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RESUMO 
 

MAGALHÃES, Mariana Lima. O instituto da delação premiada e seus aspectos 

jurídicos_fls. Artigo (Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2016. 

 
Com o aumento crescente da criminalidade, foi necessária a criação de meios para 
tentar combatê-la. Dentre esses meios está a delação premiada, objeto de muitas 
controvérsias em nosso ordenamento jurídico. Diante desse cenário, o presente 
artigo tem como objetivo promover uma análise acerca do caráter histórico do 
instituto tanto no Direito estrangeiro quanto no brasileiro, bem como sua previsão 
legal em solo nacional, seu conceito e natureza jurídica. Após, entra-se na análise 
do valor probatório da delação e na crítica quanto sua eticidade e 
constitucionalidade para que se entenda e reflita sobre o tema em questão. 
 
 
Palavras-Chave: Delação premiada. Conceito e natureza jurídica. Valor probatório. 

Eticidade. Constitucionalidade 

 



 

 
ABSTRACT 

 
MAGALHÃES, Mariana Lima O instituto da delação premiada e seus aspectos 

jurídicos_fls. Artigo (Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2016. 

 

With the increasing crime was necessary creating means to try to combat it. Among 
these means is state's evidence, object of much controversy in our legal order. In 
light of this context, this article is intended to promote analysis about the  
historical character of the institute both foreign law as the Brazilian, as well as it’s 
legal provision in national ground, your concept and legal nature. After, enters the 
analysis of the probative value in the state’s evidence and in criticism regarding 
ethicality and constitutionality in order to understand and reflect about the subject in 
question. 
 
 
 

Keywords:  State’s evidence. Concept and legal nature. Probative value. Ethicality. 

Constitutionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido ao aumento gradativo de crimes ao longo dos anos e da dificuldade do 

Estado em detê-los, foram criados meios de combate à criminalidade. Dentre eles 

está o instituto da delação premiada, objeto de enormes discussões e controvérsias, 

concebido com o intuito de estimular aquele que tenha cometido algum delito a 

“dedurar” os demais criminosos, bem como localização de objetos frutos de crime e 

localização de vítimas recebendo, em troca, benefícios judiciais. 

O instituto ganhou muita visibilidade nos últimos anos devido aos escândalos 

político-econômicos como o Mensalão1 e a Operação Lava-Jato2. A aplicação da 

delação premiada nos crimes compreendidos em tais episódios possibilitou, 

inclusive, a desarticulação de quadrilhas que atuavam dentro do setor público. 

Trata-se a delação de um acordo entre o acusado e o Ministério Público, onde 

o delator abre mão de seu direito de silêncio e recebe em troca uma vantagem, que 

varia de acordo com o grau de sua colaboração. Os benefícios podem ser a 

diminuição de um 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), cumprimento da mesma em 

regime semiaberto, sua extinção ou até mesmo o perdão judicial. Tal acordo deve 

ser homologado posteriormente pelo juiz responsável pelo caso, que avaliará os 

fatos e o graus da colaboração, determinando qual benefício será concedido3. 

Cabe dizer que o bem jurídico tutelado pela delação é a segurança pública, 

sendo a mesma uma justificativa para sua utilização. 

O presente estudo visa esclarecer de forma simples a origem histórica e 

previsão do instituto, bem como seu conceito e natureza jurídica. A fim de reflexão, 

trata também do valor probatório da delação premiada, bem como sua eticidade e 

constitucionalidade. 

 

 

 

 

                                                 
1 Esquema de compra de votos de parlamentares, deflagrado no primeiro mandato do governo 
de Luís Inácio Lula da Silva. 
2 Ação investigativa conduzida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal - que visa apurar 
suposto esquema de corrupção na Empresa Petrobrás S.A 
3 Delação premiada, disponível em <http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/direito-facil/delacao-
premiada> Acesso em 10 de julho de 2016. 
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I- RELATO HISTÓRICO DA DELAÇÃO PREMIADA NO DIREITO ESTRANGEIRO 
  

A origem história da delação premiada não é tão recente, já sendo 

encontrada, por exemplo, no sistema monárquico anglo-saxão do qual advém a 

origem da expressão (crown witness = testemunha da coroa ou testemunha 

coroada).4 

No direito estrangeiro, a delação premiada ganhou visibilidade na Itália, a 

partir da Lei 304/1982, onde foram criados meios de combate ao terrorismo, à 

extorsão mediante sequestro, à subversão da ordem democrática e ao sequestro 

com finalidade terrorista, fazendo com que a pena daqueles que contribuíssem no 

combate a esses tipos de delitos fosse abrandada, desde que de acordo com os 

requisitos legais. 

Foram criadas as figuras dos pentiti (arrependidos) e dos dissociati 

(dissociados), que eram aqueles que confessavam sua própria responsabilidade em 

termos de prática delitiva, assim como provia às autoridades notícias úteis 

objetivando a reconstituição de fatos delituosos aliados notadamente ao terrorismo e 

a individualização das pessoas que se envolveram na respectiva prática delitiva5 a 

fim de obterem a extinção da punibilidade ou apenas alguns benefícios para si. 

Depois, surgiram diversas outras leis com previsão da aplicação do instituto, 

como no crime de tráfico de entorpecentes, no combate à criminalidade organizada 

e, principalmente, às organizações mafiosas. 

 A legislação italiana também criou o Decreto-Lei 8/1991, depois convertido 

na Lei 82/1991, que tratava do crime de sequestro para fins de extorsão e dispunha 

sobre importantes medidas que tinham como objetivo proteger os colaboradores da 

justiça sujeitos a risco de vida em razão da colaboração, inclusive para réus presos. 

Já nos Estados Unidos, o instituto foi introduzido nos anos 60, como um 

acordo entre o Ministério Público e o réu no que dizia respeito à redução de pena, 

devendo ser homologado pelo juiz do fato, quando da condenação. 

Bem como na Itália, os resultados foram positivos, pois se conseguiu prender 

diversos mafiosos, motivo pelo qual foi copiado por outros países, como Alemanha e 

Portugal. 

                                                 
4 GRANZINOLI, Cassio M. M. A delação premiada. Lavagem de Dinheiro. Porto Alegre. 2007, p. 146 
5 MOSSIN, Heráclito Antônio e MOSSIN, Júlio César O.G. Delação Premiada, aspectos jurídicos. Ed. 
J.H. Mizuno,2016, p. 32 
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Na Alemanha, a delação beneficiava o delator com a diminuição da pena ou 

até mesmo em sua não aplicação quando o agente, voluntariamente, denunciava ou 

impedia a prática de delito envolvendo organizações criminosas. 

Em Portugal, a delação premiada gerou tanto a diminuição de pena quanto o 

perdão judicial, pois dispõe a legislação, como exemplo, que a pena pelo crime de 

associação criminosa pode ser atenuada ou até mesmo não aplicada se o agente 

conseguir impedir ou se esforçar para impedir a continuação dos grupos criminosos, 

organizações ou associações, ou até mesmo comunicar à autoridade a existência 

das mesmas de modo a evitar a prática de crimes. 

 

II- DELAÇÃO PREMIADA: RELATO HISTÓRICO E PREVISÃO LEGAL NO 
DIREITO BRASILEIRO.  
 
 No Direito brasileiro, verificam-se os primeiros registros da delação premiada 

nas Ordenações Filipinas (1603-1867), que trazia um livro específico sobre o tema. 

O Código em questão premiava, com o perdão, criminosos que delatassem crimes 

alheios e vigorou de janeiro de 1603 até a vigência do código criminal de 1830. 

 A delação também esteve presente em momentos político-históricos, como na 

Conjuração mineira de 1789, onde o Joaquim Silvério dos Reis conseguiu o perdão 

de suas dívidas pela fazenda real em troca da delação de seus colegas. 

O modelo da delação premiada também era muito utilizado durante o Regime 

Militar, a partir de 1964, para que aqueles que não concordavam com o modelo de 

governo, considerados criminosos, fossem descobertos. 

No entanto, o Brasil trouxe o instituto da delação premiada propriamente dito 

à nossa legislação na Lei de Crimes Hediondos, qual seja, a Lei nº 8.072/90, em seu 

art. 8º,expandindo-se também para os crimes de extorsão mediante sequestro e nos 

que se equiparam aos hediondos praticados por quadrilha ou bando.  

O art. 8º6 da lei supramencionada previu que “o participante ou associado que 

denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando o seu desmantelamento, 

terá a pena reduzida de 1(um) a 2/3 (dois terços). 

                                                 
6 Art. 8º Será de 3 (três) a 6(seis) anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, 
quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico de 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 1 (um) a 2/3 (dois 
terços). BRASIL. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos 
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A Lei 8.072/90 também trouxe mudanças ao art. 159 do nosso Código Penal, 

lhe acrescentando novo parágrafo, o quarto7, para estabelecer a redução de pena de 

1 (um) a 2/3 (dois terços) ao coautor que denuncia à autoridade de modo a facilitar o 

resgate do sequestrado em crimes cometidos por quadrilha ou bando. 

Até então, o benefício só era previsto para crimes praticados por quadrilha ou 

bando e, obrigatoriamente, o colaborador deveria ser coautor ou partícipe. 

A Lei 9.034/95, em seu art. 6º8, estabeleceu que a pena seria diminuída de 1 

(um) a 2/3 (dois terços) quando a colaboração espontânea do agente levasse ao 

esclarecimento de infrações penais e sua autoria.  

Insta salientar, que os atos evidenciados na delação devem ser 

desconhecidos das autoridades, caso contrário, não valerá o disposto na Lei e que 

cabe ao magistrado, quando da fundamentação da sentença e da fixação da pena, 

avaliar o grau de colaboração do delator. 

Nessa esteira, a Lei 9.080/95 modificou a previsão legal  que define os crimes 

contra o Sistema Financeiro Nacional, acrescentando novo parágrafo ao art. 2519, 

que prevê os crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo, a fim de 

premiar os réus, ora colaboradores, com a redução da pena. 

Desse modo, para que haja a redução da pena, é necessário que seja 

revelada toda a ação delituosa realizada pela quadrilha tanto para a autoridade 

policial quanto para a judicial. 

Já a Lei 9.269/1996, trouxe nova redação ao art. 159, §4º do Código Penal, 

que passou a versar que “se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o 

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

reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços)”. 

                                                                                                                                                         
do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. Dispõe sobre os 
crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras 
providências. Disponível em: . Acesso em: 12 de junho de 2016. 
7 “§ 4.º Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, 
facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços).” 
(BRASIL. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 
5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. Dispõe sobre os crimes 
hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras 
providências. Disponível em: . Acesso em: 12 de junho. 2016). 
8 BRASIL. Lei nº 9.034, de 03 de maio de 1995. Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para 
a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9034.htm>:  Acesso em: 12 de junho de 2016. 
9 Art. 25. [...] §2° Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou 
partícipe que, através da confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama 
delituosa, terá a sua pena reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços). BRASIL. Lei nº 7.492, op. cit. 
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A Lei 9.613/1998, prevê em seu art. 1º, §5º que “a pena será reduzida de 1 

(um) a 2/3 (dois terços) e começará a ser cumprida em regime aberto podendo o juiz 

deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor 

ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando 

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

à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime”. 

Mesmo com normas semelhantes editadas anteriormente, a Lei 9.807/99 

representou um grande passo no que diz respeito à utilização do prêmio à delação, 

levando-se em conta que se aplica a todos os crimes, sem as restrições legais antes 

estabelecidas pelas legislações, e prevê a proteção do réu colaborador. 

O art. 13 da referida Lei dispõe sobre o benefício do perdão judicial, ao passo 

que o art. 14 versa sobre a redução da pena. São condições para a concessão do 

perdão judicial, de acordo com o art. 13, a existência de crime cometido em 

concurso de pessoas, a colaboração voluntária e efetiva do agente primário que 

resultar na identificação dos demais coautores ou partícipes do delito, na localização 

da vítima com sua integridade física preservada e na recuperação total ou parcial do 

produto do crime, que as circunstâncias referentes à natureza do fato, forma de 

execução gravidade objetiva e repercussão social do crime sejam favoráveis, bem 

como a personalidade do beneficiado.  

Após o cumprimento desses requisitos, passa-se à análise mais minuciosa, 

devendo o delator ser réu primário, cabendo ainda o questionamento se as 

condições do art. 13 devem ser satisfeitas de maneira cumulativa ou alternativa. 

O art. 14 estabelece que “o indiciado ou acusado que colaborar 

voluntariamente com a investigação 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 1 (um) a 

2/3 (dois terços)”.  

Dessa forma, nota-se que o legislador não exigiu resultado pela colaboração, 

precisando ser apenas efetiva, ou seja, deve haver vontade de contribuição com o 

trabalho de investigação ou de colheita de prova judicial e a efetiva, real e 

permanente participação do acusado ou condenado nesse trabalho de descoberta 
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da realidade delituosa10, carecendo, desse modo, de medidas concretas de 

segurança para sua aplicação. 

A Lei Antitóxico, Lei 10.409/02, trouxe um dispositivo que buscou, de forma 

inédita, disciplinar o instituto da colaboração premiada. Tal instituto é mais amplo do 

que a delação, pois é fruto de acordo entre o representante do Ministério Público e o 

investigado colaborador ainda na fase pré-processual11. 

Apesar disso, a sutileza da norma não consegue comportar a colaboração 

premiada por ser um instituto de grande importância, tendo em vista não estar 

previsto em lei, por exemplo, como se dará a formalização do acordo e seu 

conteúdo. 

No entanto, tal Lei foi revogada pela 11.343/2006, agora chamada de Lei 

Antidrogas, para melhor entendimento dos crimes por ela elencados. De acordo com 

Néfi Cordeiro, com ela, foi eliminada a previsão de negociação ministerial e de 

perdão judicial.12. 

A norma preferiu retirar o poder do Ministério Público e estabeleceu no art. 41 

que “o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 

policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do 

crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de 

condenação, terá a pena reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)”. 

A malfadada Lei 10.409/2002 também previa a existência de uma defesa 

prévia, concedida ao acusado antes do recebimento da denúncia efetiva, mas tal 

procedimento não foi repetido na nova Lei Antidrogas. 

Posteriormente, também foi editada a Lei nº 12.529/2011, que em seus arts. 

86 e 87 deu um novo nome à colaboração premiada, qual seja, “acordo de 

leniência”, prevendo sua aplicabilidade para infrações contra a ordem econômica. 

O acordo de leniência é um benefício administrativo e visa extinguir a 

punibilidade penal do agente que colaborar com as investigações e com o processo 

administrativo nos delitos contra a ordem econômica, como o cartel de empresas. 

Seus requisitos são bem parecidos com o da delação, ou seja, é necessária a ajuda 

                                                 
10 AZEVEDO, David Teixeira de. A colaboração premiada num direito ético. Boletim IBCCrim, São 
Paulo, n. 83, p. 6, out. 1999. 
11 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003. p. 
80. 
12 CORDEIRO, Néfi. Delação premiada na legislação brasileira. Revista da AJURIS, Porto Alegre , v. 
37, n. 117, p. 273-296, p. 287. 
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na identificação dos demais envolvidos na infração e a obtenção de informações e 

documentos que comprovem sua ocorrência.  

A diferença entre eles está no fato de que a delação é homologada pelo 

Judiciário e tem participação do Ministério Público, enquanto o acordo de leniência é 

feito por órgãos administrativos do Executivo. 

Com exceção da Lei 12.529/11, que deu maior atenção ao acordo de 

leniência, todas as outras legislações não definiam corretamente a aplicação da 

delação, o que deixava os colaboradores sujeitos a decisões judiciais.  

Porém, a Lei 12.850/2013 trouxe um procedimento mais completo, agora 

chamado de colaboração premiada, prevendo medidas de combate às 

organizações criminosas. De acordo com ela, os benefícios variam de perdão 

judicial, redução da pena em até dois terços e substituição por penas restritivas de 

direito. 

Conforme seu art. 4º, é exigida a colaboração voluntária e se torna 

necessário que a mesma gere resultados. Como resultado considera-se a 

identificação de cúmplices e dos crimes por eles praticados, a revelação da 

estrutura e funcionamento da organização criminosa, prevenção de novos crimes, 

recuperação de lucros obtidos com a prática criminosa ou localização de eventual 

vítima com integridade física assegurada. 

Além disso, dentre tantas outras, importante alteração ocorreu. O parágrafo 

6º do art. 4º dispõe que o juiz não participará das negociações entre as partes para 

a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre delegado de polícia, 

investigado e defensor, com manifestação do Ministério Público ou, conforme o 

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

 
 
 
III- CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

 

O termo delação deriva do latim delatione e significa a ação de denunciar, 

revelar. Já o termo premiada se deve ao fato de o legislador conceder prêmios ao 

delator que colabora com as autoridades13. 

                                                 
13 RIEGER, Renata Jardim da Cunha. Breves considerações sobre o instituto da delação premiada no 
ordenamento jurídico brasileiro. Revista Bonijuris, Curitiba, n.537, p. 5-11, ago. 2008. p. 5. 
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Também pode ser explicada como uma técnica de investigação onde o 

Estado oferece benefícios àquele que prestar informações úteis ao esclarecimento 

do fato delituoso. No entanto, o termo mais adequado a ser empregado é realmente 

o de “colaboração premiada”, posto que nem sempre será necessária uma delação. 

Cabe esclarecer que o presente trabalho usará o termo genérico “delação 

premiada” por ser usado pela maior parte da doutrina, mesmo pelos que fazem 

distinção da “colaboração premiada”. 

A delação é o ‘dedurismo’14 oficializado, que, apesar de moralmente criticável, 

deve ser incentivado em face do aumento contínuo do crime organizado, 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.15 

Para Capez16 a delação premiada é a afirmativa feita por um acusado, ao ser 

interrogado em juízo ou ouvido na polícia. Além de confessar a autoria de um fato 

delituoso, igualmente atribui a um terceiro a participação como comparsa. 

Para Piragibe Magalhães e Piragibe Magalhães17, a delação premiada, 

também chamada colaboração espontânea, é a causa de diminuição de pena para o 

acusado, ou participe, que entrega seus comparsas 

Jesus18 conceitua o instituto como a incriminação de um terceiro acusado, 

feita por um suspeito, indiciado ou réu, no bojo de seus interrogatório (ou em outro 

ato). 

Segundo Pacheco Filho e Thums, a delação ocorre quando o indiciado, 

espontaneamente, revelar a existência da organização criminosa permitindo a prisão 

de um ou mais de seus integrantes19. 

                                                 
14 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 778. 
15 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial. 3ª Ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 716. 
16 CAPEZ. Fernando. Curso de Direito Penal, parte geral. 6 ed. rev. e amp., v. 3 São Paulo: Saraiva, 
2003. 
17 PIRAGIBE MAGALHÃES, Esther C; PIRAGIBE MAGALHÃES, Marcelo C. Dicionário Jurídico 
PIRAGIBE. 9ª ed. Rio de Janeiro: R. Iures, 2007. 
18 JESUS, Damásio Evangelista. Código de processo penal anotado, 18º ed. Saraiva 2002, p.9. 
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Na visão de Aranha20 a delação consiste na afirmativa feita por um acusado, 

ao ser interrogado em juízo ou ouvido na polícia, na qual, além de confessar a 

autoria de um fato criminoso, igualmente atribui a um terceiro a participação como 

seu comparsa. 

Trata-se a delação, portanto, de um estímulo à verdade processual, 

semelhantemente à previsão da confissão espontânea, sendo, portanto, instrumento 

que ajuda na investigação e repressão de crimes21. 

A natureza jurídica do instituto é matéria bastante controvertida, pois mesmo 

com a existência de inúmeras leis, existe omissão nesse ponto. A doutrina 

dominante acredita que a delação não se assemelha a qualquer outra prova prevista 

em nosso ordenamento. Não é considerada confissão pois, para tanto, seria 

indispensável que a afirmação atingisse exclusivamente o confidente, o que não 

ocorre na delação, que dirige-se a terceiros. Também não pode ser considerada  

testemunha, uma vez que a prova testemunhal só é válida quando feita por pessoas 

estranhas à lide e equidistante das partes, o que, novamente , não ocorre na 

delação, posto que o delator tem interesse na resolução do caso e é parte 

beneficiária. 

Desse modo, torna-se difícil definir a sua real natureza juridica, pois as leis, 

ao estabelecerem regras para a concessão de benefícios, não mostram clareza 

quanto aos demais aspectos de aplicação do instituto. 

Assim, a natureza da delação é de prova anômala, não se identifica com 

nenhuma outra prevista no ordenamento pátrio, e acaba variando de acordo com o 

caso concreto, podendo, ainda, ser uma causa de diminuição de pena, incidente na 

terceira etapa do sistema trifásico de aplicação da pena ou uma causa de extinção 

da punibilidade quando resulta na concessão do perdão judicial. 

 
 

                                                                                                                                                         
19 PACHECO FILHO, Vilmar Velho; THUMS, Gilberto. Leis antitóxicos: crimes, investigação e 
processo: análise comparativa das leis 6.368/1976 e 10.409/2002. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005. p. 155. 
20 ARANHA, Adalberto José Q.T. de Camargo. Da Prova no Processo Penal. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 10. 
21 KOBREN, Juliana Conter Pereira. Apontamentos e críticas à delação premiada no direito brasileiro. 
Jus Navigandi, Teresina, a. 10, n. 987, 15 mar. 2006. Disponível em:< 
https://jus.com.br/artigos/8105/apontamentos-e-criticas-a-delacao-premiada-no-direito-brasileiro>. 
Acesso em: 5 de junho de 2016. 
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IV- DELAÇÃO ABERTA X DELAÇÃO FECHADA 
 

No que diz respeito à sua classificação, a delação pode ser aberta ou 

fechada. Na primeira, o delator se expõe, se identifica e, de alguma maneira, leva 

alguma vantagem por sua atitude. Ele assume o crime que praticou e imputa 

condutas criminosas a terceiros, consumando sua traição22. Desta feita, quando 

atendidos os requisitos legais poderá o delator se beneficiar com a redução de pena 

ou até mesmo com o perdão judicial. 

Já na segunda, o delator age anonimamente e sem interesse de qualquer 

benefício. Adverte Capez23 que tal forma requer cautela redobrada por parte da 

autoridade policial, a qual deverá, antes de tudo, investigar a verossimilhança das 

informações.  

Nesse contexto, se faz presente o conflito entre a vedação do anonimato, 

previsto no art. 5º, IV24 da Constituição Federal e, de outro lado, o direito do Estado 

de investigar e punir25. 

Dessa forma, esclarece Guidi26 que de um lado está a norma constitucional 

que, ao vedar o anonimato, tem como finalidade preservar a livre expressão do 

pensamento no processo, a proteção dos direitos da personalidade, desestimulando 

as delações anônimas e seu conteúdo abusivo. Porém, de outro lado, existem 

determinados postulados igualmente consagrados pelo texto da Constituição, com a 

finalidade de conferir real efetividade à cobrança de que os comportamentos 

individuais ajustem-se à lei e mostrem-se ajustados com os padrões ético-jurídicos 

decorrentes do próprio sistema axiológico e consagrado pela Carta Magna. 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a favor da delação anônima, 

decidindo o seguinte: 

                                                 
22 MARTUCCI, Mariana Volpi e COIMBRA, Mario. Delação Premiada no Direito Brasileiro. Disponível 
em: < http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewArticle/2418>. Acesso em 04 de 
julho de 2016. 
23 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal, 7ºed., Saraiva, 2001, p.77 
24 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: 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
25 SILVA, MARCO ANTONIO DUARTE. Delação premiada e seus efeitos no processo. Disponível em: 
< http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=15317> Acesso em 04 de julho de 2016. 
26 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação premiada: no combate ao crime organizado. Franca: 
Lemos & Cruz, 2006. P. 115 
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“CRIMINAL. RHC. NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA. INQUÉRITO 

POLICIAL. VALIDADE. A delatio criminis anônima não constitui 

causa da ação penal que surgirá, em sendo o caso, da investigação 

policial decorrente. Se colhidos elementos suficientes, haverá, então, 

ensejo para a denúncia. É bem verdade que a Constituição Federal 

(ant.5°, IV) veda o anonimato na manifestação do pensamento, nada 

impedindo, entretanto, mas, pelo contrario, sendo dever da 

autoridade policial proceder á investigação, cercando-se, 

naturalmente, de cautela.”27 

 

 

V- CARÁTER PREVENTIVO E REPRESSIVO DA DELAÇÃO PREMIADA 
 

Além da classificação como aberta ou fechada, a delação também pode ser 

classificada como de caráter preventivo ou repressivo.  

A delação preventiva ocorre ainda na fase de inquérito policial. Nessa 

hipótese, o delator além de confessar sua participação, age em conjunto com a 

polícia para evitar a ocorrência de outros delitos. 

Já a delação repressiva ocorre quando o crime já foi consumado e, para 

prová-lo, e posteriormente responsabilizar os responsáveis, o delator ajuda na 

obtenção de provas contra os outros partícipes. Nesse caso, o delator colabora de 

forma concreta na persecução penal. 

Normalmente ocorre a delação na fase preventiva, ou seja, de inquisição, pois 

se faz mais útil nesse momento, fornecendo aos órgãos acusadores mais elementos 

que comprovem a materialidade e autoria do delito. 

 

VI- VALOR PROBATÓRIO  
 

Não há como negar sua qualidade enquanto prova, apesar de não estar 

enumerada nos arts. 158 a 250 do Código de Processo Penal brasileiro, pois como 

qualquer outra modalidade, é um meio utilizado pelo magistrado para formar sua 

convicção a respeito de fatos controvertidos no processo.  

                                                 
27 http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo393.htm, RHC 7.329/GO, Rel. Min. 
Fernando Gonçalves. 
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Deve-se considerar que a delação não pode ser usada de maneira isolada, 

diante de suas peculiaridades. Ora, se assim fosse, um delator poderia imputar fato 

a outrem apenas por motivo de vingança ou para conseguir os benefícios advindos 

de tal “dedura”, sem necessariamente estar agindo de acordo com a verdade dos 

fatos. Assim, utilizar-se de apenas um delator para condenar terceiros envolvidos no 

crime, seria uma possível violação ao princípio do contraditório28. 

Com o passar os anos, os Estados Unidos e a Inglaterra passaram a 

considerar a delação como meio de prova isolado, o que não se mostrou muito 

eficaz, pelo fato de que a testemunha da coroa, nome dado àqueles que confessam 

crimes ou delatam terceiros, não tinha necessidade de provar suas alegações29, 

afirmando o que bem queriam. 

Jesus30 também acredita não ser possível a delação como meio único de 

prova, devendo haver outras provas para que se comparem com o seu conteúdo, de 

modo a condenar alguém de maneira convicta e justa, não sendo possível que, de 

forma exclusiva, a delação desvirtue o estado constitucional de inocência do 

acusado. 

No entanto, segundo Pereira31 não se pode chegar à distorção no caminho 

oposto de exigir que a comprovação dos fatos informados pelo delator estejam 

suficientemente demonstrados por outros meios de prova tradicionais, pois então 

esses outros elementos, por si só, esclareceriam os fatos, não havendo que se 

recorrer à colaboração processual.  

                                                 
28 ARANHA, Adalberto José Queiroz Telles de Camargo. Da prova no processo penal. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1999. p. 76. 
29 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Edward Rocha de. Acordos de delação 
premiada e o conteúdo mínimo ético do estado. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 54, n. 344, p. 91-99, 
jun. 2006. p. 94. 
30 A delação (não-premiada) de um concorrente do crime por outro, em sede policial ou em juízo, 
denominada "chamada de corréu" ou "confissão delatória", embora não tenha o condão de embasar, 
por si só, uma condenação, adquire força probante suficiente desde que harmônica com as outras 
provas produzidas sob o crivo do contraditório (STF, HC n. 75.226; STJ, HC n. 11.240 e n. 17.276). 
[...] O mesmo raciocínio deve ser aplicado à "delação premiada": não se pode dar a ela valor 
probatório absoluto, ainda que produzida em juízo. É mister que esteja em consonância com as 
outras provas existentes nos autos para lastrear uma condenação, de modo a se extrair do conjunto a 
convicção necessária para a imposição de uma pena. JESUS, Damásio E. de. Estágio atual da 
"delação premiada" no Direito Penal brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, a. 10, n. 854, 4 nov. 2005. 
Disponível em <https://jus.com.br/artigos/7551/estagio-atual-da-delacao-premiada-no-direito-penal-
brasileiro>. Acesso em: 05 de junho de 2016. 
31 PEREIRA, FREDERICO VALDEZ. Valor probatório da colaboração processual. Revista CEJ, 
Brasília, Ano XIII, n. 44, p. 25-35, jan./mar. 2009. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1126/1224>. Acesso em 07 de junho de 
2016   
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Há divergência na doutrina e jurisprudência brasileiras, pois alguns atribuem a 

ela força incriminatória, enquanto outros renegam, aceitando-a como meio de prova 

apenas quando em consonância com todo o conjunto probatório. 

Enrico Altavilla admite a força incriminatória da delação, desde que ela esteja 

“vestida”, isto é, seja compatível com o núcleo central acusatório. E acrescenta: a 

acusação do corréu não deve ser uma simples afirmação. Antes precisa ser 

enquadrada numa narração completa. Efetivamente, não basta dizer que alguém 

tomou parte do crime, mas é necessário descrever a modalidade dessa participação, 

pois o pormenor pode revelar a veracidade ou a falsidade do que se narra32 . 

De maneira diversa entende Mittermayer, que acredita na força condenatória 

da delação e afirma que o depoimento do cúmplice apresenta também graves 

dificuldades. Tem-se visto criminosos que, desesperados por conhecerem que não 

podem escapar à pena, se esforçam em arrastar outros cidadãos para o abismo em 

que caem; outros denunciam cúmplices, aliás, inocentes, só para afastar a suspeita 

dos que realmente tomaram parte no delito, ou para tornar o processo mais 

complicado, ou porque esperam obter tratamento menos gravoso, comprometendo 

pessoas em altas posições33. 

Conclui-se que posição mais sensata é aquela que vai por um caminho 

intermediário, não lhe nega o valor probatório, mas também não lhe dá pleno valor, 

admitindo a delação como elemento essencial para a formação do convencimento 

do juiz, junto da análise das demais provas adquiridas por outros meios. 

Dessa forma, trata-se de uma regra de corroboração, exigindo que o 

conteúdo da colaboração processual seja confirmado por outros elementos de 

prova34.  

 

VII- CRÍTICAS QUANTO A ETICIDADE DO INSTITUTO 
 

Talvez a questão da eticidade seja a mais controvertida desse assunto. O 

tema é muito discutido por diversos juristas, que avaliam se a delação com o objetivo 

de receber um prêmio em troca estaria de acordo com a ética. 
                                                 
32 ALTAVILLA, Enrico. La psicologia giudiziaria, Torino, 2005 apud GUIDI, José Alexandre Marson. 
Delação Premiada no combate ao crime organizado. Franca-SP: Lemos & Cruz: 2006, p. 12 
33 MITTERMAYER, C. J. A. Tratado da prova em matéria criminal. Tradução de Hebert Wüntzel 
Heinrich. 3. ed., Campinas: Bookseller, 1996, p. 195. 
34 SEIÇA, Antonio Alberto Medina de. O conhecimento probatório do coarguido. Coimbra: Coimbra, 
1999, p. 205. 
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São muitas as críticas feitas ao instituto, os que a fazem se baseiam na 

traição, mentira, deslealdade e no fato de o Estado se valer de meios imorais para 

se chegar à condenação. Afirmam que a lei não é pedagógica, pois ensina que trair 

traz benefícios. 

Não há como falar de ética sem os ensinamentos de Aristóteles, nesse 

sentido, para ele as virtudes morais dizem respeito à “disposição à alma”, caráter ou 

temperamento, enquanto as virtudes éticas dizem respeito ao “agir”, conduta ou 

comportamento. Sendo assim, a ética pode ser tida como a externalização da moral: 

o êthos diz respeito à “maneira de ser e de conduzir”, ao “modo de ser e de fazer”, 

ele “se traduz pelos hábitos”35. 

Franco, citando García-Pablos de Molina e Francisco Bueno Arus, alega que 

falta à delação premiada um fundamento “minimamente ético”, pois lastreada 

unicamente em razão de sua utilidade, sem levar em consideração os custos que 

possa apresentar a todo sistema legal, construído com base na dignidade da pessoa 

humana36. 

Zaffaroni aduz que a impunidade de agentes encobertos e dos chamados 

‘arrependidos’ constitui uma séria lesão à eticidade do Estado, ou seja, ao princípio 

que forma parte essencial do Estado de Direito [...] o Estado está se valendo da 

cooperação de um delinquente, comprada ao preço da sua impunidade para ‘fazer 

justiça’, o que o Direito Penal liberal repugna desde os tempos de Beccaria37. 

Moreira critica a utilização do instituto, sob o argumento de que o mesmo 

estimula a amoralidade, podendo levar a ordem jurídica à corrupção e à 

promiscuidade38.  

Já Gomes, acredita ser um grande erro colocar na lei dispositivos que 

concedem prêmios a um traidor, pois, dessa forma, estaria se difundindo uma cultura 

de um Direito como instrumento de disseminação de antivalores39. 

Tal ideia é corroborada por Ferrajoli, que sustenta que a prática da delação 

premiada resulta, inevitavelmente, na corrupção da jurisdição, na contaminação 

                                                 
35 QUINTANA, Fernando. Ética e Política: da antiguidade clássica à contemporaneidade. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 5 
36 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos: Anotações sistemáticas à Lei 8072/90. 4 ed. rev. atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 253. 
37 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Crime organizado: uma categoria frustrada. Discursos sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro: Revan, ano 1, v. 1, 1996, p. 45. 
38 MOREIRA, Rômulo de Andrade. Delação no Direito Brasileiro. Revista Síntese de Direito Penal e 
Direito Processual Penal, Porto Alegre, n. 19, p. 25-29, abr.-mai. 2003. 
39 GOMES, Luiz Flávio e CERVINI, Raúl. Crime organizado. 2. ed., São Paulo: RT, 1997. p. 165. 
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policialesca dos procedimentos e dos estilos de investigação e de juízo, e na 

consequente perda de legitimação política ou externa do Judiciário40. 

Questiona-se também se a aplicação do instituto violaria o princípio da 

proporcionalidade, tendo em vista que motivam a aplicação de sanções diferentes 

das aplicadas aos que cometeram o mesmo crime. Afirmam também que violaria a 

competência jurisdicional do magistrado, considerando-se que a colaboração vem de 

um acordo entre o Ministério Público e a defesa. 

Alegam também que atentaria contra os princípios do contraditório e ampla 

defesa, tendo em vista que seria tirada do Judiciário a possibilidade de julgar a lide e 

que diminuiria o trabalho de investigação policial, que não mais se empenharia na 

elucidação dos delitos, ante a facilidade advinda da colaboração41. 

No entanto, muitos também são os argumentos a favor da eticidade quando 

colocada em uma balança sua relação “custo-benefício” para a sociedade. Aqueles 

que a defendem, alegam que é um meio de o Estado quebrar, de maneira lícita, a lei 

do silêncio que envolve as organizações criminosas bem como colabora para o 

arrependimento espontâneo do acusado ou investigado. 

De acordo com Lima, não há regra moral na “ometá”, não se pode admitir 

como obrigação ética o silêncio entre criminosos. Na verdade, a obrigação é para 

com a sociedade. O que existe realmente é o dever de colaborar para a elucidação 

do crime, pois esse é o interesse social42. 

Do mesmo modo, dizer que o instituto não tem importância para esclarecer 

crimes e diminuir suas consequências é negar o óbvio. Para os criminosos, a 

atenuante de pena genérica, a desistência voluntária e o arrependimento posterior 

se mostram pouco atrativos, diferente do perdão judicial, que é um prêmio de grande 

valor.  

Para muitos, extingui-lo seria um grande retrocesso, levando-se em 

consideração que a conduta do Estado tem caráter nobre. Assim, seria a delação um 

instrumento ético no combate à criminalidade, não indo de encontro ao ordenamento 

jurídico ou aos valores sociais. 

                                                 
40 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 
2002. p. 486-487. 
41  MAIEROVITCH, Walter Fanganiello. Apontamentos sobre a política criminal e a plea bargaining. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.28, nº 112, out-dez 1991, p. 206 
42 LIMA, André Estefan Araújo. Lei de proteção a vítimas e testemunhas - lei 9.807/99. Disponível em: 
<http:// www.damasio.com.br.>. Acesso em 09 de junho de 2016. 
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Os que defendem a aplicação não enxergam a ofensa ao princípio da 

proporcionalidade, tendo em vista que mesmo em casos alheios à delação, agentes 

que praticam o mesmo tipo penal podem receber penas diversas, devido às 

condições subjetivas, bem como ocorre na delação, quando aquele que contribui 

merece um bônus por tê-lo feito. 

Também se afasta a ideia de que a delação tiraria do poder do Judiciário sua 

função de conhecer o feito e julgar o réu, pois, ainda que o acordo aconteça entre 

acusação e defesa, compete ao juiz a decisão, tendo em vista que o mesmo pode 

recusar a proposta de delação. Sempre haverá uma sentença proferida pelo 

magistrado competente, sendo primordial a atuação do Poder Judiciário. Desta feita, 

alegam também não ferir os princípios da ampla defesa e do contraditório, por haver 

um processo antes da sentença definitiva. 

Seus defensores também aduzem que não há acomodação da polícia no que 

diz respeito a seu papel investigativo, pois não são tantos os crimes em que é 

aplicada a delação, restando tantos outros para que seja exercido seu papel 

investigativo. 

 

VIII- CRÍTICAS QUANTO A CONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO 
 

Muito se questiona sobre a conformidade da delação premiada em relação à 

Constituição Federal, considerando os princípios nela contidos. No entanto, ainda 

que exista quem defenda a constitucionalidade do instituto, baseando-se nos 

princípios constitucionais de segurança e justiça43, a maioria esmagadora acredita 

que o mesmo não está em consonância com a CRFB/88. 

Para os defensores, são muitos os benefícios da delação, que se mostra 

eficaz no combate ao crime organizado44. O colaborador, em sede de investigação, 

além de fazer a confissão de seus delitos, evita que outros se consumem, bem como 

ajuda de maneira direta o MP e a polícia no recolhimento de provas contra os 

                                                 
43 MARTUCCI, Mariana Volpi e COIMBRA, Mario. Delação Premiada no Direito Brasileiro. Disponível 
em: < http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewArticle/2418>. Acesso em 04 de 
julho de 2016. 
44 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação premiada no combate ao crime organizado. Franca - SP: 
Lemos & Cruz, 2006, p. 145. 
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demais coautores, possibilitando suas prisões. Assim, o instituto se torna poderoso 

no combate às organizações criminosas45. 

É defendido que sua aplicação aproxima-se da descoberta da verdade real, 

aceitando a persecução penal com relação aos traficantes e às suas quadrilhas, com 

vista à reclamada aplicação dos preceitos básicos da legislação penal e processual 

penal, figuras básicas da legalidade e da democracia46. 

Os que defendem a inconstitucionalidade afirmam que o Estado, visando 

privilegiar um direito penal mínimo e garantista, preservando as garantias individuais 

postas na Constituição Federal, não pode incentivar, premiar condutas que ofendam 

a ética, ainda que ao final a sociedade se beneficie dessa violação. Em outras 

palavras, num Estado que proclama pelos ideais da democracia, os fins jamais 

poderão justificar os meios, mas justamente são estes que emprestam legitimidade 

àqueles47. 

Rômulo Andrade aduz que é tremendamente perigoso que o Direito Positivo 

de um país permita, e mais que isso, incentive os indivíduos que nele vivem à prática 

da traição como meio de se obter um prêmio ou um favor jurídico. (...) Se 

considerarmos que a norma jurídica de um Estado de Direito é o último reduto de 

seu povo, (...) é inaceitável que este mesmo regramento jurídico preveja a delação 

premiada em flagrante incitamento à transgressões de preceitos morais 

intransigíveis que devem estar, em última análise, embutidos nas regras legais 

exsurgidas do processo legislativo.” Continua, ainda, afirmando que “a traição 

demonstra fraqueza de caráter, como denota fraqueza o legislador que dela abre 

mão para proteger seus cidadãos48. 

Como se vê, para muitos, além de antiético, o instituto não encontra respaldo 

na dogmática do sistema jurídico brasileiro49. Para alguns, como no caso de 

                                                 
45 SILVA, Eduardo Araujo da. Delação Premiada é arma poderosa contra o crime organizado. Revista 
Consultor Jurídico, 15 set. 2005, p. 30. 
46 GUIDI, op. cit. p. 147. 
47 BAPTISTA, Bruno de Souza Martins. A inconstitucionalidade da delação premiada no Brasil. Bruno 
de Souza Martins Baptista. Disponível em:  <https://jus.com.br/artigos/14848/a-inconstitucionalidade-
da-delacao-premiada-no-brasil.> Acesso em 04 de julho de 2016. 
48  MOREIRA, Rômulo de Andrade. Curso Temático de Direito Processual Penal. Salvador: Editora 
Podivm. p. 440/446 
49 A delação premiada no direito brasileiro. Artigo jurídico disponível em: 
<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2006_1/ricardo.pdf>. 
Acesso em 04 de julho de 2016. 
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Moreira50, ele é desnecessário, porque já existe no sistema brasileiro a figura da 

atenuante genérica do artigo 65, III, b, além do arrependimento eficaz – artigo 15 – e 

do arrependimento posterior – artigo 16 – todos previstos no Código Penal. 

 

IX- CONCLUSÃO 
 

Mesmo que não haja um consenso por parte dos estudiosos, é inegável que o 

instituto vem conseguindo alcançar aquilo que nenhum outro meio de prova 

conseguiu para elucidação de crimes e condenação de criminosos, como, por 

exemplo, nos casos do Mensalão e da Operação Lava-Jato, motivo pelo qual vem 

ganhando cada vez mais força e popularidade. 

Diante dos pontos aqui explanados, é possível perceber que a maioria da 

doutrina acredita que o instituto da delação premiada deve ser retirado do nosso 

ordenamento jurídico por representar uma afronta à ética e à moralidade, onde não 

deveria o Estado permitir/incentivar que um ato de traição fosse um meio para se 

obter um benefício jurídico. 

No entanto, há também aqueles que a defendem, afirmando que a delação, 

ao contrário do criticado pela doutrina majoritária, seria uma traição de bons 

propósitos51. Além disso, o instituto vem ganhando cada vez mais espaço no cenário 

jurídico nacional.  

Não obstante, se faz necessária a correção de diversas falhas no que tange 

sua aplicação e no que diz respeito às garantias do Estado para com os delatores, a 

fim de proteger a sua integridade e de sua família. 

A legislação deixa muitas brechas quanto ao procedimento legal a ser 

seguido, deixando tal missão, muitas vezes, ao magistrado, que acaba atuando 

como legislador e a aplicando o instituto por acreditar que o bem feito à sociedade 

com o resultado da delação é muito mais importante e significativo do que não 

beneficiar o delator com o perdão.  

Assim, diante da falta de previsão legal, margem são abertas para todos os 

tipos de interpretação. 

                                                 
50 MOREIRA, Rômulo de Andrade. Delação no Direito Brasileiro. Revista Síntese de Direito Penal e 
Direito Processual Penal, Porto Alegre, n. 19, p. 25-29. 
51 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e processuais penais comentadas. 4. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 op. cit., p.446. 
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Grande passo ao nosso ordenamento jurídico seria a criação de uma lei que 

regulasse exclusivamente a delação premiada, tratando do benefício em todas as 

suas especificidades. Pois, desse modo, não deixaria brechas para ser interpretada 

de acordo com o livre convencimento daquele que dela se utilizará. 
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