
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

JOÃO VITOR MARTINES ILDEFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



JOÃO VITOR MARTINES ILDEFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação em 

Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a 

obtenção do título de bacharel em Direito, sob 

a orientação do Prof. Mestre Marllon Beraldo. 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017 



 
 

JOÃO VITOR MARTINES ILDEFONSO 

 

 

 

 

DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação em Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Direito, sob a 

orientação do Prof. Mestre Marllon Beraldo. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 



3 

 

DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

 

João Vitor Martines Ildefonso1 

Marllon Beraldo 2 

 

 

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO; 2 DELAÇÃO PREMIADA; 2.1 Conceito; 2.2 Origem 

Histórica; 2.3 Previsão legal 3 PROCEDIMENTO; 3.1 Momento processual; 3.2 Requisitos 

para a concessão; 3.2.1 Voluntariedade e espontaneidade; 3.3 Da eficácia da delação 

premiada; 4 DA SENTENÇA; 4.1 Vinculação da delação premiada a sentença; 4.2 

Individualização do benefício; 5 DA APLICAÇÃO PRATICA; 5.1 Da redução da pena; 

5.1.1 Da suspensão condicional da pena; 5.2 Do perdão judicial; Da substituição por pena 

restritivas de direitos 6 CONCLUSÃO; 7 REFERÊNCIAS. 

 

RESUMO 

 

Ao ver o atual cenário do país, nota-se que a delação premiada se tornou alvo de uma grande 

atenção, tendo em vista os recentes acontecimentos, sendo que com referida atenção existem 

vários pontos e inúmeras dúvidas que pairam acerca do tema e necessitam de um 

esclarecimento. O presente trabalho, portanto, busca esclarecer o que é o instituto da delação 

premiada, bem como trazer como o mesmo é apresentado no ordenamento jurídico pátrio. 

Desta forma, a presente pesquisa ainda traz as nuances que permeiam este instituto, no sentido 

de explicar em quais situações existe a possibilidade de se aplicar a delação premiada, e ainda 

os benefícios e as consequências práticas na pena do agente criminoso, levantando ainda os 

requisitos a serem preenchidos para a concessão dos mesmos a fim de evitar a banalização e 

utilização de má fé de referido instituto jurídico. 

 

                                                           
1 Acadêmico do 5º ano da Graduação em Direito do Centro Universitário de Maringá. Endereço eletrônico: 

<jv.martines@hotmail.com>. 
2 Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (2005) e mestrado em Ciências Jurídicas pelo 

Centro Universitário de Maringá (2010). Atualmente é professor da Unicesumar - Centro Universitário de 

Maringá, bem como Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal da 

Unicesumar. Tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Penal e Direito Processual Penal. 

Advogado criminalista. Endereço eletrônico:< marllonberaldo@hotmail.com>. 

mailto:marllonberaldo@hotmail.com
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Palavras-chave: Delação. Consequências. Benefícios. Requisitos. 

 

 

FROM THE INSTITUTE OF DELATION AWARDED IN BRAZILIAN LEGAL 

ORDINANCE. 

 

ABSTRACT 

 

In looking at the current scenario of the country, it is noticed that the awarded delation has 

become the target of great attention, in view of the recent events, and with this attention there are 

several points and many doubts that hover about the subject and need a clarification. The present 

work, therefore, seeks to clarify what is the institute of the awarded dalation, as well as to bring 

as it is presented in the legal order of the country. In this way, the present research still brings the 

nuances that permeate this institute, in the sense of explaining in which situations there is the 

possibility of applying the award, as well as the benefits and practical consequences in the 

penalty of the criminal agent, also raising the requirements to be fulfilled for the concession of 

the same in order to avoid the vulgarization and bad faith use of this legal institute. 

 

Keywords: Delation. Consequences. Benefits. Rquirements.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A delação premiada, devido aos presentes acontecimentos no Brasil, torna-se um tema 

extremamente importante a ser estudado, tanto na área do direito, como em todas as outras, no 

geral. Referido instituto divide opiniões, sendo encarado por uma parcela como uma maneira 

de solucionar crimes, de encontrar outros envolvidos e desmantelar organizações criminosas. 

No entanto, outra parcela acredita que a delação premiada seja um modo de o agente 

criminoso de certa forma eximir-se de sua responsabilidade ao indicar outros agentes 

criminosos. 

A respeito do tema pairam vários questionamentos, como quando o instituto da 

delação premiada surgiu no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que o mesmo se encontra 

presente no Código Penal pátrio quando o mesmo trata da atenuante da confissão, mesmo sem 

possuir o status de delação premiada. 

Ainda, deve-se analisar qual o momento durante o processo judicial referido instituto 

poderá ser oferecido, ou mesmo se poderá ser oferecido antes do processo judicial, por 

exemplo na fase de inquérito policial, indo mais longe analisando a possibilidade da 

apreciação após o trânsito em julgado de sentença condenatória. 

Também a analise quanto a possibilidade de poder oferecer a delação premiada em 

qualquer caso, ou seja, no cometimento de qualquer delito em concurso de pessoas, ou apenas 

nos casos em que a legislação prevê. 

Existem dúvidas também a respeito dos requisitos a serem preenchidos para que seja 

feita a concessão dos benefícios inerentes a delação premiada, sendo abordado também as 

consequências práticas na pena do agente criminoso de cada benefício a ser aplicado. 

Desta forma, com tantos questionamentos e referido instituto possuindo tantas 

peculiaridades, tem-se a necessidade do estudo do tema e da realização da presente pesquisa 

acerca do instituto da delação premiada. 

Assim, o presente trabalho busca responder tais questionamentos utilizando-se de 

doutrinas, do ordenamento jurídico em si, e ainda do entendimento jurisprudencial, ou seja, 

qual o entendimento que os nossos tribunais possuem a respeito do instituto da delação 

premiada. 
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Ainda, busca desmistificar o instituto, no sentido de que o mesmo não serve apenas 

para o benefício e concessão de “prêmios” aos criminosos, mostrando como a delação 

premiada pode ser vantajosa também para o Estado e para a sociedade em geral. 
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2 DELAÇÃO PREMIADA 

 

2.1 CONCEITO  

 

A delação é um instituto presente no direito brasileiro, e que vem sendo muito 

utilizado com frequência, haja vista a atual situação política do país, envolvendo muitos 

nomes da política brasileira, para Fernando Capez, delação “Consiste na afirmativa feita por 

um acusado, ao ser interrogado em juízo ou ouvido na polícia. Além de confessar a autoria de 

um fato criminoso, igualmente atribui a um terceiro a participação como seu comparsa”.3 

Nas palavras de Norberto Avena temos a seguinte definição de delação premiada: 

 

“Por delação premiada compreende-se o benefício concedido ao criminoso que 

denunciar outros envolvidos na prática do mesmo crime que lhe está sendo 

imputado, em troca de redução ou até mesmo isenção da pena imposta. Trata-se de 

uma hipótese de colaboração do criminoso com a justiça. Segundo entende a 

doutrina, tal como ocorre na delação não premiada, também neste caso é preciso ter 

reservas na aferição do valor probatório, impondo-se, para que sirva de fundamento 

a uma condenação, que seja a delação confrontada e esteja em conformidade com as 

demais provas angariadas ao processo”.4 

 

É possível encontrar em algumas obras as palavras delação e colaboração premiada 

sendo tratadas como sinônimos, Renato Brasileiro entende que não são sinônimos, e pontua 

de forma esclarecedora as diferenças, senão vejamos: 

 

“A nosso ver, delação e colaboração premiada não são expressões sinônimas, sendo 

esta última dotada de mais larga abrangência.387 O imputado, no curso da 

persecutio criminis, pode assumir a culpa sem incriminar terceiros, fornecendo, por 

exemplo, informações acerca da localização do produto do crime, caso em que é tido 

como mero colaborador. Pode, de outro lado, assumir culpa (confessar) e delatar 

outras pessoas – nessa hipótese é que se fala em delação premiada (ou chamamento 

de corréu)”.
5
 

 

O mesmo ainda cita a necessidade da confissão do acusado para que se caracterize a 

delação premiada: 

 

                                                           
3 Capez, Fernando Curso de processo penal / Fernando Capez. – 19. ed. – São Paulo : Saraiva, 2012.P. 468. 
4 Avena, Norberto Cláudio Pâncaro Processo penal / Norberto Avena. – 9.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017 p. 389. 
5 LIMA, Renato Brasileiro . Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1032, 

1033. 
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“Só há falar em delação se o investigado ou acusado também confessa a autoria da 

infração penal. Do contrário, se a nega, imputando-a a terceiro, tem-se simples 

testemunho. A colaboração premiada funciona, portanto, como o gênero, do qual a 

delação premiada seria espécie.”.6 

 

Assim, entende-se, que o simples fato da atribuição da culpa a terceiro não é fato 

caracterizador de uma delação premiada, sendo necessários outros elementos para que isto 

aconteça. 

 

2.2 ORIGEM HISTÓRICA 

 

O instituto da delação premiada teve uma grande evolução legislativa dentro do 

ordenamento jurídico pátrio, senão vejamos as palavras de Cleber Masson: 

 

“A evolução legislativa sobre o instituto denota o quanto veio sendo lapidada a 

colaboração premiada entre nós. Em sua gênese, não se previa a forma como se 

efetivaria na práxis a “delação”; não havia regras visando à proteção do colaborador; 

poucos eram os prêmios legais”.7 

 

De acordo com Renato Brasileiro, a delação premiada no Brasil surgiu no início da 

década de 90 no intuito de combater, e diminuir crimes violentos, que começaram a atingir a 

sociedade mais abastada, como o sequestro e crimes em massa, tal qual o tráfico de drogas8. 

A primeira previsão legal expressa da delação premiada se deu na Lei dos Crimes 

Hediondos, Lei Nº 8.072, de 25 de julho de 1990 no artigo 8º, parágrafo único9, conforme 

citado, tinha o objetivo de acabar com as quadrilhas. 

                                                           
6 LIMA, Renato Brasileiro . Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1033. 
7 Masson, Cleber, 1976-Crime organizado / Cleber Masson, Vinicius Marçal. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2015 p. 144. 
8 LIMA, Renato Brasileiro . Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1036. 
9 Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de 

crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando 

seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços. 
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Eugenio Pacelli nos traz que a delação premiada já estava presente no artigo 65, inciso 

III, alínea d10, ou seja, a atenuante da confissão, em que se premia com uma atenuação da 

pena, o acusado que de forma espontânea confessar a pratica do delito.11 

No mesmo sentido temos as palavras de Natalia Oliveira de carvalho, senão vejamos: 

 

“Muito embora a comunidade jurídica pátria tenha voltado maior atenção ao 

instituto da delação premiada com sua maciça inserção no ordenamento jurídico, a 

partir da década de 90, através de diversas leis especiais, não se pode negar sua 

presença no próprio Estatuto Penal Objetivo Brasileiro. Sob o manto da atenuante da 

confissão espontânea, do arrependimento eficaz ou posterior, a expiação pelo mal 

cometido já vinha integrando a Parte Geral do Código Penal, na redação 

determinada pela Lei nº 7.209/84”.12 

 

Desta forma tem-se que o instituto da delação premiada, mesmo que com 

características diferentes já estava presente no ordenamento jurídico antes da Lei de Crimes 

Hediondos, quando o mesmo surgiu com um novo objetivo e definição própria. 

 

2.3 PREVISÃO LEGAL 

 

A delação premiada não se encontra em um único dispositivo legal, estando presente 

em algumas leis especiais, como já citado a Lei Nº 8.072, de 25 de julho de 1990 traz em sem 

artigo 8º, parágrafo único.13 

Assim, tem-se que depois deste artigo, a delação se tornou “premiada”, ou seja, o 

agente criminoso receberia algum benefício em delatar. 

                                                           
10 Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. 
11 Pacelli, Eugênio Curso de processo penal / Eugênio Pacelli. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 

2017 p. 369. 
12 CARVALHO, Natália Oliveira de. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 86. 
13 Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de 

crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando 

seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços. 
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Em seguida, temos a Lei 7.492, de 16 de junho de 1986, lei que trata dos crimes contra 

o sistema financeiro nacional, também trouxe no bojo do artigo 25, §2º 14o instituto da 

delação premiada. 

Por sua vez, a Lei 8.137, de 27 de dezembro 1990, que versa sobre os crimes contra a 

ordem tributária, em seu artigo 16, parágrafo único traz a possibilidade da aplicação da 

delação premiada caso os crimes presentes em referida lei sejam cometidos por mais de um 

agente.15 

O Código Penal, apresenta a delação premiada em seu artigo 159, § 4º, quando trata do 

crime de extorsão mediante sequestro, no sentido de ser prestada a delação que ajude a 

libertar o sequestrado.16 

Ainda, a delação premiada pode ser encontrada na Convenção da Nações Unidas 

contra o Crime Organizado, (Decreto nº 5.015/2004), onde no artigo 26 17traz medidas a fim 

                                                           
14 Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição 

financeira, assim considerados os diretores, gerentes (Vetado). 

§ 2º 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. (Incluído pela Lei nº 9.080, de 19.7.1995). 
15 Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, 

fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os 

elementos de convicção. 

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou 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.     (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.080, de 19.7.1995). 
16 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.  

§ 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.  
17 Artigo 26. Medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei 

1. Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas que participem ou tenham 

participado em grupos criminosos organizados: 

a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos de investigação e produção de 

provas, nomeadamente 

i) A identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividades dos grupos criminosos organizados; 

ii) As conexões, inclusive conexões internacionais, com outros grupos criminosos organizados; 

iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram ou poderão vir a praticar; 

b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, susceptível de contribuir para privar os 

grupos criminosos organizados dos seus recursos ou do produto do crime. 

2. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de que é passível 

um argüido que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração 

prevista na presente Convenção. 

3. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, em conformidade com os princípios fundamentais do seu 

ordenamento jurídico interno, de conceder imunidade a uma pessoa que coopere de forma substancial na 

investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na presente Convenção. 

4. A proteção destas pessoas será assegurada nos termos do Artigo 24 da presente Convenção. 

5. Quando uma das pessoas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo se encontre num Estado Parte e possa 

prestar uma cooperação substancial às autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes em 

questão poderão considerar a celebração de acordos, em conformidade com o seu direito interno, relativos à 

eventual concessão, pelo outro Estado Parte, do tratamento descrito nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo. 
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de que haja uma maior colaboração com as autoridades para o desmantelamento de 

organizações criminosas. 

Trata também da colaboração premiada a Lei de lavagem de capitais Lei 9.613/1998, 

esta que foi alterada pela Lei 12.683/2012, trazendo assim em seu artigo 1º, § 5º18 a 

possibilidade da aplicação de referido instituto. 

A lei de proteção a vítimas e testemunhas, Lei 9.807 de 1999 também possui no bojo o 

instituto da delação premiada, sendo que em seu artigo 13º 19o agente criminoso traga 

informações que auxiliem a autoridade policial na identificação dos demais autores do crime. 

 Já no artigo 14º 20de referida lei, também traz a possibilidade da aplicação da delação 

premiada na fase de investigação criminal. 

Também a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006 em seu artigo 4121, apresenta de forma 

simples a possibilidade da redução de pena através da delação premiada. 

Nota-se que a Lei de drogas inova ao acrescentar não apenas como meio de delação o 

a identificação de partícipes ou coautores, mas também podendo ser aplicado para a 

recuperação do produto do crime. 

Por fim, a Lei do Crime organizado, Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, traz no artigo 

3º, inciso I 22a possibilidade da realização da colaboração premiada. 

Ainda dos artigos 4º ao 7º23 esta lei esclarece como referida colaboração deverá ser 

realizada, com todos os requisitos e possibilidades dentro de uma seção inteira acerca do 

tema. 

                                                           
18 Art. 1º  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

§ 5o  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. 
19 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 

coautores 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. 
20 Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo 

criminal na identificação dos demais coautores 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. 
21 Art. 41.  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. 
22 Art. 3o Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os 

seguintes meios de obtenção da prova 

I - Colaboração premiada; 
23 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 
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voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou 

mais dos seguintes resultados:I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e 

das infrações penais por eles praticadas; 

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

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

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 

criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

§ 1o  Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as 

circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. 

§ 2o  Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado 

de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou 

representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido 

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

1941 (Código de Processo Penal). 

§ 3o  O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por 

até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, 

suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. 

§ 4o  Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o 

colaborador:I - não for o líder da organização criminosa; 

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 

§ 5o  Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a 

progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 

§ 6o  O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de 

colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do 

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

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

de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, 

legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu 

defensor. 

§ 8o  O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso 

concreto. 

§ 9o  Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser 

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

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

colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. 

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

§ 12.  Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a 

requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. 

§ 13.  Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação 

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

informações. 

§ 14.  Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio 

e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. 

§ 15.  Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar 

assistido por defensor. 

§ 16.  Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente 

colaborador. 

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. 

Art. 6o  O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter: 

I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados; 

II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia; 

III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; 
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Diante dos fatos apontados, tem-se que a delação premiada não se aplica a todos os 

crimes, estando a mesma “espalhada” no nosso ordenamento jurídico, tratando de crimes 

específicos. 

 

                                                                                                                                                                                     
IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu 

defensor; 

V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário. 

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. 
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3 PROCEDIMENTO 

 

3.1 MOMENTO PROCESSUAL 

 

O procedimento aplica-se da mesma forma para todas as leis já citadas que trazem o 

instituto da delação premiada. O momento ideal para a realização da delação premiada é no 

interrogatório do réu, sendo que este é o momento em que o acusado tem para se manifestar 

sobre os fatos imputados a sua pessoa. 

No entanto Fernando Capez defende que não existe um impedimento da delação ser 

realizada após o interrogatório: 

 

“Nada impede, contudo, que a delação seja feita após a fase do interrogatório, 

sempre que o réu resolver fazê-lo mais adiante. Isso porque, nos termos do art. 196 

do CPP, o juiz pode, a qualquer momento, de ofício ou mediante pedido 

fundamentado de qualquer das partes, determinar a realização de novo 

interrogatório.”24 

 

Assim, entende-se que em que pese o momento ideal para a realização da delação 

premiada, seja o interrogatório do acusado, a mesma poderá ser realizada em outra 

oportunidade, caso assim o réu decida. 

Neste sentido temos o seguinte entendimento: 

 

“A colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, pode ocorrer em qualquer 

momento da persecução penal (investigação preliminar, processo penal condenatório 

ou processo penal de execução). Havendo delação premiada depois da sentença 

penal condenatória de crime que envolva a participação de organização criminosa, 

ainda que não transitada em julgado, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será 

admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.  

Se já operado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, será necessário 

o ingresso com ação de revisão criminal para que seja efetivado o perdão judicial, o 

benefício da redução da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direito”.25 

 

                                                           
24 Capez, Fernando Curso de processo penal / Fernando Capez. – 19. ed. – São Paulo : Saraiva, 2012.Pp. 468. 
25 Távora, Nestor Curso de direito processual penal/ Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar - 12. ed. rev. e 

atu<~L- Salvador: Ed. JusPodivm. 2017 p 697. 
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Desta feita, torna-se possível a realização da delação premiada de na fase 

investigatória e ainda mesmo, após o transito em julgado da sentença condenatória, 

necessitando assim da revisão criminal. 

 

3.2 REQUISITOS PARA A CONCESSÃO 

  

Como já tratado anteriormente os diplomas legais que trazem o instituto da delação 

premiada, em seus artigos apresentam requisitos necessários a concessão de referido instituto. 

Sendo assim, a validade da delação premiada fica condicionada ao preenchimento dos 

requisitos determinados nos artigos que a regulamentam. 

Renato Brasileiro, em sua obra Manual de Direito Processual Penal, no traz o que é 

necessário para que o STF considere a validade da Delação premiada: 

 

Para o Supremo, o acordo de colaboração premiada somente será válido se: a) a 

declaração de vontade do colaborador for resultante de um processo volitivo, 

querida com plena consciência da realidade, escolhida com liberdade e deliberada 

sem má-fé – esta liberdade seria psíquica, e não de locomoção, logo, não haveria 

óbice a que o colaborador estivesse custodiado por ocasião da celebração do acordo, 

desde que respeitada a voluntariedade da sua colaboração; e b) o seu objeto for 

lícito, possível, determinado ou determinável”.26 

 

No entanto em contraponto a referido entendimento do STF para Renato Brasileiro se 

faz irrelevante a análise da validade da delação levando-se em conta a motivação do agente 

para delatar, sendo de maior importância a entrega de coautores de fatos criminosos.27 

Assim, em que pese a existência de requisitos a analise quanto ao seu preenchimento e 

sua validade serão verificadas caso a caso. 

 

3.2.1 VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE 

 

                                                           
26 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1045, 

1046. 
27 LIMA, Renato Brasileiro . Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1046. 
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A diferença entre voluntariedade e espontaneidade é um dos pontos em que possuem 

maiores discussões entre os operadores de direito, sendo que a definição trazida por Renato 

Brasileiro em seu manual de direito processual penal é de que para o ato ser espontâneo deve 

partir exclusivamente do agente, ou seja, sem qualquer interferência alheia. 

No entanto, o entendimento que prevalece é de que a espontaneidade por si só não 

condição impeditiva para a concessão dos benefícios inerentes a delação premiada, sendo para 

o autor, necessária apenas a voluntariedade senão vejamos: 

 

“Na verdade, o que realmente interessa para fins de colaboração premiada é que o 

ato seja voluntário. Ainda que não tenha sido do agente a iniciativa, ato voluntário é 

aquele que nasce da sua livre vontade, desprovido de qualquer tipo de 

constrangimento. Portanto, para que o agente faça jus aos prêmios legais referentes à 

colaboração premiada, nada impede que o agente tenha sido aconselhado e 

incentivado por terceiro, desde que não haja coação”.28 

 

Veja-se deste trecho que mesmo que por interferência de terceiro, neste caso querendo 

significar que não exista a coação por parte da autoridade, e ainda existindo a vontade por 

parte do agente criminoso, os benefícios da delação poderão ser concedidos ao acusado. 

 

3.3. DA EFICÁCIA DA DELAÇÃO PREMIADA 

 

Inicialmente, tem-se que para que a delação premiada possua eficácia, o agente 

infrator, além de imputar o fato a um coautor o mesmo precisa necessariamente confessar, nas 

palavras de Natalia de Oliveira carvalho, “Observa-se, em consequência, que a delação 

somente se caracteriza quando o investigado ou réu, também confessa a autoria da infração 

penal. Do contrário, se a nega, imputando-a a terceiro, tem-se simples testemunho”.29 

Com intuito de que não haja a banalização da delação premiada, e a mesma seja usada 

de má fé por parte dos agentes criminosos Cleber Masson nos traz o seguinte entendimento a 

respeito do tema: 

                                                           
28 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1045. 
29 CARVALHO, Natália Oliveira de. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.98. 
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“Observe-se que em qualquer dessas subespécies o colaborador deve oferecer 

informações minuciosas e precisas, sendo descabida a aplicação das benesses 

oriundas da colaboração quando o dito colaborador limitase a prestar declarações 

vagas, sem que delas resulte proveito eficaz para a persecução criminal”.30 

 

Assim, o simples fato de delatar alguém, ou algum outro fato delituoso, não é 

suficiente para que o agente tenha direito aos benefícios trazidos pela delação premiada, 

sendo que se faz indispensável que a colaboração do acusado possua uma eficácia objetiva.31 

Assim, a delação deve trazer fatos, que não poderiam ser obtidos através de outros 

meios a não ser a colaboração do agente colaborador. De outra forma, esta afirmação não 

significa que o Ministério Público obtenha êxito nos processos derivados das informações 

prestadas pelo delator.32 

Eugenio Pecelli pontua em sua obra o cuidado que o magistrado deve tomar ao 

analisar as informações prestadas pelo delator, tendo em vista a possibilidade de que o mesmo 

use deste instituto para delatar algum inocente e eximir-se de sua real responsabilidade.33 

Ainda, caso a delação seja realizada extrajudicialmente, a mesma deve ser corroborada 

perante o juízo, tendo em vista que o depoimento judicial é que poderá ser valorado pelo 

juiz34. Sendo que o STJ se manifestou a respeito de referido tema: 

 

“Não obstante tenha havido inicial colaboração perante a autoridade policial, as 

informações prestadas pelo Paciente perdem relevância, na medida em que não 

contribuíram, de fato, para a responsabilização dos agentes criminosos. O 

magistrado singular não pôde sequer delas se utilizar para fundamentar a 

condenação, uma vez que o Paciente se retratou em juízo. Sua pretensa 

colaboração, afinal, não logrou alcançar a utilidade que se pretende com o instituto 

da delação premiada, a ponto de justificar a incidência da causa de diminuição de 

pena”.35 

 

                                                           
30 Masson, Cleber, 1976-Crime organizado / Cleber Masson, Vinicius Marçal. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2015 p. 145. 
31 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1046. 
32 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1046 e 

1047. 
33 Pacelli, Eugênio Curso de processo penal / Eugênio Pacelli. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 

2017 p. 369. 
34 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1047. 
35 STJ, 5ª Turma, HC 120.454/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/02/2010, DJe 22/03/2010. Disponível em 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8562012/habeas-corpus-hc-120454-rj-2008-0249917-0/inteiro-teor-

13666969>. 
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Ainda para que a delação receba o status de prova esta deve ser submetida ao 

contraditório, devendo o advogado do delatado realizar perguntas durante o interrogatório, e 

em sendo o caso ser marcado novo interrogatório a fim de que seja observado o 

contraditório.36 

Sendo que o devido processo legal deverá ser observado para a sua validade, e o 

contraditório faz parte do devido processo legal, e deverá ser assegurado no curso do processo 

judicial.37 

Desta feita, é que necessária a veracidade, bem como a eficácia objetiva da delação 

premiada, para que sejam aplicados os benefícios inerentes ao instituto. 

 

                                                           
36 Távora, Nestor Curso de direito processual penal/ Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar - 12. ed. rev. e 

atu<~L- Salvador: Ed. JusPodivm. 2017 p 693. 
37 Moraes, Alexandre de Direito constitucional / Alexandre de Moraes. – 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, de 

15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017 pg. 84. 
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4. DA SENTENÇA. 

 

4.1 VINCULAÇÃO DA DELAÇÃO PREMIADA A SENTENÇA 

 

No momento em que a delação realizada pelo agente criminoso, tendo a mesma 

preenchido todos os requisitos necessários, bem como com veracidade e eficácia comprovada, 

a sentença do juiz fica vinculada aos benefícios inerentes ao instituto. 

Renato Brasileiro cita como a única discricionariedade que o juiz possui ao dar a 

sentença no caso de delação é a opção por um dos benefícios legais o mesmo optara em 

aplicar no caso concreto. 

O autor ainda traz que o critério adotado pelo juízo deverá ser pautado no grau de 

participação do colaborador, na gravidade do delito, na lesão causada, na relevância das 

informações oferecidas em delação e as consequências que o crime praticado deixou.38 

Esse é o entendimento do STJ, senão vejamos: 

 

“HABEAS CORPUS . APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA 

PREVISTA NO ART. 14 DA LEI N.º9.807/99. APELAÇAO. JULGAMENTO 

QUE NEGOU A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO. FUNDAMENTAÇAO 

INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇAO DA INCIDÊNCIA DA 

MINORANTE NA VIA ESTREITA DOWRIT . 

1. Ao contrário do que afirma o acórdão ora vergastado, não há impossibilidade de 

aplicação simultânea da atenuante da confissão, na 2.ª fase de individualização da 

pena, com a da delação premiada, na 3.ª etapa, por se revestir, no caso do 

art. 14 da Lei 9.807/99, de causa de diminuição de pena. 

2. Também ao contrário do que afirma o acórdão ora objurgado, preenchidos os 

requisitos da delação premiada, previstos no art. 14 da Lei n.º 9.807/99, sua 

incidência é obrigatória [...]”.
39

 

 

                                                           
38 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume Único. jusPODIVM. 4ª Edição. 2016, p. 1047. 
39 STJ, 5ª Turma, HC 84.609/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/02/2010, DJe 01/03/2010. Podendo ser encontrado 

em https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19160424/habeas-corpus-hc-84609-sp-2007-0132410-0/inteiro-

teor-19160425. 

http://www.jusbrasil.com/topico/11702733/artigo-14-da-lei-n-9807-de-13-de-julho-de-1999
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109647/lei-9807-99
http://www.jusbrasil.com/topico/11702733/artigo-14-da-lei-n-9807-de-13-de-julho-de-1999
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109647/lei-9807-99
http://www.jusbrasil.com/topico/11702733/artigo-14-da-lei-n-9807-de-13-de-julho-de-1999
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109647/lei-9807-99
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19160424/habeas-corpus-hc-84609-sp-2007-0132410-0/inteiro-teor-19160425
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19160424/habeas-corpus-hc-84609-sp-2007-0132410-0/inteiro-teor-19160425
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Da mesma feita o ilustre doutrinador Eugenio Pacelli nos traz uma visão de que a 

concessão do benefício da delação premiada é uma norma imperativa, fazendo parte do 

direito subjetivo do réu, o mesmo explica da seguinte forma: 

“Embora nada se esclareça a esse respeito, pensamos que, ao contrário do que 

confusamente o fazia a Lei nº 10.409/02, a atual delação premiada para o crime de 

tráfico tem configuração muito mais próxima de uma verdadeira causa de 

diminuição da pena, impondo-se ao juiz, independentemente de sua concordância. 

Trata-se de norma imperativa, atributiva de direito subjetivo ao réu, bastando seja 

demonstrada a sua efetiva participação, tanto no curso da investigação, quanto na 

fase de ação penal”.40 

 

Assim, fica evidente que o magistrado não possui escolha em conceder ou não o 

benefício da delação desde que esta preencha todos os requisitos e com a devida eficácia, fato 

este que traz uma maior segurança jurídica para a aplicação do instituto. 

 

4.2 INDIVIDUALIZAÇÃO DO BENEFICIO 

 

A aplicação dos benefícios da delação premiada, segue os preceitos ditados pelo 

princípio regente do direito penal da individualização da pena que encontra-se no artigo 5º, 

inciso XLVI da Constituição Federal.41 

Ao explicar o princípio da individualização da pena, Rogério Grecco no traz a seguinte 

explanação: 

 

“Tendo o julgador chegado à conclusão de que o fato praticado é típico, ilícito e 

culpável, dirá qual a infração penal praticada pelo agente e começará, agora, a 

individualizar a pena a ele correspondente. Inicialmente, fixará a pena-base de 

acordo com o critério trifásico determinado pelo art. 68 do Código Penal, atendendo 

às chamadas circunstancias judiciais: em seguida, levará em consideração as 

circunstancias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 

                                                           
40 Pacelli, Eugênio Curso de processo penal / Eugênio Pacelli. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 

2017. P. 368. 
41 “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;” 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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aumento de pena. Esta é a fase da chamada aplicação da pena, a qual compete, 

como deixamos antever, ao julgador, ou seja, ao aplicador da lei. A individualização 

sai do plano abstrato (cominação/legislador) e passa para o plano concreto 

(aplicação/julgador)”.42 

 

No mesmo sentido encontra-se o entendimento do STJ, como se demonstra a seguir: 

 

“Ao individualizar a pena, o juiz sentenciante deverá obedecer e sopesar os critérios 

do artigo 59, as circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, as causas de 

aumento e diminuição de pena, para ao final impor ao condenado, de forma justa e 

fundamentada, a quantidade de pena que o fato está a merecer”.43 

 

Cleber Masson traz o seguinte entendimento acerca do tema: 

 

“Curial ressaltar que (a) todos os prêmios são circunstâncias subjetivas (de caráter 

pessoal) que, como tais, não se comunicam aos investigados/réus que não 

colaboraram voluntária e eficazmente com as investigações e com o processo (ex vi 

do art. 30 do CP); e, (b) em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta 

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

repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração (art. 4.º, § 1.º, da 

LCO)”.44 

 

Tendo esse entendimento sobre o princípio da individualização da pena, aplica-se o 

mesmo por analogia a aplicação dos benefícios referentes a delação premiada. 

Desta forma, como supramencionado temos que o magistrado analisará qual dos 

benefícios serão concedidos ao delator, analisando o caso concreto, bem como, o valor das 

informações prestadas e o nível da colaboração do agente. 

 

                                                           
42 Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I / Rogério Greco. – 19. ed.– Niterói, RJ: Impetus, 

2017, p. 150. 
43 (STJ, HC 48.122/SP; HC 2005/0156373-8, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5ª T., DJ 12/6/2006, p. 511). 
44 MASSON, Cleber, 1976-Crime organizado / Cleber Masson, Vinicius Marçal. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2015 
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5. DA APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

Em se tratando da aplicação prática dos benefícios da delação premiada, há uma gama 

de possibilidades de “prêmios” que o agente criminoso pode receber ao delatar, como por 

exemplo a redução da pena, perdão judicial, cumprimento de pena em regime diferenciado 

entre outros45. 

 Qual desses “prêmios” ou ainda no caso de redução qual a quantidade dessa redução 

dependerá da lei que se aplicará no caso concreto, bem como ficará ao critério do juiz a 

proporção do benefício concedido conforme entendimento que segue: 

 

“O juiz, considerando a maior ou menor colaboração, fixará contornos mais ou 

menos extensos de benefícios em favor do agente colaborador. Malgrado 

questionável eticamente (porque beneficiaria o agente que, participando do delito 

com os demais coautores, teria resolvido trair seus comparsas, delatando-os), a 

colaboração ou delação premiada é mecanismo que pode se mostrar eficaz para o 

combate de infrações penais de difícil apuração”.46 

 

Conclui-se então que o critério para qual benefício a ser aplicado, bem como a 

quantificação no caso de redução da pena fica a critério do magistrado devendo ser analisado 

no caso concreto. 

 

5.1 DA REDUÇÃO DA PENA 

 

Uma das espécies de benefícios que podem ser concedidos aos delatores, é a redução 

da pena, que permite a faculdade do juízo a redução de um a dois terços. Entenda-se como 

faculdade a quantidade que será reduzida da pena, após ser feito a análise da delação, pois 

como já explanado, a delação premiada vincula o juiz a concessão dos benefícios caso os 

requisitos sejam todos preenchidos. 

                                                           
45 Masson, Cleber, 1976-Crime organizado / Cleber Masson, Vinicius Marçal. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2015 p. 144. 
46 Távora, Nestor Curso de direito processual penal/ Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar - 12. ed. rev. e 

atu<~L- Salvador: Ed. JusPodivm. 2017 p 711. 
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O benefício da redução da pena encontra-se presente em todas as legislações que 

tratam da delação premiada, sendo que trazem a possibilidade da redução da pena em até dois 

terços. 

Este benefício traz várias implicações práticas ao agente delator, implicações que 

ultrapassam a simples redução do tempo de pena a ser cumprido, tendo em vista que as 

condições como regime de início de cumprimento serão efetuadas com base na pena 

efetivamente aplicada, ou seja, caso haja a redução pode ser que o regime de início de 

cumprimento seja um regime mais brando. 

 

5.1.1 DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 

 

A suspensão condicional da pena encontra-se presente no artigo 77 do Código Penal47, 

sendo que possuem o objetivo de ser uma medida descarcerizadora, assim evitando manter em 

estabelecimento prisional quem foi condenado a penas de curta duração.48 

Referido artigo ainda traz os requisitos que devem ser preenchidos para que seja 

possibilitada a suspensão da pena. Em que pese a lei trazer a palavra “poderá”, a concessão da 

suspensão condicional da pena não é uma faculdade do juiz, sendo um direito subjetivo do 

sentenciado, conforme demonstra entendimento de Rogério Grecco: 

“Ao determinar o obrigatório pronunciamento do juiz, a lei penal exigiu fossem 

analisados todos os requisitos que possibilitam a suspensão condicional da pena, os 

quais, se preenchidos, conduzirão à sua concessão pelo juiz. Assim, trata-se de 

direito subjetivo do condenado, e não simples faculdade do julgador”.49 

 

Assim, conclui-se pela obrigatoriedade da aplicação da suspensão pelo juiz ao 

sentenciado que preencher os requisitos necessários. Diante do exposto, tem-se que com a 

                                                           
47 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 

(dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias autorizem a concessão do benefício;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984) 
48 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I / Rogério Greco. – 19. ed.– Niterói, RJ: 

Impetus, 2017 p. 789. 
49 GRECCO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017 p. 356. 
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redução da pena concedida em caráter de benefício dado pela delação premiada, o agente 

delator poderá alcançar o requisito exigido pela suspensão condicional da pena presente no 

caput do artigo 77 do Código Penal50, e caso preencha os demais requisitos, referido instituto 

poderá ser aplicado. 

 

5.2 DO PERDÃO JUDICIAL 

 

O doutrinador Norberto Avena traz a seguinte definição acerca do instituto do perdão 

judicial “Perdão judicial: trata-se de causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, IX, 

do CP, que faculta ao juiz deixar de aplicar a pena em hipóteses expressamente previstas em 

lei e diante de circunstâncias excepcionais”.51 

Ainda sobre o tema, Rogério Grecco apresenta o seguinte posicionamento: 

 

“O perdão judicial não se dirige à toda e qualquer infração penal, mas, sim, àquelas 

previamente determinadas pela lei. Assim, não cabe ao julgador aplicar o perdão 

judicial nas hipóteses em que bem entender, mas tão somente nos casos 

predeterminados pela lei penal.  

Com esse raciocínio, pelo menos ab initio, torna-se impossível a aplicação da 

analogia in bonam partem quando se tratar de ampliação das hipóteses de perdão 

judicial. Isso porque a lei penal afirmou categoricamente que o perdão judicial 

somente seria concedido nos casos por ela previstos, afastando-se, portanto, 

qualquer outra interpretação”.52 

 

Assim, tem-se que referido instituto não se aplica a qualquer crime, devendo o mesmo 

estar previamente previsto na legislação, o que é o caso da Lei 12.850/2013 53e Lei 

9.807/199954, lei do crime organizado e de proteção a vítimas e testemunhas, respectivamente. 

                                                           
50 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 

(dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 
51 AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro Processo penal / Norberto Avena. – 9.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. P 215. 
52  Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. P. 437. 
53 BRASIL, LEI Nº 12.850, DE 02 DE AGOSTO DE 2013. Lei do Crime Organizado. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. 
54 BRASIL, LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999. Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9807.htm. 
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Como consequência prática a concessão do perdão judicial traz a seguinte 

consequência: 

 

“a) perdão judicial: previsto no caput do art. 4.º da LCO. Conforme o entendimento 

amplamente majoritário, a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da 

extinção da punibilidade (art. 107, IX, do CP). O juiz reconhece a prática de um fato 

típico e ilícito, bem como a culpabilidade do réu, mas, por questões de política 

criminal, reforçadas pela lei, deixa de aplicar a pena. A sentença não pode ser 

condenatória, pois é impossível falar-se em condenação sem pena. E também não 

pode ser absolutória, já que um inocente que deve ser absolvido não precisa clamar 

por perdão”.55 

 

Desta forma tem-se que a consequência prática do perdão judicial, é uma sentença 

declaratória de extinção de punibilidade, assim é o que traz também a Súmula 18 56do 

Superior Tribunal de Justiça. 

Por ser o perdão judicial o maior benefício que pode ser concedido ao delator, tendo 

em vista que extingue a punibilidade do agente criminoso e consequentemente o isenta do 

cumprimento de qualquer tipo de pena. 

 

5.3 DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS 

 

As penas restritivas de direitos estão elencadas no artigo 43 do Código Penal57 tendo 

este rol sido ampliado conforme traz Rogério Grecco: 

 

“Com o advento da Lei nº 9.714/98, foi ampliado o rol das penas restritivas de 

direitos elencadas pelo art. 43 do Código Penal. Duas foram adicionadas e uma outra 

                                                           
55 MASSON, Cleber, 1976-Crime organizado / Cleber Masson, Vinicius Marçal. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2015 p. 159 e 160. 
56 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 18. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória 

da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. In: RT vol. 661 p. 324. 
57 Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 

        I - prestação pecuniária; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 

        II - perda de bens e valores; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 

        III - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984) 

        IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998) 

        V - interdição temporária de direitos; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998) 

        VI - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998) 
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recebeu um acréscimo. Nos termos do referido artigo, as penas restritivas de direito 

são as seguintes: 1ª) prestação pecuniária; 2ª) perda de bens e valores; 3ª) prestação 

de serviço à comunidade ou a entidades públicas; 4ª) interdição temporária de 

direitos; e 5ª) limitação de fim de semana. 

Com a nova redação dada ao art. 43, foram criadas as penas de prestação pecuniária 

e de perda de bens e valores, sendo, ainda, admitida a prestação de serviços a 

entidades públicas.”.58 

 

Conforme o mesmo doutrinador as penas alternativas a prisão, no caso, as penas 

restritivas de direitos possuem o seguinte objetivo: 

 

Contudo, há casos em que podemos substituir a pena de prisão por outras 

alternativas, evitando-se, assim, os males que o sistema carcerário acarreta, 

principalmente com relação àqueles presos que cometeram pequenos delitos e que 

se encontram misturados com delinquentes perigosos” 

 

Com essa definição tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos é de fato, um benefício ao criminoso, tendo em vista que o mesmo não 

ficará preso, entretanto cumprirá as medidas impostas em liberdade. 

Referida substituição possui condições para que haja a substituição das penas 

privativas de liberdade por restritivas de direito e estas estão presentes no artigo 44 do Código 

Penal59, sendo necessário o cumprimento destes requisitos para que seja realizada a 

substituição.  

                                                           
58 Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017 p. 256. 
59 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: 

(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 

        I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada 

pela Lei nº 9.714, de 1998) 

        II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 

        III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os 

motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 

1998) 

       § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena 

restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena 

restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.  (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 

        § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação 

anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do 

mesmo crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 
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A Lei do Crime Organizado60 e de Lavagem de Capitais61, traz como um dos 

benefícios a serem concedidos com a delação premiada a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos. 

Em que pese já citada a necessidade do agente criminoso preencher os requisitos 

objetivos para que haja a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, o doutrinador Cleber Masson possui o seguinte posicionamento: 

 

“e) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: trata-se de 

prêmio previsto no caput do art. 4.º da LCO. Esse preceptivo não se reporta ao art. 

44 do Código Penal, que disciplina quando as penas restritivas de direitos podem 

substituir as privativas de liberdade. Assim sendo, e em razão da teleologia da Lei 

do Crime Organizado, pensamos que a “substituição premial” por uma das 

modalidades do art. 43 do Código Penal poderá ocorrer mesmo sem a observância 

das condicionantes do aludido art. 44”.62 

 

Assim, os casos que tratam da delação premiada na Lei do Crime Organizado, não há 

a necessidade do preenchimento dos requisitos objetivos, ficando assim a critério do juiz a 

concessão de referido benefício com base na delação prestada pelo agente criminoso. 

Diante do exposto, a consequência prática da aplicação deste benefício é bem simples, 

juiz deixara de aplicar uma pena privativa de liberdade ao delator, desta forma o mesmo não 

irá preso, em contraponto o mesmo deverá cumprir uma ou mais das penas restritivas de 

direitos elencadas acima, que ficará a critério do juiz qual destas aplicará no caso concreto. 

                                                                                                                                                                                     
        § 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento 

injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo 

cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.  

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 

        § 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal 

decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva 

anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998). 
60 BRASIL, LEI Nº 12.850, DE 02 DE AGOSTO DE 2013. Lei do Crime Organizado. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. 
61 BRASIL, LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998. Lei de Lavagem de Capitais. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. 
62 MASSON, Cleber, 1976-Crime organizado / Cleber Masson, Vinicius Marçal. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2015 p. 168. 



28 

 

6. CONCLUSÃO 

 

No presente artigo, foram estudados os conceitos do instituto da delação premiada sob 

a perspectiva de vários doutrinadores, bem como, os princípios que norteiam referido 

instituto, as legislações que trazem a delação, os benefícios, os requisitos necessários a 

concessão dos mesmos e ao final as consequências práticas que cada benefício traz. 

A delação premiada nada mais é que um instituto que oferece “prêmios” ao agente 

criminoso que ao praticar determinados delitos em concurso com outras pessoas, prestar 

informações que auxiliem na identificação destes, ou ainda em alguns casos, que ajudem na 

recuperação dos objetos dos crimes. 

Restou demonstrado, que a delação premiada poderá ser aplicada em qualquer 

momento, até mesmo após o transito em julgado da sentença condenatória, ou seja, na fase de 

execução. Como um dos enfoques esta pesquisa teve como demonstrar com base nas 

doutrinas e jurisprudências, a importância no direito penal, e para a sociedade, que a delação 

premiada possui, no sentido em que ajuda o Estado a desmantelar organizações criminosas, 

recuperar produtos fruto de crimes, e até na libertação de pessoas nos casos do crime de 

extorsão mediante sequestro. 

O resultado foi de que o instituto encontra-se protegido da má-fé de criminosos que se 

utilizam dele a fim de se ver livre de suas responsabilidades prestando falsas informações 

apenas para receber os benefícios. 

De outro lado, por parte do juízo ficou claro a impossibilidade de privilégio de um ou 

outro réu, tendo em vista que a aplicação ou não dos benefícios não fica a critério do juiz, 

bem como que a aplicação segue o princípio da individualização da pena, o que levará em 

conta a pessoa do delator, no mais ainda está diretamente condicionada a delação prestada, 

quanto a veracidade das alegações, no caso respeitando também o princípio do contraditório, 

o quanto as informações ajudaram nas investigações. 

Todo este estudo, mostra a importância do instituto para a sociedade em geral, tendo 

em vista o objetivo maior ser resolver mais crimes, levar a justiça o maior número de 

criminosos, acabar com organizações que ganham a vida por meio da pratica de crimes, 

mesmo que o preço para isso seja oferecer algumas vantagens para o criminoso que delatar. 
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Assim, a delação premiada se torna uma vantagem para ambos os lados, pois permite ao 

Estado um meio de solucionar mais crimes, e aos delatores prêmios que facilitarão o 

cumprimento de sua pena, sendo que em alguns casos até isentando os delatores, declarando a 

extinção da punibilidade. 
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