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RESUMO 

 
O instituto da delação premiada surge para acessar dados e informações relevantes 
para a composição do conjunto de provas necessárias à ação eficaz do Estado no 
combate às organizações criminosas, a Lei de Delação Premiada (Lei 12.850/2013) 
foi elaborada para estabelecer acordo com o réu de oferta de prêmio para obtenção 
de dados da organização, nome e localização de corréus, estrutura, funcionamento 
administrativo e para a recuperação de ativos proveniente das ações criminosas. 
Pretende-se com o presente estudo, analisar a eficácia do instituto da delação 
premiada como recurso investigativo de obtenção de provas. 

Palavras-chave:Crime. Acordo. Organizações Criminosas. Prêmio 

 
STATE’S EVIDENCE: THE EFFECTIVENESS IN THE PROCUREMENT OF THE 

FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME 
 

ABSTRACT 

The institute of state’s evidence emerges to obtain information relevant to the 

composition of a set of evidences needed for effective state action concerning the 

fighting against criminal organizations. The State’s Evidence Law (Law 12.850/2013) 

was designed to establish an agreement with the defendant based on reward offering 

in order to source data about organizations: name and location of co-defendants, 

structure, administrative operation, and to recover assets coming from criminal acts. 

The aim of this work is to analyze the effectiveness of the institute of state’s evidence 

as an investigative resource focused on evidence obtainment. 

Keywords: Crime. Agreements. Criminal Organizations.
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1 INTRODUÇÃO  

 

O crime organizado desenvolveu sofisticados mecanismos para safar-se de métodos 

tradicionais do direito penal, a Lei 12.850/2013 surge para definir em forma e conteúdo o 

instituto da delação premiada existentes em outros países e no e de esparsamente conjunto 

de leis anteriores à nova lei. 

O presente artigo é resultado de pesquisa metodológica documental e justifica-se 

pelos debates doutrinário e jurisprudencial sobre a eficácia do instituto da delação premiada 

como ferramenta eficaz de levantamento de provas incontestes contra o crime organizado. 

Por se tratar de novatio legis é fundamental estudar seu histórico e evolução para orientar 

sobre sua aplicação pelos operadores do direito.  

Por conseguinte, será apresentada a origem da delação premiada, breve análise da 

lei no direito comparado abordando a Itália, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, o 

instituto da delação premiada nas leis penais especiais observando as condicionantes e 

benefícios ao réu colaborador. 

Apontaremos a definição e natureza jurídica da Delação Premiada quanto a 

regulação de negócios jurídicos processuais e a definição desse instituto sob a 

ótica do professor Cezar Roberto Bittencourt, mencionaremos a Lei 8.137/90 

denominadas Leis Penais Especiais e tratam sobre os Crimes contra a Ordem 

Tributária, Econômica e Contra as Relações de Consumo e outras providências 

como a primeira lei a incorporar o instituto da delação premiada. 

Discorreremos sobre a influência dos sistemas judiciários da Itália, Estados 

Unidos da América, Alemanha e do Código Filipino na instituição de princípios que 

regulamentam o instituto da delação premiada (Lei 12.850/2013),  

Abordaremos análise do professor Renato Brasileiro que classifica a novatio 

legis como  técnica especial de investigação que surge para preencher as lacunas 

do Código Penal. Apontaremos o princípio do consenso e da voluntariedade como 

base de aceitação da delação premiada.  

Na sequência, analisaremos o instituto da delação premiada nas Leis Penais 

Especiais, em decisões jurisprudenciais na Lei dos Crimes contra a Ordem 

Tributária, Econômica e Relações de Consumo – Lei 8.137/90, Lei do Crime 

Organizado – Lei 9034/95 e Lei de Drogas – Lei 11 343/06. 
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Abordaremos a importância da recuperação de ativos para a 

descapitalização, desarticulação e punição aos criminosos, o entendimento do 

advogado Remy Gama Silva e do coordenador-geral de Recuperação de Ativos da 

Justiça Federal sobre a recuperação dos recursos oriundos de práticas ilícitas como 

forma de enfraquecimento das organizações criminosas. 

Na sequência, tratamos sobre o termo da delação premiada, composição dos 

membros do instituto, as fases do processo em que podem ocorrer a delação e os 

benefícios ao réu delator. 

Concluímos ressaltando a relevância da delação premiada como método de 

investigação e produção de prova, destacando que por se tratar de novatio legis é 

necessário aprofundamento na pesquisa a partir da delimitação da jurisprudência 

sobre o tema por unidade federativa. 

 

2 ORIGEM DA DELAÇÃO PREMIADA 

 

A delação em troca de benefícios sempre fez parte da humanidade, nos 

evangelhos cristãos temos a traição de Judas Iscariotes que por trinta moedas de 

prata, entregou Jesus Cristo aos Romanos para ser executado, portanto, não se 

trata de um fenômeno recente na história da humanidade. 

20 Ao anoitecer, Jesus sentou-se a comer com os doze discípulos. 21 Estavam 
a comer quando lhes disse: “É realmente como vos digo: um de vocês vai 
trair-me!” 
22 Eles ficaram muitíssimo tristes e cada qual começou a perguntar: “Serei eu, 
Senhor?” 
23 Ele respondeu: “Aquele que molhou comigo o pão no prato é quem me vai 
trair. 24 O Filho do Homem tem de morrer, tal como as Escrituras disseram há 
muito. Mas ai do homem que me vai trair! Mais valia nunca ter nascido!” 
25 Também Judas, o que haveria de o trair, lhe perguntara: “Mestre, serei eu?” 
E Jesus respondera: “Tu próprio o disseste.”  (MATEUS, v. 20-25)  

 

O recurso da delação de autores de crime como prova no processo penal teve 

origem a partir do modelo jurídico anglo-saxão, Grã-Bretanha e Estados Unidos da 

América denominado Common Law , termo das ciências jurídicas baseado na 

aplicação de normas e regras não estão registradas mas vigoram pelo costume ou 

pela jurisprudência. 
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Quanto ao funcionamento do Sistema Common Law, o jurista Vitor Galvão 

Fraga em artigo publicado em 2012 na revista eletrônica JusBrasil, intitulado o 

Sistema do Common Law descreve que, 

 O Common Law é um direito não escrito, é um direito que está nos 
costumes, o papel do juiz é apenas revelar esses costumes, não criá-
los. Bentham e Austin, da teoria constitutiva, defendem por outro lado que o 
juiz vive uma ilusão ao achar que apenas revela algo que simplesmente 
existe feito por ninguém, para eles o juiz é o real criador do Common Law. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a delação mediante prêmio surgiu com as 

Ordenações Filipinas, abordada no livro V, na parte criminal, lei denominada de 

‘’Lesa Majestade”, no título CXVI, no item 12, a delação estava cinzelada nos 

seguintes termos: “Como se perdoará aos malfeitores que derem outro a prisão’’, 

naquela época, os benefícios ao delator era de amplo alcance, obrigando inclusive 

ao perdão. 

 

Reprodução da página Das Ordenações Filipinas, Diário das Leis. 

Segundo Gustavo Werneck em artigo publicado no jornal eletrônico O Estado 

de Minas Gerais em 21 de abril de 2017, a Conjuração Mineira (1789) é um exemplo 

de que a delação mediante prêmio está presente na história política e no sistema 

jurídico brasileiro,  o conjurado Joaquim Silvério dos Reis, delatou à Coroa, os 

inconfidentes levando à forca  Joaquim José da Silva Xavier, de alcunha Tiradentes,    

https://www.em.com.br/busca?autor=Gustavo%20Werneck
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recebendo como prêmio pela  traição o perdão de suas dívidas junto a Fazenda 

Pública.  

 Joaquim Silvério dos Reis obteve o benefício por entregar seus confederados 

à Coroa, porém, passou o resto de sua existência convivendo com os fantasmas de 

sua traição, conforme aponta o historiador Joaquim Norberto de Sousa e Silva 

(p.143) 

Estendeu Joaquim Silvério dos Reis a mão para receber o prêmio da traição, 
e recolheu-a com quatrocentos mil réis anuais. Não ousou, porém, aparecer 
mais em Minas Gerais, receoso das vinganças de que infalivelmente seria 
vítima. Apontado por toda a parte, não como o católico e vassalo, que não 
esqueceu desempenhar a honra e fidelidade de português, segundo a 
qualificação do acórdão da alçada, mas como o denunciante de seus amigos, 
viu-se obrigado a retirar-se com toda a sua família para a província do 
Maranhão acompanhado das maldições de um povo inteiro. Lá mesmo o 
perseguiam vivos remorsos e sinistras visões. A cabeça do Tiradentes, tinha 
sempre os olhos pregados nele! Jamais dormiu tranquilamente. Interrompiam-
lhe o sono os ais dos mártires que gemiam no exílio. Fugiam-lhe as doçuras 
da vida, e somente a miséria, com o cortejo de terríveis necessidades, o 
visitava. Mudou de nome, como mudou de terra, mas onde poderia ele 
esconder-se, e como disfarçar-se que não fosse descoberto, conhecido e 
apontado como um malvado que ostentara a sua traição, e se ufanara da sua 
paga? Era Caim, que trazia impresso no rosto o estigma indelével da 
reprovação eterna.  

 

Nota-se que o delator precisou de medidas protetivas para assegurar sua 

integridade e de sua família, “receoso das vinganças de que infalivelmente seria 

vítima. ” (SILVA,p.143) 

No que tange aos aspectos éticos e morais reprováveis da traição, no 

ordenamento jurídico, são justificáveis por  possibilitarem o enfrentamento do crime 

organizado nos seus fundamentos, coisa impensável pelos meios externos de 

investigação. A este propósito Renato Brasileiro entende, 

Não haver qualquer violação à ética, nem tampouco à moral. Apesar de tratar 
de uma modalidade de traição institucionalizada, trata-se de instrumento de 
capital importância no combate à criminalidade, porquanto se presta ao 
rompimento do silêncio mafioso (omertà), além de beneficiar o acusado 
colaborador. De mais a mais, falar-se em ética de criminosos é algo 
extremamente contraditório, sobretudo se considerarmos que tais grupos, à 
margem da sociedade, não só têm valores próprios, como também 
desenvolvem suas próprias leis. (2014, p.731) 

O instituto da delação premiada vem sendo incorporado ao ordenamento 

jurídico na forma da Lei de Delação Premiada (Lei 12.850/2013) com o 
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reconhecimento por parte dos órgãos jurisdicionais superiores com vistas a 

aprimorar as técnicas de investigação. 

 

3 INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NO DIREITO COMPARADO 

3.1 DELAÇÃO PREMIADA NA ITÁLIA 

A década de 1970, foi marcada pelo acirramento do terrorismo na Itália, 

levando ao surgimento do instituto da delação premiada, no entanto, a delação 

ganhou notoriedade com a Operazione Mani Pulite (Operação Mãos Limpas) contra 

a “máfia italiana”, desde então, o Código Penal Italiano passou a regulamentar o 

instituto da delação premiada em conjunto com outras legislações. 

O acusado fica seis meses preso contando todos os crimes que cometeu, 
como funciona a organização e apontando as pessoas envolvidas. Se o 
Judiciário entender que essa pessoa colaborou de forma efetiva ele receberá 
muitos benefícios e proteção policial. Entre as benesses, redução de dois 
terços da pena, pensão para a família, troca de identidade, entre outros. Se 
for comprovado que a família do colaborador corre um risco real de vida, ela 
também receberá escolta. (GHIRELLO, 2010) 

 O sistema prisional italiano adota severas medidas contra os condenados por 

envolvimento com organizações criminosas, eles são submetidos a número reduzido 

de visitas, todas as correspondências são inspecionadas e os presídios em regra 

ficam em lugares isolados, destarte, colaborar com as investigações é a única saída 

para livrar-se das duras regras impostas aos criminosos em contrapartida, colabora 

com a justiça no combate ao crime organizado. 

3.2 DELAÇÃO PREMIADA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Os Estados Unidos da América, por meio de sua Constituição, possuem 

autonomia para legislar, no que tange a matéria processual penal, salvaguardando o 

Federal Rules of Evidence, determinado pela Constituição daquele país. O instituto 

da delação premiada (plea bargainig), tem como fim a celebração de acordo no 

interior do direito penal. O Presidente da Associação Cearense de Magistrados em 

artigo publicado na Revista ACM, intitulado A delação premiada no Direito 

Comparado, explica que, 

Através do plea bargaining a Promotoria de Justiça oferece ao réu a 
oportunidade de acordo, quase sempre diminuindo o peso da condenação 
que seria devida originalmente, em troca da confissão pessoal ou da entrega 
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dos nomes dos demais partícipes do ato criminoso e das circunstâncias em 
que o fato ocorreu. (BARRETO, 2012) 

 Os objetivos dos acordos na justiça norte americana são economizar tempo e 

trabalho dos juízes e promotores dando celeridade ao encerramento dos feitos, 

gerando economia ao erário público, além de exercer função repressora à 

criminalidade, a legislação americana não possui rigidez constitucional, quando 

comparada ao ordenamento jurídico brasileiro em que vigora o princípio de que não 

se pode desistir da ação. 

3.3 DELAÇÃO PREMIADA NA INGLATERRA 

No ano de 1775, a Inglaterra passou a admitir o instituto da delação premiada 

no julgamento do caso The King versus Rudd, os julgadores aceitaram que o 

acusado delatasse em seu depoimento os seus cúmplices tendo como prêmio a 

isenção da pena de tal feita que a sua delação passou a ser denominada Crown 

Witness (testemunha da rainha). 

Nos países que adotam o sistema common law, pode-se dizer que o marco 
inicial do aceite à colaboração premiada localiza-se na Inglaterra, onde restou 
externado no julgado Rex v. Rudd (The King v. Rudd) (1775), que o réu que 
confessar de boa-fé toda a ação criminosa e trazer à tona toda a verdade, 
embora não tenha direito subjetivo ao perdão, deveria receber uma 
“recomendação” de misericórdia, a ser aplicada pelo Rei, oportunidade na 
qual não seria processado e se tornaria a “testemunha da Coroa” (the 
Crown witness). (PRADO, 2018) 

A legislação inglesa de combate ao crime organizado foi aperfeiçoada, 

denominada Serious Organised Crime and Police Act/2005, confere aos promotores 

a prerrogativa de discricionariedade na aplicação do instituto da delação premiada, 

por meio de processos de investigação para apurar as informações necessárias à 

derrocada do crime organizado em troca de benefícios que podem chegar até a 

imunidade de acusação. 

3.4 DELAÇÃO PREMIADA NA ALEMANHA 

O Código de Processo Penal alemão (STPO) prevê no art. 129, inciso V, 

alínea “a” a (Kronzeugenregeleing) (regulamentação de testemunhas) nele, o juízo 

tem a prerrogativa de discricionariamente, podendo atenuar a pena, deixar de aplicá-

la, em virtude do agente criminoso corréu, voluntariamente colabore para o 

encerramento da organização criminosa, do delito fim desta ou delate autoridades 

capazes de impedir o crime. 
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No Direito alemão, a discussão sobre a colaboração premiada 
encontra amparo legal no § 31 da Lei de Entorpecentes (BtMG7) e no 
§ 46b do Código Penal (StGB8), bem como nas reformas posteriores 

ocorridas em ambos os dispositivos no ano de 2013. (PEST, Robert. 30-
50, 2018) 
 

 São medidas facultativas de dosimetria da pena que o legislador lança mão 

para atingir as organizações criminosas impenetráveis com experiência em 

conspirações em que se avalia pactuar com o membro que conhece todo o sistema 

e expõem informações que jamais seriam acessadas pelos meios externos de 

combate ao crime organizado. 

 O doutor Robert Pest, compara os princípios de direito e de justiça entre o 

Brasil e a Alemanha ressaltando suas similitudes,  

Com efeito, é possível a comparação, pois o Brasil e a Alemanha, há 
mais de 25 anos, compartilham as mesmas ideias de direito e justiça, 
estando suas premissas jurídicas ancoradas na lei10, mas, 
sobretudo, na constituição. 
Em ambos os países, vale dizer, as leis relativas à colaboração 
possuem feições similares e são compatíveis com os respectivos 
Textos Constitucionais. (2018, p.30-50) 
 

  Nota-se que o instituto da delação premiada possui similitudes nos diversos 

ordenamentos jurídicos variando em seus aspectos pelos costumes e regulações de 

cada país. 

 

4. DELAÇÃO PREMIADA: DEFINIÇÃO E NATUREZA JURÍDICA 

  A Lei 8.072/90, que trata dos crimes hediondos o ordenamento jurídico 

brasileiro adotou o instituto da delação premiada, para a desarticulação de 

quadrilhas, bandos e organizações criminosas, facilitando a investigação criminal e 

evitando a prática de novos crimes por tais grupos, foi, portanto, a lei que normatizou 

a delação premiada no Brasil. 

O ordenamento jurídico brasileiro é composto por um conjunto de leis que 

institui a delação premiada como recurso de combate aos diversos crimes, são elas:  

Código Penal (arts. e 159, §4º, e 288, p.u.), Lei do Crime Organizado – nº 9.034/05 

(art. 6º), Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – nº 7.492/86 (art. 25, 

§2º), Lei dos Crimes de Lavagem de Capitais – nº 9.613/88 (art. 1º, §5º), Lei dos 
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Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica – nº 8.137/90 (art. 16, p.u.), Lei de 

Proteção a vítimas e testemunhas – nº 9.807/99 (art. 14), Nova Lei de Drogas – nº 

11.343/06 (art. 41). 

 Nucci (2007), define a delação como um mal necessário, o autor considera a 

delação reprovável ética e moralmente, porém, admite sua eficácia no combate ao 

crime organizado argumentando que, 

 É um mal necessário, pois trata-se da forma mais eficaz de se quebrar a 
espinha dorsal das quadrilhas, permitindo que um de seus membros possa se 
arrepender, entregando a atividade dos demais e proporcionando ao Estado 
resultados positivos no combate à criminalidade. ” (2007, p. 716) 

Em face a urgência ao combate à criminalidade, inspirados no Código Filipino, 

na experiência de países como Itália, Estados Unidos da América, Alemanha entre 

outros, os legisladores brasileiros elaboraram um conjunto de princípios jurídicos 

regulamentando o instituto da delação premiada (Lei 12.850/2013) como uma 

técnica especial de investigação: 

A delação premiada é uma técnica especial de investigação através do qual o 
coautor e/ou partícipe do delito, além de confessar seu envolvimento no fato 
delituoso, fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal 
informações eficazes para concretizar um dos objetivos previstos em lei, 
recebendo, em contrapartida, determinado prêmio legal. (BRASILEIRO, 2015, 
p. 525), 

A natureza jurídica da delação premiada varia conforme a situação do caso 

concreto, trata-se de Negócio Jurídico Processual cujo princípio é autonomia da 

vontade e da auto composição, ela orienta a regulação de negócios jurídicos 

processuais tendo como objeto o próprio processo. 

A delação premiada tem como princípio o consenso, permitindo a efetivação 

de acordo entre as partes, Estado e delator obtêm vantagens, o primeiro com o 

acesso às provas, à prisão dos corréus e recuperação do patrimônio oriundo da 

prática criminosa e o segundo o abrandamento das sanções penais à que está 

sujeito, destarte, o Prof. Antônio Scarance Fernandes assente o princípio do 

consenso afirmando que, 

A lei 9.099/95 representou verdadeira revolução no sistema brasileiro, 
libertando a justiça para o consenso em matéria penal, sendo, em 
virtude disso, aplaudida pela grande maioria dos estudiosos e dos 
operadores do direito. Insere o Brasil entre os países que adotam o 
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modelo consensual de justiça criminal, no mesmo sentido do que 
vinha sendo estimulado pela doutrina. (2002.p. 206-207) 

Ao celebrar acordo de delação premiada, o delator abre mão do seu direito de 

permanecer em silêncio, deve revelar fatos ainda desconhecidos nos autos da 

investigação em troca dos prêmios definidos no conjunto de leis que tratam cada 

tipificação de crime.  

O instituto da delação prevê o benefício do prêmio, deve ser voluntária e deve 

colaborar no levantamento de provas que conduzam a eficiência no combate ao 

crime organizado. 

A caracterização de uma organização criminosa é ponto chave para a 

classificação da ação criminosa ela leva em consideração a estrutura hierárquica e a 

divisão de tarefas dentro dessa estrutura organizacional.  É igualmente importante 

que a delação possibilite a recuperação total ou parcial do produto ou proveito do 

crime, sendo esses requisitos exemplificativos, admitindo-se informações não 

previstas na lei que tragam subsídios para a atuação da polícia, ministério público e 

magistrado.  

Indeferimento pelo Ministro Gilmar Mendes do Habeas Corpus 106160, em 

decorrência das informações prestadas pelos delatores: 

Em todas elas, foi demonstrado que o paciente, atuando junto a seus irmãos 
PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO e ANTÔNIO CLÁUDIO 
ANBERNAZ CORDEIRO, participou ativamente do esquema criminoso 
desbaratado pela “Operação Câmbio Desligo” e, no núcleo da organização 
criminosa que integrava junto a sua família, emprestava sua credibilidade 
perante os clientes, tais como a ODEBRECHT. Além disso, era o procurador 
das contas de todos os membros da família sediadas no exterior, por meio 
das quais realizavam as operações irregulares de câmbio junto aos demais 
doleiros com os quais se relacionavam no seio do grupo criminoso. Para isso, 
os envolvidos da família Albernaz transferiam, no exterior, dólares para 
contas indicadas pelos demais doleiros integrantes da organização criminosa 
e recebiam reais no Brasil, seja por meio de entregas em espécie, em Porto 
Alegre/RS, seja por meio de depósitos em contas de empresas das quais 
eram sócios o irmão do paciente PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO e 
sua irmã CÁRMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, ou ainda por meio de 4 
depósitos realizados diretamente na conta pessoal de ATHOS ROBERTO 
ALBERNAZ CORDEIRO, nas de seus irmãos e também na conta pessoal de 
SUZANA MARCON, a qual, conforme narrado pelo colaborador Cláudio 
Barbosa, auxiliava PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO na 
operacionalização das transações e, para isso, comunicava-se 
constantemente com os funcionários dos colaboradores. Conforme dados 
extraídos dos sistemas de contabilidade usados pelos colaboradores 
premiados Vinícius Claret, Cláudio Barbosa e Carlos José Alves Rigaud, 
chamados ST e Bankdrop, o paciente e seus irmãos movimentaram cerca de 
U$$ 5.100.000,00 no mercado paralelo de câmbio de 2011 a 2014.  
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(HC 106160, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES. 15/02/2011) 

 No Habeas Corpus 106160, o Relator Ministro Gilmar Mendes levou em 

consideração as informações prestadas pelos colaboradores Vinícius Claret, Cláudio 

Barbosa e Carlos José Alves Rigaud levando as investigações ao cerne da 

operacionalização das transações que movimentaram cerca de US$5.1000.000,00  

no mercado paralelo de câmbio. 

A dosimetria dos prêmios dependerá do grau de cooperação do delator, 

deverá atender aos interesses do Estado no combate ao crime organizado, quanto 

mais robustas as provas contra a organização, maior será a concessão do benefício 

nos limites da Lei 12.850/2013. 

O instituto da delação premiada segue as mesmas regras do sistema 

judiciário brasileiro, seja na fase inquisitorial ou na fase acusatória. Na fase policial, 

o parquet é provocado a representar pela aplicação do prêmio máximo, o perdão 

judicial, se houver discordância por parte do Ministério Público, o magistrado recorre 

ao Procurador Geral de Justiça que em caso de manifestação contrária ao perdão 

judicial, o benefício não será concedido. 

4.1 DELAÇÃO PREMIADA EM LEIS PENAIS ESPECIAIS 

4.1.1 LEI DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E 
RELAÇÕES DE CONSUMO - LEI 8.137/90 

A lei dos crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de 

Consumo (Lei 8.137/90) foi modificada pela Lei 9.080/96, no artigo 16, parágrafo 

único, passou à seguinte redação: 

Art. 2º Ao art. 16 da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, é 
acrescentado o seguinte parágrafo único: 

Art. 16. ................................................................ 

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou 
coautoria, o co- ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à 
autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida 
de um a dois terços. 

A inclusão do instituto da delação premiada modificando a lei anterior reveste-

se de especial importância por alcançar os criminosos de “colarinho branco” 

defraudadores do Estado na prática de delitos de natureza econômica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm#art16p
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

“OPERAÇÃO QUADRO-NEGRO” (ESCOLA FRANCISCO PIRES MACHADO - 

PONTA GROSSA). 

No processo 0002764-74.2019.8.16.0000, o relator desembargador Leonel 

Cunha, frisa a importância da delação premiada no sucesso das investigações do 

crime de corrupção na operação denominada “Operação Quadro Negro”. 

4.1.2 LEI DO CRIME ORGANIZADO – LEI 9.034/95 

          A lei do Crime Organizado prevê o instituto da delação premiada em seu 

artigo 6º dispondo que a pena será minorada de 1 (um) a 2 (dois) terços nos crimes 

cometidos por organização criminosa por meio de colaboração espontânea 

concedendo ao Estado acesso a identificação de coautores e recuperação dos bens 

oriundos das práticas criminosas do crime organizado. 

          Crime de Organização Criminosa, pedido de Habeas Corpus, o Procurador de 

Justiça Rogério Shietti Cruz, mantém o reconhecimento da delação premiada como 

meio válido de obtenção de prova,  

Importante ressaltar trecho do bem lançado parecer do douto Procurador de 
Justiça, no sentido de que a delação premiada é válida como meio de 
obtenção de provas, sendo válida para lastrear o recebimento da denúncia e 
o regular andamento do processo. Além do que, o paciente somente poderá 
ser condenado se o colaborador trouxer outros elementos de provas a 
corroborar tais declarações. Vejamos: 
 
“(...) a nosso juízo, a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova 
que é, presta-se, a lastrear o recebimento da exordial acusatória e o regular 
processamento do feito, de modo que eventual condenação, à evidência, 
somente poderá vir a ocorrer caso o colaborador traga elementos de 
informação e provas capazes de corroborar suas declarações (art. 4º, §16º, 
da Lei n. 12.850/13 – regra da corroboração),sem prejuízo de outras que 
porventura sejam produzidas na etapa  judicial.                                                 
 
 
(HABEAS CORPUS Nº 0023489-21.2018.8.16.0000, DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA – 3ª VARA 
CRIMINAL. PROCURARDOR DE JUSTIÇA ROGÉRIO SHIETTI CRUZ) 

DENÚNCIAS ORIUNDAS DE DELAÇÃO PREMIADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 
PARA DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. Verificando-se nos autos que os fatos e 
circunstâncias informados em Colaboração premiada foram corroborados por declarações de 
outras testemunhas, de pessoas envolvidas e até por documentos coligidos, não há que se falar 
em insuficiência de elementos para o pedido de indisponibilidade de bens do Agravante.  
(00002764-74 TJPR.2019.8.16.0000. RELATOR DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA. 
22/10/2019) 
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4.1.3 LEI DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E ACUSADOS 

COLABORADORES - LEI 9.807/99 

No mundo do crime delatar ou entregar um comparsa é considerado 

imperdoável, um ato de traição, não são raros os casos de ameaça de morte, a Lei 

9.807/99 denominada Lei de proteção às testemunhas em decorrência da fragilidade 

do réu delator frente aos coautores concorrente na ação criminosa. 

  O benefício do prêmio será concedido desde que o delator seja réu primário, 

tenha delatado espontaneamente e que resulte em identificar os coautores ou 

participantes da prática delituosa, localização das vítimas ilesa e a recuperação total 

ou parcial do produto do crime. 

O capítulo II da Lei da Lei 9.807/99 trata especificamente da proteção dos 

réus colaboradores  em virtude dos riscos à sua  integridade, tal concessão será 

analisada pelo magistrado mediante ofício ou requerimento, destarte, o artigo 15 da 

referida lei instrui que, 

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. 

O Ministério Público atua na aplicação de medidas protetivas observado a 

necessidade, requere ao juízo a concessão da medida, nos casos em que a 

manifestação partir do defensor do réu colaborador sucederá manifestação 

ministerial em obediência à prescrição legal. 

Ademais, a vulnerabilidade da testemunha José Expedito Rodrigues Almeida 

encontra-se neutralizada pela sua inserção no Programa de Proteção a 

Testemunha do Ministério da Justiça. Embora instigante a afirmação feita 
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pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que a concessão da 

liberdade ao agravante “desafia o senso de justiça e subverte valores sociais” 

(fl. 100) pelo fato da referida testemunha estar sob o pálio de programa 

protetivo, não se pode olvidar que a restrição ao direito ambulatório é medida 

excepcional, nos termos do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, devendo ser 

adotada em sede cautelar apenas pelo período necessário às estritas 

finalidades elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de 

se subverter em indevido cumprimento antecipado de pena. 

(AG .REG. NA PETIÇÃO 7.632 STF. MINISTRO EDSON FACHIN, DF. 
28/10/2018) 
 

 No Agravo Regimental Petição 7.632 o Ministro Edson Fachin reconhece a 

vulnerabilidade da testemunha o insere no Programa de Proteção às Testemunhas 

concedendo o agravo regimental para substituir a prisão preventiva decretada em 

desfavor de Márcio Henrique Junqueira Pereira pelas medidas cautelares pessoais 

previstas no art. 319, III, IV e V, do Código de Processo Penal. 

4.1.4 LEI DE CRIMES HEDIONDOS -  LEI 8.072/90 

A lei de crimes hediondos (Lei 8.072/90) trata especialmente dos crimes de 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo e os definidos crimes 

hediondos no artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal de 1 988. 

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: 
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;  
 

O artigo 8º da lei 8.072/90 garante ao membro de organização criminosa que 

manifesta o interesse em delatar os demais integrantes a possibilidade de redução  

de 1 (um) a dois (dois) terços da pena caso as informações apresentem elementos 

que possibilitem a eficácia na captura, prisão  dos envolvidos e recuperação de 

patrimônio oriundos da atividade criminosa. 

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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O crime de extorsão mediante sequestro previsto no artigo 159, parágrafo 4º 

do Código Penal, também pressupõe o benefício da delação premiada mediante 

obtenção de redução da pena. 

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

A Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) foi elaborada a partir da doutrina 

contida no Código Penal prescrevendo regras contra da prática de crimes hediondos 

por meio da delação premiada e a exemplo do Código Penal, possibilita ao delator a 

redução da pena   de 1 (um) a dois (dois) terços, desde que, facilite a liberação da 

vítima com vida. 

 No pedido de habeas corpus 172622, o relator Ministro Gilmar Mendes 

decide pela concessão do benefício da delação premiada admitindo que a 

colaboração do réu garantiu a solução para o caso de extorsão mediante sequestro, 

conforme transcrição da decisão: 

 
Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo parcialmente a ordem 
para determinar que o colegiado competente do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região analise motivadamente o pedido de redução da pena em razão da 

delação premiada noticiada nos autos, em conformidade com a legislação 
vigente e com a jurisprudência deste STF. (HC 172622/SP. STJ. MINISTRO 
GILMAR MENDES, 14/08/2019) 
 

4.1.5 LEI ANTIDROGAS – LEI 11.343/06 

A Lei 10.409/02 que regulamentava a matéria de tóxicos foi suprimida pela Lei 

de Drogas 11.343/06, a anterior previa a celebração do instituto da delação 

premiada por meio de acordo entre o réu delator com o Ministério Público podendo 

resultar no não oferecimento da ação penal, arquivamento dos autos de inquérito e 

em caso de condenação havia a prerrogativa de pactuar por uma redução da pena 

desde que o fizesse na fase anterior ao oferecimento da denúncia.  

Em caso posterior ao oferecimento de denúncia, passaria à competência do 

órgão ministerial propor a redução de pena ou perdão judicial, condição que 

possibilitava manobras interpretativas, doutrinárias e jurisprudencial. 
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O artigo 41 da Lei 11.343/06 impôs o fim das manobras supracitadas 

instituindo ao réu delator a redução de pena de 1 (um) a 2 (dois) terços em face a 

colaboração espontânea com dados relevantes à investigação policial, o processo 

criminal e à recuperação dos bens oriundos das práticas criminosas. 

Em decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em pedido de 

revisão criminal  70041365883 RS,  o relator Nereu José Jacomilli ressalta a 

importância da delação  no “desmantelamento da quadrilha” conforme transcrição 

abaixo: 

Efetivamente, o requerente M. colaborou no processo criminal, com a 
identificação dos demais coautores e partícipes no que concerne aos delitos 
de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e no que diz respeito ao 
desmantelamento da quadrilha. A colaboração do corréu delator, sem dúvida, 
foi fundamental, à instrução criminal. (TJ-RS - RVCR: 70041365883 RS. 
RELATOR NEREU JOSÉ JACOMELLI, 10/06/2011) 

Nas jurisprudências analisadas junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, os 

defensores apontam a delação premiada como recurso inválido para a condenação 

colocando em suspeita os relatos dos delatores como meios de obtenção de prova. 

Argumentações refutadas pelos magistrados na grande maioria dos casos, 

demonstrando que a delação premiada possibilita, o levantamento de  provas com 

valor probatório para a prisão dos agentes criminosos e desmantelamento das 

organizações criminosas. 

4.2 A IMPORTÂNCIA DA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS POR MEIO DA 
DELAÇÃO PREMIADA 

A lavagem de dinheiro consiste na prática criminosa que tenha como fim 

ocultar ou dissimular a origem criminosa de bens e valores que retorna ao 

sistema econômico tendo a aparência de origem lícita, para tanto passa por três 

fases distintas: ocultação, dissimulação e integração. 

Esses recursos dão condições à organização criminosa de ampliação e 

novos investimentos e sofisticação, dificultando a identificação dos agentes 

criminosos   fortalecendo a conduta delituosa. 

Em artigo publicado ConJur por Remy Gama Silva intitulado Pena por 

lavagem deve enfocar na recuperação de ativos, em maio de 2011 defende, “(...) 

a importância de ações de prevenção e repressão ao crime de lavagem de dinheiro, 
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que tem retirado da nossa economia vultosa quantias e colocado o país em situação 

desprivilegiada perante outras potências”. (SILVA, 2011, n. p.) 

Nessa perspectiva, o membro do Ministério Público do Ceará Geraldo 

Nunes Laprovitera Teixeira, argumenta que o encarceramento ou outras formas de 

penas alternativas não são suficientes como látego jurídico. A recuperação de bens 

e capital oriundos das práticas criminosas devem incorporar o rol das penalidades 

impostas aos agentes do crime organizado. 

Ao participar da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Especialistas sobre 

Plataforma Global de pontos Focais da Interpol, em Cingapura, nos dias 21 e 22 de 

março de 2018, o coordenador-geral de Recuperação de Ativos do ministério da 

Justiça Isalino Antonio Giacomet Junior, corrobora afirmando que,  

As organizações criminosas podem existir e sobreviver às próprias pessoas 

que as integram, apenas substituindo responsáveis. Para impedir a atuação 

do crime organizado, é preciso retirar os meios que permitem a tais 

organizações desenvolver suas atividades, ou seja, seus recursos 

financeiros. 

          Entende-se que a recuperação de patrimônio das organizações, além de 

levar à condenação e à punição dos responsáveis, as informações prestadas 

devem apontar os ativos ilícitos, sua localização para bloqueio e recuperação, 

obstando assim, o crime organizado. 

4.3 APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA 

          A delação premiada não caracteriza por si só a prova no processo penal, é 

necessário o confronto com outros meios de provas, só se aplica quando atende às 

circunstâncias e requisitos que de repressão e combate ao crime organizado 

atendendo aos interesses do Estado sob as normas do direito. 

          A celebração de acordo é facultativa ao Ministério Público e às autoridades 

policiais, o artigo 4º da Lei 12.850/2013 institui uma técnica inovadora de 

investigação criminal apresentando ao réu colaborador as vantagens de colaborar 

com as investigações delatando os seus corréus, a estrutura organizacional e a 

localização dos ativos provenientes da prática delituosa. São requisitos da delação 

premiada: 

a) A necessidade da existência da delação; 
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b) Voluntariedade e espontaneidade; 

c) Informação precisa e eficaz; 

d) Delação correspondente ao crime praticado por organização      

criminosa. 

4.4 TERMO DE ACORDO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA 

          A redação do termo de delação premiada deve conter o relato da colaboração 

e os resultados esperados, as condições estabelecidas critérios das medidas de 

proteção ao colaborador e à sua família quando necessário, declaração de aceitação 

do delator e de seu defensor e lavratura das assinaturas do Ministério Público ou o 

Delegado de Polícia, do defensor e do delator. 

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; 
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 .(LEI 12.850/2013) 

 
          Nos anexos apresentaremos o termo do acordo de delação premiada de 

Paulo Roberto Costa, réu em diversas ações penais ligadas à Operação Lava Jato, 

delações que garantiram a efetividade, 

[...] à persecução penal de outros criminosos e ampliar, aprofundar em todo o país 
as investigações em torno de Financeiro Nacional, crimes de lavagem de dinheiro e 
crimes praticados por organizações criminosas na esfera civil, tributária, 
administrativa, disciplinares e de responsabilidade. (TERMO DE DELAÇÃO 
PREMIADA DE PAULO ROBERTO COSTA, PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO PARANÁ) 
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4.5 COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA 

4.5.1 Ministério Público 

          O ministério Público é o principal agente na aplicação do instituto da delação 

premiada nas esferas federal e estadual, atuando como custus legis do trabalho 

policial e da garantia dos direitos constitucionais do investigado, dando-lhe ciência 

dos benefícios e de seus deveres obrigatórios dando sequência aos trabalhos de 

efetivação do acordo de delação premiada. Ao Ministério Público compete 

determinar a condução do acordo de delação premiada conforme a Lei 12.850/2013, 

artigo 4º, Seção I, 

§ 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).  

 

4.5.2 Defensor 

O artigo 5º da Constituição Federal, inciso LVI prevê que, 

Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. 

          Deste modo, o defensor atua no requerimento do acordo de delação premida 

Lei 12.850 salvaguardando os interesses do delator e na tratativa com Delegado de 

Polícia ou o Promotor.  

4.5.3 PODER JUDICIÁRIO 

      O Juízo não atua nas negociações para não comprometer a imparcialidade do 

magistrado,  

§ 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. (LEI 
12859/2013) 

       Ele atuará em dois momentos: 

§ 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, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
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podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu 
defensor. (LEI 12.850/2013) 

          No momento da homologação do acordo entre o órgão de acusação e o 

agente colaborador, fará a verificação das formalidades e garantias, assegurando a 

legitimação do pacto entre as partes. No segundo momento fará a aplicação dos 

benefícios legais previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013 estabelecendo o tipo de 

benefício, as obrigações e a proteção do delator quando for o caso. 

4.6 FASES  DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA 

4.6.1 COLABORAÇÃO INICIAL – FASE INICIAL OU INVESTIGAÇÃO 

          Ocorre na fase de investigação, o colaborador declara ao Ministério Público ou 

a autoridade policial a desejo em colaborar, há a suspensão do oferecimento da 

acusação inicial por até seis meses prorrogáveis pelo mesmo período para a 

realização de procedimentos diligenciais, verificação de veracidade das declarações, 

dos requisitos para a obtenção dos benefícios com o propósito de garantir o 

oferecimento de denúncia sustentada por provas irrefutáveis para a instrução 

processual. 

4.6.2 DELAÇAO INTERCORRENTE – FASE JUDICIAL 

          Ocorre quando o réu manifesta o interesse em delatar em meio ao processo, 

ao Ministério Público compete anuir ou não, sendo do interesse para a instrução 

processual, é determinada a suspensão do processo, o desmembramento da ação 

penal relativa ao réu colaborador, que apresentando informações inéditas, os autos 

são remetidos ao parquet, que oferecerá denúncia ou instauração de novo inquérito. 

É uma fase em que a aceitação do ministério público torna-se mais improbo ao 

arrependido. 

4.6.3 DELAÇÃO TARDIA – FASE DE EXECUÇÃO  

          A delação tardia está prevista no artigo 4º parágrafo 5º da Lei em tela, após a 

sentença condenatória, valendo-se das mesmas regras da Lei 12.850/2013, porém, 

apenas a redução da pena ou progressão de regime de cumprimento de pena são 

admitidos. A tramitação do acordo ocorrerá em segunda instância nos casos em que 

a sentença condenatória estiver transitado em julgado. 
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4.7 BENEFÍCIOS AO RÉU COLABORADOR 

          Os benefícios ao réu colaborador previstos na Lei de delação premiada (Lei 

12.580/2013, vão desde a diminuição da pena privativa de liberdade, artigo 4º, os 

benefícios dependem da fase do proce.sso penal em que a delação é homologada.  

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

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e 
das infrações penais por eles praticadas; 

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

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

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

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 
§ 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a 

personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a 
repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. (LEI 12.850/2013) 

 

          Quando a delação ocorre antes da sentença condenatória, a redução será de 

2 (dois) terços; ocorrendo após a sentença penal condenatória, a redução será de 1 

(um) meio da pena; quando o réu estiver cumprindo pena privativa de liberdade, 

poderá ser concedido a pena restritiva de direitos. 

          A Lei 12.850/2013 também prevê a progressão de regime, podendo acontecer 

mesmo não estando presente os requisitos objetos, conforme aponta Renato 

Brasileiro (2015, p. 542), a progressão de regime poderá ocorrer mesmo que os 

crimes não tenham sido cometidos por organização criminosa. 

          O artigo 5º, II da Lei 12.850/2013 regulamenta as garantias de proteção física 

do delator e seus familiares, preservação do nome, qualificação e imagem do 

delator, determina no artigo 18 da lei em tela as sanções aos que infringem tais 

garantias, em caso de condenação a pena de reclusão varia de 1 (um) a 3 (três) 

anos de reclusão e multa. 

          O artigo 5º, II da Lei de delação premiada determina ao Estado assegurar o 

direito à vida, segurança, intimidade e liberdade de declarar em face aos perigos da 

insídia cometida, o delator deve permanecer afastado dos seus corréus e participar 

da colheita de provas em seu desfavor (direito ao confronto). 
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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; 
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. (LEI 12.850/2012) 
 

          Semelhante dispositivo está contido no Código de Processo Penal artigo 217, 

caso a testemunha da vítima se sinta intimidada, humilhada ou constrangida com a 

presença do acusado, de tal forma que venha a afetar ao testemunho, o juízo 

poderá utilizar a videoconferência ou até mesmo a retirada do acusado durante o 

depoimento. 

 

5 CONCLUSÃO 

          No Brasil, o crime organizado desenvolveu estruturas e métodos sofisticados  

no tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro, crimes hediondos, crimes de 

natureza econômica e tributária, entre outros, o instituto da delação premiada surge 

para acessar dados e informações relevantes para a composição do conjunto de 

provas necessárias à ação eficaz do Estado no combate às organizações 

criminosas. 

          A Lei de delação premiada (Lei 12.850/2013) foi elaborada a partir da 

experiência de países como a Itália no combate ao terrorismo e mais tarde com a 

operação Mãos Limpas contra a máfia, Estados Unidos da América com os acordos 

entre promotoria e réu, Inglaterra que se assemelha ao modelo americano, 

Alemanha com a autonomia do juízo em negociar com o réu, e no direito brasileiro 

com as Ordenações Filipinas  que  em caso de delação do réu contra seus 

comparsas, o prêmio poderia chegar até ao perdão.  

          O presente artigo tem como finalidade analisar a eficácia do instituto jurídico 

da delação premiada como método investigativo eficiente no levantamento de 



26 

 

provas com valor probatório inequívoco quanto ao convencimento da materialidade e 

autoria do crime.  

          Concluímos que o instituto da delação premiada tem sido incorporado aos 

métodos de investigação nos casos analisados, nos despachos, os magistrados têm 

apontado sua eficácia no levantamento de dados com valor probatório da 

materialidade do crime, condição para o desmantelamento das organizações 

criminosas. 

           Os estudos apontaram que o instituto da delação premiada tem feito parte 

das ações investigativas nas instâncias do poder judiciário e nas esferas civil e 

militar demonstrando eficácia no levantamento de informações sobre o núcleo das 

organizações criminosas. Em se tratando da relativa novidade processual no 

ordenamento jurídico brasileiro a Lei 12.850/2013 provoca estranheza a alguns 

operadores do direito, sendo necessário aprofundamento no estudo da aplicação da 

lei em tela, pretende-se em pesquisa futura analisar o instituto da delação premiada 

na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
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