmando que muitas delações premiadas acabam 

sendo amplamente divulgadas na imprensa, inclusive antes do recebimento da 

denúncia, nos seguintes termos. 

 

Em que pese a clarividente disposição legal, o que vemos na prática é a 
divulgação midiática das negociações de acordo de delação premiada, 
inclusive antes do recebimento da denúncia, bem como a exposição 
completa do colaborador após o recebimento da exordial acusatória. Na 
prática, o que se nota é que a mídia acaba por oferecer um Direito Penal e 
um Processo Penal do espetáculo, em que as informações dos acusados e 
os acordos de delação premiada seguindo as formalidades descritas deixam 
de ser importantes.310 

 

                                                           
308 “Art. 7o O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas 
informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. 

§ 1o As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair 
a distribuição, que decidirá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 2o O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como 
forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do 
representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de 
defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em 
andamento. 

§ 3o O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, 
observado o disposto no art. 5o.” 

309 “Art, 5°, LV: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” 

310 DAVID, Décio Franco; TERRA, Luiza Borges. Sigilo e delação premiada: o tecer das teias da 
tarântula midiática. In: LEMOS, Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação 
premiada: estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 

2016, p. 305-322. 
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Comprovando a tese que sustentam no sentido de a mídia não respeitar o 

sigilo exigido pelo legislador, os citados autores trazem recortes de matérias 

jornalísticas com os seguintes títulos: “Dilma sabia tudo sobre Pasadena, afirma 

Cerveró em delação premiada”, “Delação de Cerveró envolve 11 políticos e meio 

bilhão de reais em propina”, “Em proposta de delação, Santana relata que Dilma 

sabia de tudo”, “Em delação, Cerveró aponta falácia de Dilma sobre compra de 

Passadena”, “Proposta de delação de João Santana promete mandar Dilma pra 

cadeia” e “João Santana e Mônica Moura assinam acordo para iniciar delação 

premiada”.  

Os aspectos políticos que envolvem as matérias acima mencionadas não 

interessam a esta dissertação, mas realmente se observa com tais exemplos, dentre 

muitos outros, que o sigilo previsto na Lei 12850/13 nem sempre é observado na 

prática. 

Essa disposição da mídia em noticiar à exaustão tais delações premiadas, 

mencionando dados e informações que, a rigor, deveriam ficar no mais absoluto 

sigilo não passou despercebida por Rubens Casara que, enfrentando a questão, 

consignou o seguinte. 

 

Em meio aos vários espetáculos que se acumulam na atual quadra 
histórica, estão em cartaz os “julgamentos penais”, em que entram em cena, 
principalmente, dois valores: a verdade e a liberdade. O fascínio pelo crime, 
em um jogo de repulsa e identificação, a fé nas penas apresentadas como 
remédio para os mais variados problemas sociais (por mais que todas as 
pesquisas sérias sobre o tema apontem para a ineficácia da “pena” na 
prevenção de delitos e na ressocialização de criminosos), somados a um 
certo sadismo (na medida em aplicar uma “pena” é, em apertada síntese, 
impor um sofrimento), fazem do julgamento penal um objeto privilegiado de 
entretenimento.311 

 

De seu lado, Fernando Tourinho Neto312, abordando aquilo ele nomina de 

“direitos do traidor”, após fazer a transcrição integral do art. 5° da Lei 12850/13, faz 

contundente crítica à espetacularização da delações premiadas, inclusive chamando 

alguns delatores de “fanfarrões”, já que denunciam com o propósito de obter o 

                                                           
311 CASARA, Rubens. Processo penal do espetáculo: ensaios sobre o poder penal, a dogmática e o 

autoritarismo na sociedade brasileira. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 11-12. 

312 TOURINHO NETO, Fernando. Delação premiada (colaboração premiada): traição premiada; 
endurecimento das decisões judiciais; afronta à Constituição Federal; juiz justiceiro. In: LEMOS, 
Bruno Espiñeira; CALDEIRA, Felipe Machado (Org.). Delação premiada: estudos em homenagem ao 

ministro Marco Aurélio de Mello. Belo Horizonte: D´Plácido, 2016, p. 499-525. 
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prêmio e também com o desejo de destruir o nome e a reputação dos adversários, 

muitas vezes inocentes.  

Aliás, neste aspecto alusivo à preservação do nome, da qualificação, da 

imagem e das demais informações pessoais, prevista no art. 5°, II, da Lei 12850/13, 

bem como pertinente ao direito de o delator não ter a sua identidade revelada pelos 

meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização 

por escrito, previsto no art. 5°, V, da mesma lei, é preciso lembrar que o legislador 

tipificou a conduta daquele que desrespeita tais normas, conforme o art. 18 do 

mesmo diploma legal.313 

É possível sustentar que tal tipificação é inconstitucional por desrespeito à 

norma do art. 220, § 1°, da Constituição Federal314, sendo certo que Guilherme de 

Souza Nucci enfrentou tal linha de raciocínio da seguinte maneira.  

 

Há somente um conflito aparente de normas, pois a liberdade de informação 
jornalística cede espaço ao direito à intimidade, à vida privada e à imagem 
das pessoas (art. 5°, X, CF). Diante disso, é viável que a lei ordinária possa 
disciplinar algumas situações em que a liberdade de imprensa não é total. 
Ademais, não se trata unicamente de tutelar a imagem do delator, mas a 
sua segurança individual e também o interesse público em jogo.315 

 

Ainda no que alude ao sigilo que deve envolver os nome, qualificação, 

imagem e demais informações pessoais do delator, Marcelo Batlouni Mendroni316 

sustenta o ponto de vista no sentido de que sequer os advogados dos corréus 

devem ter acesso aos mesmos. 

                                                           
313 “Art. 18.  Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por 
escrito: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” 

314 “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII 
e XIV.” 

315 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014, p. 743. 

316 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Comentários à lei de combate ao crime organizado. São Paulo: 

Atlas, 2013, p. 66. 



118 

 

Esse radicalismo foi temperado por Rogério Filippetto e Luísa Carolina 

Vasconcelos Chagas Rocha317, que sustentam a necessidade de a identidade do 

delator ser revelada após o recebimento da denúncia, embora afirmem que os 

demais dados possam ser omitidos para a preservação de sua integridade física e 

de sua vida. 

Por outro lado, o delator também tem o direito de ser conduzido, em juízo, 

separadamente dos demais coautores ou partícipes, conforme dispõe o art. 5°, III, 

da Lei 12850/13.  

Esse comando dirigido ao Poder Executivo, que em regra é o responsável 

pelo transporte dos presos, tem a intenção de evitar qualquer pressão sobre o 

delator, o que poderia ocorrer no caminho do estabelecimento penal ao fórum ou 

vice-versa. Embora o legislador tenha mencionado a condução “em juízo”, tal 

cautela deve ser empregada em qualquer hipótese de transporte do delator, 

inclusive no momento em que ele é transferido de uma unidade do sistema prisional 

para outra, já que também nesse caso a preocupação com a ocorrência de qualquer 

tipo de pressão se justifica. 

Também com o propósito de preservar o delator, o art. 5°, IV, da Lei 

12850/13, prevê o seu direito de participar das audiências sem contato visual com os 

outros acusados. 

Essa cautela, que Antonio Scarance Fernandes318 nomina de 

“testemunho oculto”, não permite que se desconheça a identidade do delator, 

viabilizando apenas que ele, cuja identidade deve ser conhecida por todas as 

pessoas que participam do ato processual, não seja visto pelos demais acusados. 

Embora próximas, a norma do art. 5°, IV, da Lei 12850/13, é distinta da 

norma do art. 217 do CPP319 porque esta exige que o juiz justifique a necessidade 

                                                           
317 FILIPPETTO, Rogério; ROCHA, Luísa Carolina Vasconcelos Chagas. Colaboração premiada: 

contornos segundo o sistema acusatório. Belo Horizonte: D´Plácido, 2017, p. 184. 

318 FERNANDES, Antonio Scarance. O equilíbrio na repressão ao crime organizado. In: ______; 
ALMEIDA, José Raul Gavião; MORAES, Maurício Zanoide de (Coord.). Crime organizado: aspectos 

processuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 25. 

319 “Art. 217.  Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério 
constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, 
fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a 
retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.                 

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar 
do termo, assim como os motivos que a determinaram.”                        
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de retirada do acusado da sala de audiências, ao contrário daquela que dispensa a 

justificativa por presumir a sua necessidade. 

Por derradeiro, o art. 5°, VI, da Lei 12850/13, encerra o rol de direitos do 

delator dispondo que ele deve cumprir a sua pena em estabelecimento penal diverso 

dos demais corréus ou condenados. 

Também aqui fica evidenciado o propósito de evitar pressão sobre o 

delator ou qualquer tipo de represália em razão do teor de suas declarações ou por 

força da colaboração que tenha dado à investigação policial ou ao processo criminal. 

Embora a lei tenha se referido ao delator condenado, tal cautela também deve ser 

aplicada ao preso cautelar, sendo certo que o art. 15, § 1°, da lei 9807/99320, previu 

essa possibilidade. 

Para enfatizar a distância que, por vezes, existe entre as normas jurídicas 

em vigor e a realidade, não custa lembrar que o art. 19, da Lei 9807/99321, prevê a 

criação de estabelecimentos penais destinados especificamente para os delatores. 

Diante da realidade carcerária existente em nosso país, em que se verifica a falta de 

estabelecimentos penais para os criminosos não delatores, muitos dos quais 

estando em situação caótica, não deixa de ser curiosa a aludida previsão legal. 

Esse aspecto de ordem prática não passou despercebido por Eduardo 

Luiz Santos Cabette e Marcius Tadeu Maciel Nahur, os quais registram o seguinte 

ponto de vista. 

 

Ofertar a então delação a alguém e dizer-lhe que teria uma redução de 
pena, mas que iria cumpri-la, ainda que reduzida, em um mesmo sistema 
que os demais corréus era uma piada de humor negro que qualquer 
operador do Direito sentiria vergonha em explicitar a um suspeito ou 
investigado. O que aconteceria seria que os demais corréus seriam 
condenados a penas de prisão, enquanto o delator seria formalmente 

                                                           
320 “Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, medidas especiais 
de segurança e proteção a sua integridade física, considerando ameaça ou coação eventual ou 
efetiva. 

§ 1o Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador 
será custodiado em dependência separada dos demais presos.” 

321 “Art. 19. A União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de 
pena de condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração de que trata esta 
Lei.        

Parágrafo único. Para fins de utilização desses estabelecimentos, poderá a União celebrar convênios 
com os Estados e o Distrito Federal.” 
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condenado a uma pena de prisão minorada, mas material ou faticamente 
condenado à pena de morte.322 

 

Atento à precária realidade carcerária existente em nosso país, Heráclito 

Antônio Mossin e Júlio César Mossin323 admitem uma interpretação bastante elástica 

da norma do art. 5°, VI, da Lei 12850/13, quando dispensam a existência de um 

estabelecimento penal específico para os delatores, contentando-se com a reserva 

de um local específico para o seu acautelamento. 

O que se verifica, portanto, com o reconhecimento dos direitos do delator 

acima aludidos, é o chamado “sistema de controle positivo das provas”, mais 

especificamente com relação às fontes pessoais, preservando-se o indiciado no 

inquérito policial ou o acusado no processo criminal, conforme apontado por Victor 

Moreno Catena.324 

Tais medidas atentam para a realidade existente no sentido de prevalecer 

a “cultura da supressão da prova”, a qual tem lugar quando se trata de organizações 

criminosas, conforme ensina Joaquín Gimenez Garcia. 

 

Há que se ter em conta o realismo das situações a que, em certas ocasiões, 
podem estar submetidas testemunhas e peritos, singularmente nas 
hipóteses de delinquência organizada – cuja capacidade de atemorização é 
óbvia – e buscar fórmulas que, com respeito às garantias processuais 
essenciais, conceda também garantias eficazes para a vida e integridade de 
tais pessoas ante os riscos – certamente reais – que podem derivar-se 
contra eles e seus familiares como consequência dos testemunhos 
incriminatórios efetuados.325 

 

Registre-se que, conforme apontado por Eduardo Araújo da Silva, o 

movimento do legislador brasileiro, no sentido de proteger o indiciado no inquérito 

policial ou o réu no processo criminal, vai ao encontro de uma política adotada em 

vários países que combatem as organizações criminosas, como Espanha, Itália, 

                                                           
322 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. Criminalidade organizada & 
globalização desorganizada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 231. 

323 MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César. Delação premiada: aspectos jurídicos. São 
Paulo: JHMizuno, 2016, p. 118. 

324 CATENA, Victor Moreno. La protección de los testigos y peritos en el proceso español. In: FERRÉ, 
Juan Carlos; BORRALLO, Enrique Anarte (Org.). Delincuencia organizada: aspectos penales, 

procesales y criminológicos. Huelva: Universidade de Huelva, 1999, p. 137-138. 

325 GIMENEZ GARCIA, Joaquín. El testigo y el perito: su protección en el juicio oral. Actualidad Penal, 

Madri, n. 2, 1994, p. 726. 
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Alemanha e Estados Unidos, sendo também importante lembrar, a exemplo do que 

fez o autor acima referido, o que dispõe a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (Convenção de Mérida), adotada em 31 de outubro de 2003 e ratificada 

pelo Brasil através do Decreto 5687/06.326 

 

Cada Estado Parte adotará medidas apropriadas, em conformidade com 
seu ordenamento jurídico interno e dentro de suas possibilidades, para 
proteger de maneira eficaz contra eventuais atos de represália ou 
intimidação as testemunhas e peritos que prestem testemunho sobre os 
delitos qualificados de acordo com a presente Convenção, assim como, 
quando proceder, a seus familiares e demais pessoas próximas. 

 

Diante dos benefícios que podem ser reconhecidos ao delator, da sua 

situação vulnerável perante os demais membros da organização criminosa e dos 

direitos que lhe são deferidos para a preservação de sua integridade física e de sua 

vida, Guilherme de Souza Nucci327, afirma o seguinte: “em verdade, ser delator é um 

fardo; traz benefícios penais, mas também muitas preocupações”, sendo certo que 

tal observação permite uma reflexão quanto ao tema. 

                                                           
326 DA SILVA, Eduardo Araújo. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais penais da 

Lei 12850/13. São Paulo: Atlas, 2015, p. 79. 

327 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 76.  
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo surgiu de um questionamento decorrente das 

oportunidades em que foram ouvidas afirmações, sem qualquer respaldo empírico, 

no sentido de que determinado autor tratava certo assunto de maneira mais rigorosa 

porque atuava como procurador da república ou promotor de justiça, enquanto outro 

autor conferia um tratamento mais liberal ao mesmo assunto apenas porque atuava 

como defensor público ou advogado. 

No caso de o autor de determinada obra atuar como magistrado, a 

especulação neste sentido chegava ao ponto de afirmar que o seu enfoque, mais 

rigoroso ou mais liberal, se relacionava à carreira que o autor teve antes de 

ingressar na magistratura. 

Foi com o propósito de entender se fazia sentido a citada especulação 

que se iniciou este prazeroso período de pesquisa, a qual se direcionou à delação 

premiada especificamente. 

Optou-se pela pesquisa alusiva à delação premiada por dois motivos: a 

primeira razão decorre do fato de não se ter localizado qualquer pesquisa anterior 

feita com este propósito e, por outro lado, a segunda razão deriva da grande 

visibilidade que o tema despertou nos últimos anos. 

Embora não se tenha tido o propósito de estudar a chamada Operação 

Lava Jato, é preciso reconhecer que a mencionada operação popularizou a delação 

premiada, sendo certo que muitas pessoas passaram a acompanhar o seu 

desenvolvimento através da mídia. 

Evidentemente, não se pode esperar que a mídia cumpra o papel de 

explicar os institutos jurídicos, sobretudo porque há uma natural preocupação, por 

parte da imprensa, de ganhar a audiência em geral, de modo que, em muitas 

oportunidades, a delação premiada é tratada com certa espetacularização, não se 

podendo, a rigor, confiar nas informações que são transmitidas para o público em 

geral. 

De toda maneira, embora o estudo da delação premiada extrapole, em 

muito, o âmbito da chamada Operação Lava Jato, não se pode deixar de reconhecer 

que o advento da referida operação despertou a curiosidade de muitos, inclusive de 
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parte da doutrina, já que se constata o aumento no número de obras publicadas 

após a deflagração da mencionada operação. 

Por isso, nesta dissertação, foi possível estudar muitas obras escritas 

recentemente, pelos mais diversos operadores do Direito, o que tornou mais rica a 

investigação quanto ao tema. 

Dessa maneira, foram estudadas dezessete obras publicadas nos últimos 

anos, buscando entender a forma como a delação premiada foi tratada, destacando 

os assuntos mais abordados pelos autores e os assuntos que não mereceram maior 

atenção nas referidas obras. 

Além disso, considerando que cinco das dezessete obras aludidas foram 

escritas por dois autores, foi possível estudar o perfil acadêmico e o perfil 

profissional de vinte e dois autores que se dedicaram à delação premiada, seja em 

obras que tratam exclusivamente do mencionado instituto, seja em obras um pouco 

mais abrangentes, mas que destinam especial atenção à delação premiada. 

Convém salientar que não foram objeto da pesquisa os artigos científicos 

veiculados em revistas especializadas ou através da rede mundial de computadores, 

uma vez que a especificidade dos temas neles tratados não permitiria a identificação 

do perfil dos seus autores. 

Com base em tais informações, foi possível responder a questão que 

motivou a elaboração desta dissertação: a atividade profissional dos autores, seja 

como magistrado, seja como membro do Ministério Público, seja como defensor, 

influencia o tratamento, mais rigoroso ou mais liberal, que os mesmos conferem à 

delação premiada em suas obras?  

O que foi possível perceber foi o fato de a maioria dos autores terem 

envolvimento acadêmico significativo, já que muitos deles possuem título de Doutor, 

Mestre ou Especialista, sendo também importante registrar que vários deles já 

publicaram outras obras, havendo, inclusive, um pequeno grupo de autores que 

publicaram dezenas de livros. 

Não são muitos os casos em que a obra sobre delação premiada constitui 

a estreia dos autores no universo das publicações, o que lhes confere técnica na 

abordagem dos temas, no sentido de não se deixarem contaminar pela vida prática 

que possuem como operadores do Direito. 

Em outras palavras, não se verificou uma predisposição dos autores na 

abordagem dos temas relacionados à delação premiada vinculada à sua atuação 
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profissional, de modo que o seu papel de magistrado, de membro do Ministério 

Público ou de defensor, embora possa em alguma medida influenciar a sua ótica 

sobre os temas jurídicos que lhes são submetidos, não possui força suficiente para 

estigmar as suas obras. 

Para embasar a mencionada conclusão, é possível exemplificar com a 

exposição constante no terceiro capítulo desta dissertação alusiva aos aspectos 

éticos da delação premiada. 

Na verdade, caso a atuação profissional dos autores fosse determinante 

para a formação do seu convencimento, seria lógica a conclusão no sentido de que 

os membros do Ministério Público apoiassem a ética da delação premiada, enquanto 

os defensores a criticassem de maneira veemente. 

Contudo, o que se verificou no exame das dezessete obras aludidas e na 

análise dos seus vinte e dois autores mencionados não corresponde a esta 

expectativa, já que não se pode vincular as opiniões expostas pelos autores às suas 

respectivas carreiras. 

Veja-se que não criticam a eticidade da delação premiada o magistrado 

Fausto Martin de Sanctis, os promotores de justiça Cleber Masson e Vinícius Marçal, 

o advogado José Alexandre Marson Guidi ou os delegados de polícia Eduardo Luiz 

Santos Cabette e Marcius Tadeu Maciel Nahur. 

Por outro lado, criticam a eticidade da delação premiada o magistrado 

Frederico Valdez Pereira, o procurador de justiça Paulo César Busato, o defensor 

público Marcos Paulo Dutra Santos e o advogado Cezar Roberto Bitencourt. 

Igualmente para exemplificar o fato de as opiniões externadas pelos 

autores não se relacionarem necessariamente com as suas carreiras jurídicas, é 

possível lembrar a abordagem que foi feita no terceiro capítulo desta dissertação e 

que se relaciona à constitucionalidade da delação premiada. 

Se houvesse tal relação direta entre a abordagem feita pelos autores e as 

suas carreiras, de maneira evidente, os membros do Ministério Público optariam por 

reconhecer a constitucionalidade da delação premiada, enquanto os defensores 

sustentariam o desrespeito à Constituição Federal. 

Mas não é isso o que ocorre, na medida em que o magistrado Guilherme 

de Souza Nucci, a procuradora da república Cibele Benevides Guedes da Fonseca e 

o defensor público Marcos Paulo Dutra Santos reconhecem a constitucionalidade do 

instituto. 
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De outro lado, os procuradores da justiça Paulo César Busato e Rogério 

Filippetto e os advogados Cezar Roberto Bitencourt e Luísa Carolina Vasconcelos 

Chagas Rocha criticam a constitucionalidade da delação premiada. 

Considerando estes exemplos agora destacados e os demais aspectos 

abordados nesta dissertação, é possível afirmar, à luz da pesquisa feita para a 

elaboração desta dissertação e do dados obtidos com a presente investigação, que 

não se confirmou a suspeita inicial que se tinha no sentido de que os enfoques 

apresentados pelos autores guardem relação direta com suas carreiras jurídicas. 

Na verdade, a dedicação acadêmica é o fator que aproxima os autores 

estudados, uma vez que, na sua grande maioria, o grupo investigado se dedica ou já 

se dedicou a cursos de Doutorado, Mestrado e Especialização, bem como publicou 

outras obras, o que lhes confere certa isenção na abordagem dos temas. 

Evidentemente, as carreiras jurídicas exercidas pelos autores influenciam, 

em certa medida, os seus enfoques na análise dos temas jurídicos relacionados à 

delação premiada, sendo certo que esta influência é natural. 

Entretanto, o compromisso acadêmico na abordagem dos temas jurídicos 

mencionados permite que os autores não se deixem influenciar pela atuação que 

tenham nas suas carreiras acadêmicas, o que, certamente, confere credibilidade aos 

seus pontos de vista e enriquece o estudo dos diversos temas examinados. 
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