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RESUMO 

 

Busca-se nesta monografia realizar o estudo do instituto da delação premiada a luz do 

processo penal democrático, para isso far-se-á o estudo desde a sua criação até os tempos atuais. O 

mencionado trabalho iniciou com o estudo do instituto no ordenamento comparado, posteriormente 

fazendo uma comparação com a evolução e utilização em nosso ordenamento pátrio. Para que 

ocorra a efetivação do combate ao crime organizado pelo instituto em estudado, faz-se mister que 

ocorra a delação voluntaria e espontânea. Apesar de não ser um instituto novo no ordenamento 

jurídico, no Brasil passou a ser utilizado de maneira efetiva a partir de 1990, tendo sua 

regulamentação material positivada na Lei nº 12.850/13. A forma como vem sendo utilizado o 

mencionado instituto, que deixou de ser excepcionalidade e passou a ser regra, passou a ser alvo de 

várias críticas sobre a sua constitucionalidade. Para atender os anseios da sociedade e buscar 

soluções emergentes, vários liames norteadores do Estado Democrático de Direito vão sendo 

deixados desrespeitados. Ainda assim, há quem defenda tal instituto, alegando que através dele o 

infrator demonstra seu arrependimento e busca reparar o rompimento do pacto social realizado por 

ele, o que acaba comprovando as várias controvérsias do mesmo e a sua constitucionalidade. 

 

Palavras – chave: Delação Premiada. Conceito. Direito Comparado. As provas. Atuação do 

Julgador. Princípios Constitucionais. Jurisprudência. Operação Lava- Jato. 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph seeks to carry out the study of the institute of the award that is awarded in 

the light of the democratic criminal process, for which the study will be carried out from its 

creation to the present times. The mentioned work began with the study of the institute in the 

comparative ordering, later making a comparison with the evolution and use in our patronage. In 

order for the fight against organized crime to take place in the institute under study, it is necessary 

that voluntary and spontaneous deportation take place. In spite of not being a new institute in the 

legal order, in Brazil it was not effectively used since 1990, and its material regulations were 

enacted in Law 12,850 / 13. The way in which the aforementioned institute has been used, which 

ceased to be exceptional and became a rule, came to be the subject of several criticisms about its 

constitutionality. In order to meet the aspirations of society and seek emerging solutions, several 

guiding lines of the Democratic State of Law are being disrespected. Still, some people defend such 

an institute, claiming that through him the offender demonstrates his repentance and seeks to repair 

the rupture of the social pact made by him, which ends up proving the various controversies of the 

same and its constitutionality. 

 

Key words: Awarded Deliberation. Concept. Comparative law. The exams. Performance of the 

Judge. Constitutional principles. Jurisprudence. Operation Wash. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso que será desenvolvido terá como finalidade a 

análise do instituto da delação premiada. Tem-se como principal objetivo analisar como o instituto 

vem sendo implementado em confronto com as garantias e princípios fundamentais. 

 Notadamente a delação premiada no atual cenário em nosso país ganhou grande 

importância, devido ao combate a corrupção. Diante desta atual importância que o instituo ganhou, 

faz-se necessário estudar como seu uso está sendo realizado pelos julgadores, se está sendo 

respeitados os direitos e garantias processuais. 

 O trabalho buscará a fim de ter uma maior precisão utilizar do posicionamento de vários 

doutrinadores, como também irá fazer uma análise sobre os mais diversos materiais em artigos, 

dissertações e teses para que a partir dessa análise possamos ter uma maior compreensão de como o 

instituto da delação premiada vem sendo usado. 

 Para uma maior compreensão do trabalho, será realizada no Capítulo 1 uma conceituação 

do instituto e como vem sendo o entendimento sobre o mesmo. Ademais buscar-se-á estudar como 

a delação premiada se originou e é utilizada em outros países como: Estados Unidos, Espanha, 

Alemanha e Itália em comparação com o usado no ordenamento pátrio. Assim como serão 

analisados o seu surgimento e a transformação que o instituto sofreu até a implementação da lei 

12.850/2013 em nosso ordenamento jurídico. 

 O segundo capítulo, irá tratar do estudo do valor probatório da delação premiada, assim 

como a compreensão da natureza jurídica do instituto. Mostrar-se-á que a delação premiada, vem 

sendo utilizada para solucionar de maneira célere os problemas da criminalidade em nosso país, na 

busca de responder as necessidades emergentes de nossa sociedade. Assim, como será tratada a 

forma como os magistrados vêm adotando o instituto, e como a sua precária estruturação influência 

de modo negativo a função jurisdicional do mesmo. 
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  E por fim no capitulo terceiro, buscará demonstrar como a adoção do mencionado instituto 

da colaboração vem violando o nosso ordenamento e assim como as consequências perante a 

responsabilidade civil. Para que essa demonstração se torne efetiva será feito o estudo dos 

princípios: presunção da inocência, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 

Buscar-se-á fazer um estudo sobre a operação Lava Jato e as suas influências em nosso 

ordenamento, assim como se estudará o caso “Lula” e o latente uso do lawfare que nos leva cada 

vez mais para o processo inquisitivo. 

 A presente monografia será encerrada com a conclusão, a qual buscará observar o que for 

desenvolvido ao longo do trabalho e assim como as suas consequências para o ordenamento pátrio. 

 Portanto, o principal objetivo deste trabalho é realizar um estudo a respeito da delação 

premiada, buscando entender como o instituto é utilizado no ordenamento europeu e norte 

americano e como ele se desenvolveu em terra brasilis, para tanto será analisado o que a doutrina 

vem entendo acerca do uso do mesmo em conformidade com as normas legais e preceitos 

constitucionais. 
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CAPÍTULO 1  

O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA 

 No transcorrer dos anos, os mais variados tipos penais foram sido práticos no Brasil, diante 

deste fato buscou-se adotar os mais variados meios de investigação, como é o caso da delação 

premiada. Será feita uma análise neste capítulo do conceito do instituto, da sua evolução histórica 

no Brasil e de maneira comparada da Itália, Estados Unidos, Espanha e Alemanha. 

1.1 CONCEITO 

 Preliminarmente, faz-se necessário realizar um desdobramento semântico para 

compreender o instituto da delação premiada. Delação tem origem etimológica no latim: delatìo 

ónis, denúncia, acusação. Premiada decorre de prêmio, recompensa, lucro. Premiado é aquele que 

alcançou o prêmio, a recompensa oferecida. Pela interpretação gramatical, desta forma, conclui-se 

que a expressão delação premiada significa uma denúncia ou acusação que resulta positivamente 

em uma recompensa para quem à fez. No âmbito jurídico, a delação premiada não foge dessa 

conclusão. 

 Para Adalberto José Q. T. Aranha, delação, ou chamamento do corréu, é a "afirmativa feita 

por um acusado, ao ser interrogado em juízo ou ouvido na polícia, e pela qual, além de confessar a 

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

(GUIDI, 2006, p. 7) 

 Gilberto Thums refere que a delação " ocorre quando o iniciado, espontaneamente, revelar 

a existência da organização criminosa, permitindo a prisão de um ou mais de seus integrantes" 

(PACHECO FILHO & THUMS, 2005, p. 155). Já para Damásio de Jesus que a conceitua como "a 

incriminação de terceiro, realizada por um suspeito, investigado, indiciado ou réu, no bojo do seu 

interrogatório (ou em outro ato)" (JESUS D. E., 2005, p. n.p) 
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 Nesta senda, seguindo a tendência terminológica internacional sobre o tema, a saber, 

colaboração premiada ou processual, definida segundo ensinamentos de Marcio Barros nos 

seguintes termos: 

" Toda e qualquer espécie de colaboração com o Estado, no 

exercício da atividade de perseguição penal, prestada por autor, 

coautor ou partícipe de um ou mais ilícitos penais, relativamente ao 

(s) realizados (s) por terceiros, que não necessariamente cometidos 

em concurso de pessoas, objetivando, em troca, benefícios penais 

estabelecidos em lei". (CALABRICH, 2010, p. 273) 

 Segundo o doutrinador Guilherme Nucci, que defende que a delação premiada ocorre 

quando da realização do interrogatório, e o até então corréu, assume que praticou determinado 

crime e, por fim, envolve outra pessoa, conferindo-lhe algum tipo de conduta reprovável pelo 

Direito, podendo referir-se a mesma imputação ou diversa. (GUIDI, 2006, p. 98)
 

 Na visão de Cezar Roberto Bitencourt, na obra Tratada de Direito Penal, a delação 

premiada consiste na bonificação recebida pelo colaborador, que pode chegar até a isenção total da 

pena com o perdão judicial, desde que satisfeitos os requisitos estabelecidos em lei. 

(BITENCOURT, 2008, p. 124)
 

 Desta forma, evidência para os doutrinadores, que a delação premiada nada mais é que a 

atribuição da pratica de um crime a terceiro, realizado pelo acusado, concomitantemente com a 

confissão de sua participação no delito. 

 Assim, não cabe confundir delação premiada com "testemunho” ou “confissão”, pois pelo 

simples fato de se estipular um "prêmio" a delação o legislador já a diferenciou dos demais 

institutos mencionados. Ademais, confessar significa admitir a autoria ou a participação em crime, 

optando por assumir a responsabilidade do ato, independentemente se na condição de 

autor/partícipe. O instituto ora em análise também não se confunde com a prestação de testemunho 

pelo fato deste estar diretamente ligado a uma das partes. 

 Ainda, existe muita discussão a respeito da diferença entre delação e delação premiada, que 

Damásio de Jesus nos traz a diferença devido ao fato da última representar um incentivo do 
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legislador em premiar o delator, concedendo-lhe benefícios de acordo com a robustez das 

informações prestadas. (JESUS D. d., 2006, pp. 26-27)
 

 O Estado concede ao colaborar o prêmio da manutenção da liberdade ou da diminuição da 

pena em troca de dados que não seria possível as autoridades alcançarem sem a ajuda do 

colaborador. Mas para que o Estado conceda este benefício ao colaborador, é necessário que os 

dados passados tenham sido presenciados pelo colaborador e que sem a sua informação seria 

absolutamente impossível de serem descobertos se não fosse à colaboração, ainda é necessário que 

o crime tenha sido praticado por pelo menos duas pessoas, falando-se, portanto, em concurso de 

crime. 

 A delação premiada instalada em algumas leis no nosso ordenamento jurídico pelo 

legislador, tem a finalidade de buscar a verdade processual. No instante em que se oferece ao 

corréu a não agressão à sua liberdade, ou em alguns casos, a diminuição de sua pena exige-se que 

este colabore com as autoridades judiciárias apresentando efetividade na investigação e no 

processo, passando informações de suma importância para a resolução de um caso criminal. 

 A delação premiada tornou-se um instituto de grande importância nas resoluções de casos 

mais complexos como os crimes organizados. No caso do sequestro, o colaborador poderia 

informar o local do cativeiro, promover a denúncia dos comparsas dando às autoridades uma 

solução rápida e, com isso evitando meses de investigação policial para obter mais resultados. 

 Como já demonstrado a delação premida tem seus benefícios, tanto para o Estado, como 

para o colaborador, e o simples fato de a colaboração premiada ser usada como prova em um 

processo judicial não traz prejuízo ao exercício jurisdicional. Porém, o grande problema está no 

fato desta forma de contribuição ter se tornado a "rainha das provas" e assim, terminar de violar 

direito fundamental previsto no nosso ordenamento como um todo, transformando aquilo que seria 

uma obrigação do Estado em um grande espetáculo movido pela mídia e por interesses 

econômicos, políticos e ideológicos. 

 Persegue-se por meios convencionais e oportunos para se desvendar os supostos crimes que 

estejam sobre investigação. Diante deste quadro, é imprescindível que haja uma ponderação dos 

seus requisitos e da sua aplicação, para que seja estáveis e éticos diante daquilo que estabelecemos 
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e procuramos defender através da Constituição de 1988. Tal instituto já está em nosso ordenamento 

através de várias leis elaboradas pelo nosso poder legiferante. Tanto em nosso país como no 

exterior o instituto em estudo foi sendo inovado, assim ocorrendo modificações na maneira como é 

aplicado e na sua concessão, como será demonstrado a seguir. 

1.2  HISTÓRICO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NO ORDENAMENTO 

BRASILEIRO E NO COMPARADO 

 A delação premiada, como será demonstrada no estudo analisado não é um instituto novo, 

sendo um instituto presente em várias legislações no mundo e utilizado de formas diferente. Nesta 

linha será realizado o estudo do instituto nas legislações dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, 

Itália e Brasil. 

1.2.1 ORDENAMENTO JURÍDICO AMERICANO 

A delação premiada no ordenamento Americano nada mais é que o procedimento negocial 

intitulado plea bargaining, este é um procedimento comum nos países que se utilizam do common 

low. Neste sistema jurídico, a prática negocial é favorecida por um conjunto de fatores que permite 

dizer que a colaboração processual do imputado é uma instituição típica do common low, desta 

forma a concessão do benefício punitivo passa a ser um dos seus componentes básicos. 

 O princípio norteador desta forma de persecução penal nesses países é o princípio da 

oportunidade, tal princípio confere uma maior discricionariedade ao Ministério Público que poderá 

escolher qual a forma do processo penal, se será plea bargaining ou a guilty plea, seguindo assim a 

linha do utilitarismo (MAIER, 2004, p. 836), este modelo não está em busca de descobrir a 

verdade, mas sim no de resolver o litígio. 

 O instituto do plea bargaining passou a ser predominante na persecução penal naquele país, 

onde a grande maioria dos investigados se declaram culpados em vez de fazer uso de seu direito de 

ir a julgamento por um julgado ou tribunal. Neste modelo, consiste em um processo de negociação 

entre a acusação e o réu e seu defensor. Vale ressaltar que no modelo do Plea Bargaining o 

Promotor de Justiça possui o poder de conclusão quanto às chances e possibilidades de algum 
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resultado não ser frutífera e útil ao processo. Diferentemente, no Brasil, o Promotor de Justiça está 

vinculado ao princípio da obrigatoriedade, como nos ensina Guilherme de Souza Nucci: 

Significa não ter o órgão acusatório, nem tampouco o encarregado 

da investigação, a faculdade de investigar e buscar a punição do 

autor da infração penal, mas o dever de fazê-lo. Assim, ocorrido a 

infração penal, ensejadora de ação penal pública incondicionada, 

deve a autoridade policial investigá-la e, em seguida, havendo 

elementos, é obrigatório que o promotor apresente denúncia. 

(NUCCI, 208, pp. 47-48)
 

 Este não é o mesmo entendimento de Eugênio Pacelli de Oliveira: 

Estar obrigado à promoção da ação penal significa dizer que não se 

reserva ao parquet qualquer juízo de discricionariedade, isto é, não 

se atribui a ele qualquer liberdade de opção acerca da conveniência 

ou oportunidade da iniciativa penal, quando constatada a presença 

de conduta delituosa, e desde que satisfeitas as condições da ação 

penal. (OLIVEIRA, 2009, pp. 114-115)
 

  O ordenamento norte-americano ao disponibilizar está discricionariedade ao Ministério 

Público, está indo na contramão dos princípios estabelecidos da ampla defesa e do contraditório, 

pior, ferindo assim preceitos do Direito Penal no âmbito político e principalmente no social da 

sociedade. 

 Num Estado democrático de Direito não pode permitir que tais infrações sejam feitas, pois, 

o Direito Penal tem como função a preservação dos bens jurídicos essenciais para a sociedade, para 

que o atinja, é essencial que respeite as garantias processuais que foram conquistadas no passar dos 

anos. Desta forma, se evidência a necessidade de garantir a ambas as partes os mesmos direitos que 

estiverem dispostos a realizarem a delação premiada, claro que em respeito às garantias 

processuais do Ministério Público. 

 Os defensores do mencionado instituto dizem que "os pontos positivos" e seus "benefícios" 

para a utilização da delação premiada é devido: a economicidade processual, provocada pelo 

rápido trâmite ou resolução processual e o aumento da qualidade da justiça. Faz-se necessário a 

realizações de algumas indagações a respeito da qualidade da justiça. Qual seria a vantagem social 

efetiva decorrente do elevado número de acordos? E se esses acordos não trouxessem mudanças 

significativas na persecução penal? Ao buscar apenas a diminuição do tempo da resolução da 
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persecução penal, pode nos trazer a breve sensação de que a "justiça está funcionando", mas 

funcionando de que forma? Devemos nos preocuparmos com uma justiça qualitativa, que possui 

uma preocupação com a justiça social, com as garantias do processo e não com transformação da 

justiça num grande balcão mercadológico onde o único objetivo é a quantidade de acordos 

realizados. 

 Uma maneira de exemplificar o uso do plea bargainig que pode ser citado é o caso do 

assassinato do ativista político e defensor dos direitos civis, Martin Luther King, no qual o autor do 

crime se beneficiou de tal instrumento para escapar da pena de morte. 

1.2.2 DELAÇÃO NO DIREITO ESPANHOL 

A deleção premiada também se encontra inserida no ordenamento jurídico espanhol, no 

qual o jurista Bittar, preleciona que: 

Inclui uma figura premial (remissão parcial total ou total da pena, de 

acordo com as circunstâncias) para os participantes do crime de 

terrorismo que colaborassem com a justiça. Sendo que para aplicação do 

benefício da delação premiada no ordenamento jurídico espanhol era 

necessário que o indivíduo confessasse delitos nos quais tivesse 

participado, que o réu deixasse a organização criminosa e que 

abandonasse as atividades criminosas na qual fazia parte, e o colaborador 

na delação precisa ajudar no impedimento de novo delitos ou instruir 

agentes da lei. (BITTAR, 2011, p. 8)
 

A introdução do mencionado instituto no ordenamento jurídico espanhol se deu através da 

Lei Orgânica nº 3, de 25 de maio de 1988, onde eram premiados, aqueles que participavam de 

crime de terrorismo e ajudassem a justiça através de informações ou notícias robustas. 

Tal qual previsto no art.579 do Código Penal Espanhol, precisamente na Seção Segunda do 

Capítulo V, do título XXII do Livro II: 

Art. 579 – em  los delitos previstos em está sección, los Jueces y 

tribunales, razonándo em Sentencia, podrán imponer la pena inferior em 

uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito de que se trate, 

cuando el sujeito haya abandonado voluntariamente suas actividades 

delictivas y se presente a lãs autoridades confessando los hechos em que 

haya partipado y, además, colabore activamente com éstas para impedir la 

actuación o el desarrollo de bandas armadas, organizaciones o grupos 
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terroristas a los que haya pertencido o com los que haya colaborado. 

(ESPANHOL, 2011)
 

 Encontra-se presente na Espanha a figura do arrependimento processual que estabelece a 

atenuação da pena. 

 Diante disto, é importante mencionar a presença de algumas condições: a) abandono das 

atividades delituosas; b) confissão dos fatos delituosos nos quais tenha participado; e c) ajuda a 

impedir a produção do delito ou auxiliar na obtenção de provas para a identificação ou capturas dos 

demais, ou, ainda, cooperação eficaz para a consecução de provas que impeçam a atuação ou 

desenvolvimento das organizações criminosas em que tenha participado. 

O que o legislador espanhol buscou consagrar foi a colaboração tanto preventiva quanto 

repressiva, exigindo que a colaboração seja eficaz para a concessão da benesse. 

 Trata-se, assim, da figura do testigo de La Corona, na qual o Estado, por razões de interesse 

público, concede imunidade ao acusado, o qual é excluído da condição ou sequer chega a adquirir 

esse status. (OLIVEIRA JUNIOR, 2001) 

Como será demonstrado mais a frente, o instituto da delação premiada ocorreu de maneira 

semelhante ao procedimento aplicado na Itália e ao Brasil. 

1.2.3 DELAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO ALEMÃO 

O instituto da delação premiada no ordenamento jurídico Alemão é intitulado 

“Kronzeugenregelung” estando previsto no art. 129, V, a, do Código Penal Alemão. O dispositivo 

ensina que: El tribunal prescindir de un castigo de acuerdo con los incisos 1 y 3, en el caso de 

participes cuya sea menor y colaboración sea de importancia secundara. (DIAZ, 1999) 

 Entende-se desse modo, que se o colaborador fornecer informações relevantes terá como 

prêmio à diminuição ou até mesmo terá a possibilidade de ocorrer o perdão judicial. Sendo assim, é 

dever do juiz a realização da valoração da contribuição então prestada. 

Como será demonstrado mais adiante no Brasil, o instituto da delação premiada na 

Alemanha, acabou por violar direito e garantias fundamentais. Tendo como exemplo as delações 
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realizadas por alemãs, com a finalidade de expor a origem judaica de alguns compatriotas e alguns 

hábitos dos indivíduos. 

1.2.4 DELAÇÃO PREMIADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO ITALÍANO 

O instituto mencionado no presente estudo, fora inicialmente adotado na Itália nos anos 

1970, para fins de combater o terrorismo, sendo os colaboradores também chamados de pentitismo 

no Direito italiano. Logo após está “colaboração com a justiça”, afim de combater o terrorismo, o 

pentitismo deslizou-se para o âmbito da criminalidade organizada. 

 O que difere o modelo italiano e o torna assim único, é o fato de ter sido estruturado para 

combater a máfia nas décadas de 70 e 80, que é um tipo de criminalidade típica italiana, não tendo 

nenhuma similaridade com nenhum outro grupo criminoso no mundo. Ciente de tal singularidade, 

Salvatore Lupo observa que “é difícil caracterizar um assunto, uma tipologia ou uma sucessão de 

fenômenos homogêneos para concentrar sob o termo máfia; e é igualmente difícil evitar a 

impressão de que é justamente essa amplitude e indeterminação de campos de aplicação que é 

responsável pela sua fortuna”. (LUPO, 2002, p. 12) 

 Faz-se necessário a compreensão do sentido que a palavra máfia trazia a população daquela 

época. A máfia já foi vista como “espelho da sociedade tradicional, com atenção aos fatores 

políticos, econômicos ou – com maior frequência- socioculturais; como empresa ou tipo de 

indústria criminosa; como organização secreta mais ou menos centralizada; como ordenamento 

jurídico paralelo ao Estado, ou como antiestado”. (LUPO, 2002, p. 21)
 
Entretanto, a verdadeira 

importância do termo ou fenômeno advém após 1860, que remonta a época da unificação italiana, 

justamente porque esta relação patológica entre política, sociedade e criminalidade exige a ideia de 

um Estado com todas as suas instituições. A máfia, ao longo dos anos foi se adaptando as novas 

“necessidades”, no intuito de fortalecer e perpetuar a sua existência burocrática que seria a 

maximização dos lucros obtidos. 

 Apesar de todo aparato jurídico realizado para combater a máfia, tornou-se evidente que o 

combate às organizações criminosas só se tornariam efetivas se ocorresse o rompimento do vínculo 

associativo através de normas especiais, que possibilitaria a atenuação ou que fossem 

intensificadas as sanções dos autores dos crimes, em contrapartida passou-se a possibilitar o 
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beneplácito da atenuante a quem, contribuísse com as investigações e em decorrência diminuísse 

os riscos trazidos à sociedade com a prática do determinado crime, ou mesmo que colaborasse na 

elucidação dos fatos e por fim na identificação dos demais agentes.  

 Diante do combate da tão singular organização criminosa, no final dos anos 60, diante da 

guerra mafiosa, que trouxe a sociedade italiana uma sensação de desconfiança nas instituições de 

combate ao crime, foi necessária a criação de um novo mecanismo para combatê-la. Assim o 

mecanismo para combater desse tipo de criminalidade concentrou-se em três planos: a) 

Investigativo: em decorrência da criação de órgãos de investigações especializados e coordenação 

entre os membros do Ministério Público; b) processual: passando a utilizar do “processo 

investigativo”; c) sancionatório: o que gerou o aumento de sanções para delitos cometidos em 

decorrência das organizações criminosas. 

 O ordenamento italiano não apenas colocou em uso o instituto da delação premiada, como 

se pode analisar, ao contrário do que ocorre no Brasil, onde a legislação é falha e lacunosa, na 

Itália, existe um tratamento completo da disciplina dos colaboradores da justiça, que vai desde 

aspectos do direito material, até do direito penitenciário.  (D’ Ambrosio, 2002, pp. 28-29) 

 O aspecto sancionatório se caracteriza pelo endurecimento das penas, seja com o aumento 

já existente, seja com a criação de novos delitos, e, de outro, por benefícios de redução da pena para 

os colabores que cumpram os requisitos exigidos em lei. 

 O direito premial fora implementado no ordenamento jurídico italiano através dos arts 5 e 6 

da Lei 497, de 04.10.1974. Tais medidas buscavam elevar a pena de quem cometesse o crime de 

sequestro, assim como, fora estabelecido uma atenuante para aquele participante do crime, que 

ajudasse a liberta a vítima, sem a necessidade do pagamento do resgate. No decorrer dos anos 

novas leis mais elaboradas foram sendo implementadas para tratar do crime de terrorismo. 

 É em 1982, com a aprovação da chamada Lei “Rognoni-La Torre” que se inseriu o crime de 

associação mafiosa no art. 416-bis, do Código Penal italiano (Montanaro & Silvestre, 2008, p. 70), 

o que acarretou mudanças na forma de tratar o crime de máfia. Diante da rotineira pratica dos 

gravíssimos crimes, os legisladores buscaram possibilitar algum tipo de benefício a quem ajudasse 

a desvendar os crimes da máfia. Buscou de diferentes formas concluírem tais medidas, como por 
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exemplo, a introdução de causas de atenuantes para os colaboradores que forem relacionados ao 

crime de tráfico de entorpecentes. 

 Ao falarmos do procedimento processual, para que os colabores não sejam considerados 

“suspeitas”, o código de processo penal italiano exige que o testemunho tenha uma valoração 

prudente, determinando que a colaboração só pode ser considerada efetiva se tiver outros meios de 

provas que demonstre a veracidade da contribuição, buscando desta forma trazer um pouco mais de 

segurança jurídica para o instituo. 

 A forma que a corte encontrou para realizar a valoração da colaboração do co-imputado, foi 

estabelecida de três formas: a) primeiro através da realização da verificação da credibilidade do 

declarante, que é realizado por meio dos dados como sua personalidade, seu passado, sua relação 

com os acusados, o motivo da sua colaboração; b) posteriormente, se faz uma análise da 

confiabilidade intrínseca ou genérica da declaração, que será auferida pela sua seriedade, precisão, 

coerência, constância e espontaneidade; c) Por fim, teremos a valoração da existência e 

consistência das declarações com o confronto das demais provas. 

 Buscando dar mais segurança para aos colaboradores, para que eles efetivamente 

ajudassem nas investigações sem o medo de sofrerem represálias, foi introduzido pelo Dec- lei 8, 

de 15.01.1991, que posteriormente foi convertido na Lei 82, de 15 de março do mesmo ano, os 

principais benefícios que a lei trouxe foi a proteção dos colabores em perigo e de seus familiares, a 

troca de documentos e a mudança para lugares protegidos, e do colaborador protegido ficar 

obrigado a seguir as normas de segurança prescritas. 

 No decorrer dos anos, novas mudanças foram precisas a fim de aperfeiçoar a resoluções do 

crime praticado pela máfia, como por exemplo, o surgimento da imposição de tempo de 180 dias 

para a preparação da declaração, assim como o fato de ocorrer mais de um colaborar tenha 

denunciado a mesma pessoa, que ambos disponham do mesmo defensor. A necessidade de tais 

mudanças buscou trazer o equilíbrio a três necessidades para a real aplicação normativa, sendo, 

assegurar o contraditório na formação da prova, tutelar o direito de defesa do colaborador e impedir 

a total dispersão dos meios de provas adquiridos durante as investigações preliminares. 
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1.2.5  DELAÇÃO PREMIADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 Agora será feita a análise da persecução penal do instituto estudado no sistema jurídico 

brasileiro, seguindo uma tendência político-criminal moderno, o legislador disciplinou a 

colaboração premiada no Brasil. 

O sistema brasileiro possui como grande influência o sistema que fora adota pela Itália. 

Porém, ficará evidente que apesar da grande influência a sistemática de aplicação não é a mesma, 

devido a realidade legislativa, as diversas políticas e da forma diferenciada de combater as ações 

criminosas ou crimes ligados a organizações criminosas. 

 Preliminarmente faz-se necessário remontar ao período das ordenações Filipinas, que 

vigorou no ordenamento brasileiro durante a sanção do Código Criminal do império, tal dispositivo 

já trazia a possibilidade do perdão para alguns casos de delação de conspiração ou conjuração e de 

revelações que propiciassem a prisão de terceiros. Porém tal lei saiu de vigência no ordenamento 

pátrio, vindo tal instituto adentrar novamente em nosso ordenamento através da Lei 8.072/1990, a 

chamada Lei de crimes hediondos, foi com a entrada de tal lei que o instituto passou a usufruir de 

certa importância. 

 Foi por meio da mencionada lei, que foi introduzido em nosso ordenamento jurídico pátrio 

a premiação ao participante delator que emprestasse sua colaboração. Foi introduzido, por meio do 

art.159 do CP, através do §4, no qual ficou estabelecido uma causa de redução de pena em favor do 

coautor ou partícipe de extorsão mediante sequestro, pratica em quadrilha ou bando que, 

fornecesse à autoridade dados que ajudassem a libertar as vítimas em sequestro. 

 Não foi apenas o art. 7.º da Lei 8072/1990 que inaugurou no ordenamento jurídico pátrio a 

causa de diminuição de pena pela delação. Desta forma, a redação do parágrafo único do art.8º do 

mesmo diploma repressivo estabelecia dois pressupostos básicos para a caracterização da delação, 

nos casos em que o caso concreto não se amolde à hipótese do §4 do art 159 do CP, nos casos em 

que existe uma denúncia que possibilite o desmantelamento do bando ou quadrilha. 

 Vale destacar que o beneplácito criado pela lei 8.072/1990, fora criado em um rol taxativo, 

mas posteriormente fora ampliado por outras leis. 
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 Diante do exposto até aqui, percebemos que o instituto é de direito material, até mesmo 

pelo fato de ter sido introduzido no ordenamento pátrio no Código penal, e não se demonstrar 

nenhuma preocupação do legislador diante aos procedimentos processuais diante a formalidade do 

benefício. Demonstrando assim, uma das grandes diferenças entre o nosso ordenamento e o 

italiano, pelo fato de que o último se preocupou em como se realizar, ponderar ou demonstrar o 

procedimento a ser seguido. 

 Após 5 anos da entrada em vigor da Lei 8.072/1990, entra no ordenamento jurídico 

brasileiro a lei nº. 9.034/95 que dispôs sobre a utilização de meios operacionais para a repressão de 

ações praticadas por organizações criminosas, considerando, no formato da lei anterior a delação 

como causa de diminuição de pena. 

A mencionada lei já foi recepcionada no meio jurídico com várias críticas, pelo fato da lei 

não ter explicitado o conceito autônomo de criminalidade organizada ou mesmo de organização 

criminosa, vale destacar que existem inúmeras referências às organizações criminosas, e diante da 

inexistência de uma definição legal deixou ao intérprete esta tarefa. O que difere a mencionada lei 

das demais é o fato da mesma não obrigar o delator com a finalidade de obter o beneplácito, 

identificar os demais participantes, apontando, individualizando, ou identificando as pessoas que 

de uma forma ou de outra participaram do crime. Faz-se necessário ressaltar, que tal fato 

influenciaria o julgador na hora de diminuir a pena. 

 Se já não fossem suficientes as leis promulgadas anteriormente, no curto prazo de 2 meses 

após a promulgação da lei 9.034/95, foi promulgada a lei 9.080/95, demonstrando assim que o 

mencionado instituto havia perdido a sua excepcionalidade tornando-se banal. 

No passar dos anos, várias alterações foram feitas, sob as mais variadas justificativas, 

dentre elas evidência o clamor popular e a pressão midiática por repostas rápidas aos crimes 

praticados, bastando demonstrar ocorrido nas leis de n.ºs 9.269/96 e 10.741/03, a orientação 

continuava sendo a de atenuação da responsabilidade criminal daquele que mediante a delação 

premiada colaborasse com a autoridade. 

 Seguindo a tendência da banalização quanto à delação premiada a Lei 9.613/1998, optando 

o legislador pela previsão explícita quanto à possibilidade da concessão do beneplácito, sendo mais 
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uma vez em lei extravagante e, sem mencionar minimamente, a legislação de normas 

procedimentais. Tal mecanismo apenas realizou a previsão do beneplácito no crime de lavagem de 

dinheiro, vários prêmios foram ofertados ao delator a fim de convencê-lo a contribuir nas 

investigações, quais seja a redução de um a dois terços da pena aplicada, o cumprimento da pena 

inicialmente em regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de 

direitos e até a isenção total da responsabilidade criminal, sem ao menos estabelecer como seria 

feito. Mas para que tivesse direito a tal benefício, fazia-se a exigência que a colaboração fosse 

espontânea, sendo que está que deveria ser efetiva. 

 Os meios utilizados para realizar a ponderação das informações prestadas, eram critérios 

subjetivos, ex: réu primário, e critérios objetivos, ex: natureza, circunstâncias. 

Várias leis foram criadas utilizando o instituto da delação, dentre elas a Lei 10.149/2000, 

mais conhecida como “Lei de Leniência”. A novidade que a mencionada lei traz é que, ao invés da 

criação de um benefício legal por meio de uma legislação criminal, como foi feito nas vezes 

anteriores, o legislador introduziu, ao lado de uma série de benefícios pertencentes as sanções 

meramente administrativas, duas benesses legais de ordem processual penal, para aqueles que 

colaborassem na identificação dos demais coautores e obtivessem informações e documentos que 

comprove o ilícito administrativos respectivamente: suspensão do prazo prescricional e extinção 

da punibilidade.
 
Percebe-se assim, que na mencionada lei o legislador acabou prevendo além da 

simples previsão do benefício ao colaborador, os limites, sanções, deveres, obrigações, requisitos e 

graduações pertinentes aos benefícios legais. 

 A Lei nº 11.343/06, assim como foi ocorrendo nas outras leis, trouxe a redução da pena, 

como disposto no seu art.41, vejamos: 

Art.41. 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 pena reduzida de um a dois 

terços. (BRASIL, 2006) 

 Na busca por finalmente, regular de forma efetiva o instituto da delação premiada, o 

legislador elaborou a Lei nº 12.850/13, também chamada de lei das organizações criminosas. A 

nova lei busca alterar sensivelmente o panorama estipulado, cuidando da forma e do conteúdo da 
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colaboração premiada, trazendo regras claras para a sua adoção, prevendo a legitimidade para 

formulação do pedido, enfim, permitindo, de um lado, maior eficácia na apuração e combate à 

criminalidade organizada. 

  Diante de todo exposto a respeito da delação premiada no ordenamento pátrio, fica 

evidente que por mais que tenha buscado como referência o modelo adotado na Itália, ambos não se 

comunicam, devido ao fato de o ordenamento brasileiro ter se mantido inerte sobre vários assuntos. 

Enquanto o ordenamento italiano se preocupa com a legalidade, respeito os procedimentos 

processuais, tem uma preocupação com a eficácia e evoluções do processo, no ordenamento 

brasileiro percebe-se só um amontoado de leis esparsas, sem nenhuma preocupação com os 

procedimentos processuais e nem mesmo com a sua efetivação. 

Ressalta-se ainda, que no ordenamento italiano, houve uma preocupação com os 

“arrependidos”, como iria ser feita a recuperação de quem houvesse se arrependido do crime e 

pudesse ser recolocado na sociedade, o que não se demonstra no ordenamento brasileiro, onde a 

única preocupação foi apenas ampliar o instituto por todo o ordenamento, sem que houvesse 

nenhuma menção em como ocorreria a recuperação dos delinquentes que se arrependesse. 

Nota-se, portanto, que os legisladores italianos deram instrumentos importantes para que os 

juízes pudessem valorar a pena, tendo uma maior abrangência a respeito das informações, havendo 

não só a aplicação a esmo do instituto, mas ocorrendo uma preocupação que ao implementar o 

instituto no ordenamento jurídico ele respeita-se preceitos legais, o que não é demonstrado no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Como evidenciado ao longo dos tópicos, o instituto da delação premiada em nosso 

ordenamento jurídico ainda se encontra muito atrás do modo que vem sendo adotado em outros 

países, mas ainda assim podemos perceber que vem havendo um cuidado em regulamentá-lo de 

uma forma mais efetiva. O que não podemos aceitar de modo algum, é que o instituto desrespeite 

os preceitos legais ora em vigor em nosso ordenamento. 
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CAPÍTULO  2 

O VALOR PROBATÓRIO DA DELAÇÃO PREMIADA E A 

DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR 

No atual capítulo será discutido o valor probatório da delação, sendo questionado o valor da 

prova no instituto. Buscará fazer uma análise a respeito de sua constitucionalidade e 

posteriormente será feito um estudo sobre atuação do Juiz perante o instituto. 

2.1 AS PROVAS E AS DELAÇÕES PREMIADAS 

A carta constitucional de 1988, traz uma importante preocupação no que diz respeito as 

decisões dos julgadores, na qual elas devem ser fundamentadas, tendo está garantia prevista no art. 

93, X da Carta Magna de 1988, vejamos: 

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentados todas as decisões, sob pena nulidade, podendo a lei limitar 

a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 

intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação. (BRASIL, 1988) 

 Apesar de tal garantia constitucional, ainda é muito latente em nosso ordenamento os 

julgadores utilizarem no embasamento de suas decisões provas que ainda estão latentes no 

desenrolar de investigações. Desta forma, o julgador busca refazer historicamente os fatos 

ocorridos para fundamentarem as decisões em suas crenças, ao invés de buscar tal fundamentação 

nas provas robustas que foram recolhidas no decorrer do processo, remontando assim períodos 

inquisitivos do processo penal.  

Porém, ressalta-se que um dos fatores para que tal medida ocorra é que os meios de provas 

em nosso meio jurídico são precários e muitas vezes falhos, e isto ocorre independentemente do 

fator persuasivo, fazendo com que a função recognitiva do julgador não seja instigada. Neste 

sentido nos ensina Aury Lopes Jr: 

O processo penal, inserido na complexidade do ritual judiciário, busca 

fazer uma reconstrução (a proximidade) de um fato passado. Através – 

essencialmente – das provas, o processo pretende criar condições para o 
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juiz exerça sua atividade recognitiva, a partir da qual se produzirá o 

convencimento externado na sentença. É a prova que permite a atividade 

recognoscitiva do juiz em relação ao fato histórico narrado na peça 

acusatória. O processo penal e a prova nele admitida integram o que se 

poderia chamar de modos de construção do convencimento do julgador, 

que formará sua convicção e legitimará o poder contido na sentença. 

(LOPES JUNIOR, 2014, p. 550) 

Diante do mencionado, nota-se que a prova exerce função principal na decisão do julgador, 

segundo os ensinamentos de Cordeiro seriam tratados como “atrativos para tentar uma captura 

psíquica de quem está declarando (é também dar maior credibilidade [ fé] pra quem julga)” 

(LOPES JUNIOR, 2014, p. 5502). Por isso é essencial que o juiz faça o enfrentamento, não sendo 

possível o julgador analisar todas as provas e fatos que ocorreram na dilação probatória, terá que 

realizar sua sentença tendo com fundamento suas convicções, escolhendo a tese de acordo com 

suas crenças. Assim, as provas nada mais são do que a representação do ocorrido, sendo transferida 

como fundamentação para a sentença realizada. 

Entretanto, na atualidade, nós vivemos um direito processual penal pautado na emergência, 

a sociedade clama por decisões céleres, seja ela motivada por influência da mídia ou mesmo pelo 

fator da desigualdade social ou por questão ideológica, que são aspectos latentes em nosso país. Por 

isso, hoje a emergência tem se tornado tão importante na hora do julgador proferir uma sentença. 

 Desta forma, nota-se uma evidente contradição direta entre o atual Estado de Emergência e 

uma das funções do Estado de Direito, qual seja, a jurisdição penal, demonstrado por Luigi 

Ferraioli em seus ensinamentos: “ as práticas, de fato, todas as vezes obstaculizadas por impasse 

legais e garantista, são sempre vistas com sentimento de exceção, isto é, com a ideia de que, no 

caso concreto, tanto mais de política ou socialmente grave e alarmante, é excepcional em relação à 

regra”. (FERRAIOLI, 2010, p. 747) 

 Como já mencionado, a crise instaurada na investigação criminal, em decorrência dos 

contornos imposto pela mídia, faz produzir o clamor público por soluções rápidas. Porém tal 

situação traz insegurança jurídica devido ao rompimento com os preceitos fundamentais que foram 

garantidos na nossa Carta Magna, diante do medo instaurado e pelo medo de terem os direitos 

violados, as pessoas se agarram nos sentimentos mais mesquinhos na busca por punição. 
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  Assim, Moccia, demonstra que: 

Da segurança individual advinha do respeito pelo Estado dos direitos 

individuais e coletivos nasce a segurança social que com a primeira 

interagirá num processo dialético, sendo que o sistema penal num Estado 

democrático e de direito pauta-se pela tutela de ambos os pólos em 

questão. (CHOUKR, 2002, p. 12) 

Instaura-se, assim, na sociedade o estado de terror, com o intuito que as pessoas aceitem e 

se convençam de que precisam de medidas excepcionais, tal qual a delação premiada para fazer 

com que retornem ao seu estado de normalidade. 

 Neste sentido, o professor Rogério Sanches, nos ensina sobre a mais nova roupagem da 

delação premiada, assevera: “ Em verdade, a criminalidade organizada, face às suas peculiaridades, 

reclama um nova visão sobre os meios de prova a serem utilizados para fazer frente a seu poderio”. 

(CUNHA & PINTO, 2013, p. 39) 

 Ao fazer este reconhecimento da emergência e de sua excepcionalidade, demonstra de 

forma clara a falência do Estado em exercer seu papel na persecução penal de maneira eficaz e 

adequado. Indaga-se, se realmente é necessário recorrer à excepcionalidade na busca da defesa dos 

interesses públicos? 

 Assim, caminhamos a passos largos do retorno ao sistema inquisitivo, no qual não se busca 

o enfrentando dos fatos e provas para solucionar o conflito, mas sim utiliza-se de técnicas mais 

modernas na busca tão somente da condenação, tendo como exemplo o mencionado trabalho, a 

delação premiada. 

 Diante de tal quadro inquisitivo, a organização criminosa que é considerada um dos crimes 

mais nefasto e de mais complexa resolução, foi taxada no século XXI como o grande inimigo do 

Estado – tal qual outrora aqueles delitos de abuso da liberdade de comunicar os pensamentos- e 

passíveis de tratamento diferenciado. 

 A legislação pátria, notadamente a Lei nº 12.850/13, se aproxima muito das teorias 

esposadas por Gunther Jakobs na medida em que se criam duas categorias, a primeira delas 

refere-se ao delator, que é recepcionado pelo sistema, ante a sua indispensável colaboração, sendo 
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a segunda categoria aquela em que se enquadram os demais membros da organização criminosa, 

porque não chamá-los então de inimigos? Para Manuel Cancio Meliá em Direito Penal do Inimigo 

– Noções e crítica, chega a dizer que as organizações criminosas ameaçam o próprio sistema 

político-institucional. (CANCIO MELIÁ & JAKOBS, 2010, p. 104) 

 A delação proposta pelo Estado não está pautada no arrependimento do agente, muito pelo 

contrário, independe se a decisão de colaborar com a investigação foi espontânea, induzida ou 

quem sabe “imposta pela situação”. 

 Nesta atual situação, indaga-se que ponto chegaremos? No Estado Democrático de Direto, 

que possuí como um dos princípios norteadores em sua Carta Constitucional a moralidade, como se 

pode aceitar e até mesmo estipular que o Estado negocie com o criminoso? Não é possível existir 

um quadro ético mínimo, através de atos imorais utilizados para evitar a impunidade encobrem-se 

como braço amigo e torna-se impune o delator. Eugênio Raul Zaffaroni brada insistentemente: “o 

estado está se valendo da cooperação de um delinquente, comprada ao preço da impunidade para 

“fazer a justiça”. (ZAFFARONI, 1996, p. 59) 

Portanto, não pode o Estado sendo ele o garantidor do bem estar social se colocar no mesmo 

patamar que aqueles que violaram as regras de uma convivência pacifica, ora, como a sociedade 

pode se sentir segura, se quem deveria nos dá segurança está se colocando no mesmo patamar dos 

delinquentes e agindo da mesma forma? O Estado não irá recuperar a sociedade agindo assim, e 

nem mesmo a tornará mais segura, irá apenas aumentar o caos. 

2.2 A DELAÇÃO PREMIADA E AS CONSEQUÊNCIAS DA ARBITRARIEDADE 

Como mencionado anteriormente, o instrumento probatório é de suma importância, para 

que o julgador possa realizar de forma efetiva uma sentença justa de acordo com os preceitos 

constitucionais. Porém, ressalta-se que antes mesmo de ocorrer a sentença, existem outros 

pressupostos é de máxima importância que ocorra, que sejam demonstrados. Como, por exemplo, o 

fato do investigado, mesmo antes de ter sido prolatada a sentença ver o seu direito à liberdade 

violado. 
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Em um Estado Democrático de Direito que possuí como uma das suas principais garantias o 

direito a liberdade, ver ao passar dos dias este direito ora tão importante ser violado, sendo que na 

atualidade tem se acostumado com a prisão, onde atualmente primeiro busca-se ter o investigado 

sob a custódia prisional, algo que teria que ser excepcional tem se tornado a realidade em nosso 

país, a prisão passou a ser utilizada como garantia de sucesso das investigações. Neste sentido, a 

nossa Suprema Corte, aquela que teria o dever de defender a Carta Magna, assentou entendimento 

de que a prisão poderia ser realizada a partir do julgamento da segunda instância, em claro 

desrespeito ao trânsito em julgado consagrado em nossa constituição, vejamos o julgado do 

entendimento da Suprema Corte: 

Por maioria, o Plenário do Supremo tribunal Federal (STF) entendeu que 

o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP) * não impede o início da 

execução da pena após condenação em segunda instância e indeferiu 

liminares pleiteadas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 

(ADCs) 43 e 44. 

O Partido Nacional Ecológico (PEN) e o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), autores das ações, pediam a concessão da 

medida cautelar para suspender a execução antecipada da pena de todos 

os acórdãos prolatados em segunda instância. Alegaram que o julgamento 

do Habeas Corpus (HC) 126292, em fevereiro deste ano, no qual o STF 

entendeu possível a execução provisória da pena, vem gerando grande 

controvérsia jurisprudencial acerca do princípio constitucional da pre-

sunção de inocência, porque, mesmo sem força vinculante, tribunais de 

todo o país “passaram a adotar idêntico posicionamento, produzindo uma 

série de decisões que, deliberadamente, ignoram o disposto no artigo 283 

do CPP”. (FEDERAL, 2016) 

Assim, a condenação na atualidade no ordenamento pátrio passou a ser visto com 

naturalidade. Não está sendo respeitado garantias consagradas como já mencionado, neste sentido 

os nossos julgadores estão antecipando as sentenças condenatórias, até mesmo as prisões 

preventivas têm se tornado regra no atual momento no processo penal. Os julgadores não têm mais 

a preocupação em fundamentar a sentença de acordo fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 

Neste sentido, nos ensina Aury Lopes Junior: 

O fumus commissi delicti é o requisito da prisão preventiva, exigindo-se para sua 

decretação que existam “prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria”. (...) A fumaça da existência de um crime não significa juízo de certeza, 

mas de probabilidade razoável.  
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O periculum libertatis é o perigo que decorre do estado de liberdade do 

sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, or-

dem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 

aplicação de lei penal. (LOPES JUNIOR, 2014, pp. 851-858) 

Diante do atual cenário de banalização da prisão, não seguindo os preceitos processuais, 

forçando o indivíduo a realizar a delação premiada. Neste sentido, tal procedimento vai contra o 

que está disposto no próprio instituto, no qual determina a voluntariedade para que a delação 

premiada seja validada, ora, como poderia ser considerada tal voluntariedade se o colaborador no 

momento da delação se encontra preso? O que traz a preocupação quanto a veracidade das 

informações prestadas por este colaborador, se de fato ele está arrependido e quer ajudar o estado 

ou se sua ação está pautada no oportunismo, no sentimento de revanche e ideologias. Assim como 

validar delações no qual o colaborador está preso? Onde tal fato e realizado segundo tortura física e 

psicológica, devido ao fato de ter seu direito à liberdade violada e o fato de se encontrar preso, fora 

toda a preocupação que a investigação apoiada pela mídia pode acarretar para a vida da sua família, 

neste sentido a prisão não traz efeitos apenas para o indivíduo, mas sim para todos em sua volta, um 

claro desrespeito a individualização do processo. 

 Da forma apresentada como acreditar na colaboração prestada, na veracidade de tal 

colaboração, se ela não é realizada de forma oportuna? Sabendo que hoje não existe uma 

preocupação nas investigações para analisar o que fora colaborado, onde se tornou comum os 

indivíduos serem presos ou terem suas vidas devastadas pelos simples fatos de serem delatados, 

onde com a ajuda do aparato midiático basta existir uma delação que a sociedade já condena à 

pessoa. Desta forma, os indivíduos que se encontram presos utilizam da delação premiada para 

conseguir a benesses de responder o processo em liberdade. Assim, diante do oportunismo, e de 

toda pressão psicológica sofrida durante o encarceramento, como acreditar no teor das informações 

prestadas e nos detalhamentos. Assim, as delações passam a sensação de incredibilidade, gerando 

dúvidas a respeito das ilações a respeito da delação prestada, se os colaboradores não estão sendo 

coagido pela mídia, sociedade ou até mesmo por juristas a dizer o que eles querem ouvir e não os 

fatos como ocorreram. 

 Assim, tal pressão em busca de uma persecução penal mais eficiente acarretando um 

processo mais célere, como demonstrado e que será mais bem analisada posteriormente, tal 

situação acarreta clara supressão a direitos fundamentais que foram assegurados em nossa Carta 
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Magna. Este caminho que estamos seguindo, está nos levando a um momento no qual a 

constituição não terá mais nenhum efeito, sendo apenas uma lei morta, pois não estaria mais 

representando os fatores reais do poder, como já ensinava Lassalle. 

  Ao fazer um estudo sobre como vem sendo empregado não só o instituto do referido 

trabalho, mas tantos outros do processo penal questiona-se se o caminho seria realmente o de um 

processo penal pautado na emergência no Estado democrático de Direito, tal questionamento tem 

que ser feito analisando os benefícios e os prejuízos que um processo penal do espetáculo, que 

clama por soluções rápidas traz. Percebe-se que para um Estado Democrático de Direito, tal quadro 

demonstra ser bem mais prejudicial, tal estado tem o dever na defesa das garantias e normalidade 

que foram constituídas ao longo de várias lutas, e evolução histórica e não permitir assim que a 

excepcionalidade se torne regra. 

Desta forma, não será por meio de violações a garantias instituídas que a falência do Estado 

será resolvida, nem mesmo por decisões parciais ou prisões preventivas que vamos obter a 

segurança jurídica.  

 Não se pode permitir que a ânsia da sociedade paute o instituto da delação premiada, se o 

assim fizer o instituto será analisado apenas com a visão mercadológica na qual se deve demonstrar 

números e não o processo justo. A má aplicação do instituto pode acarretar um “tiro de morte” em 

nossa tão nova constituição, ao não respeitar os vários preceitos normativos que estão consagrados 

no art.5, como também o devido processo legal. 

 

2.3 A RELAÇÃO DO JUIZ E DA PROVA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA 

Para aqueles que defendem o instituto da delação premiada, é essencial que realizem 

inicialmente uma reflexão sobre a atuação do julgador, se é este modelo de justiça que queremos 

ter. Muito se sabe que o Direito Penal, sofreu grandes alterações durante sua evolução histórica. 

Inicialmente no Direito Penal vigorava a teoria do direito inquisitivo, no qual se buscava a 

condenação de determinado suspeito, com a evolução dos anos o Direito Penal se transformou e 

passou a vigorar o sistema contraditório, no qual se permitia um direito que respeitasse o 
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contraditório das partes, que elas só sejam consideradas culpadas após o trânsito em julgado. Hoje 

deve- se dar uma importância à análise do discurso do julgador, pois tal discurso se aproxima ao 

sistema já ultrapassado e não aquele que respeita o direito das partes. 

 A imaturidade legislativa no que diz respeito ao instituto, ao não definir de forma clara 

como será feita a atuação do juiz, permite que o juiz atue em muitas das vezes com imparcialidade 

e subjetivismo. 

 Tal imparcialidade e subjetivismo demonstra de forma clara o retorno a concepção de uma 

justiça que busca o enfrentamento ao “inimigo”. Na atual situação de emergência por resoluções 

dos fatos, a um clamor, para que os juízes atuem enfrentando os fatos em uma verdadeira “guerra 

contra o crime” e não numa justiça democrática, que respeite o direito das partes, que busque a 

verdade dos fatos e não a condenação das partes. 

 Diante de tal expectativa esperada dos juízes, o processo penal é transformado em um 

grande balcão de negócio, onde a condenação é tratada como mercadoria na busca de responder o 

anseio a celeridade e autoritarismo, que hoje perpassa pelo imaginário popular devido a desordem 

no qual a vida atualmente está inserida. 

 O fato de denunciar ou delatar, transferindo assim à responsabilidade de um delito a outra 

pessoa, rompe com aquilo que se chamou “solidariedade humana”, e o que chama ainda mais 

atenção que muitas vezes tal fato é realizado por sentimentos mesquinhos, que possui como sua 

única intenção a salvação da “própria pele”, assim fala-se qualquer coisa e até mesmo o que é 

esperado na busca da “salvação”. 

A função jurisdicional, diante deste atual cenário, é transformada segundo o professor 

Franco Cordeiro em bastião de uma pseudoluta, onde nasce uma mística, uma cruzada conduzida 

pelo julgador. Vários são os casos em que os julgadores em nosso país são conduzidos à de 

“deuses”, pelo fato de se comportarem como defensores da sociedade. (MELCHIOR, 2013, p. 125) 

 Os defensores do instituto, afirmam que graças ao instituto finalmente o Direito Penal 

consegue punir não apenas os desprivilegiados, conseguindo chegar às classes mais abastadas, não 
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restringindo assim o direito a determinada classe social, como nos ensina Pedro Melchior, 

segundo: 

A etapa pós- industrial da globalização na realidade periférica emerge em 

um ambiente desarticulado socialmente, em que a maioria da população, 

compondo um exército de miseráveis, assiste a desaparecimento do Estado 

Social aliado à concentração do capital em empresas transnacionais oli-

gopolizadas, cujo acúmulo de poder enfraquece os Estados nacionais e 

promove uma exclusão formal dos mecanismos de produção. 

(MELCHIOR, 2013) 

 Assim, como mencionado a utilização do instituto traz a sociedade a impressão de que 

agora o problema quanto à impunidade está resolvido, que finalmente o Direito Penal chega para 

todas as classes sociais. O juiz, diante do atual cenário, se depara com o sentimento de medo, que é 

difundido pelos mais diversos meios, acarretando assim um cenário de competição, na qual “as 

pessoas não mais verão as outras como viscosas e mais freneticamente tentarão desprender-se dos 

estranhos que elas experimentam como uma envolvente, absorvente e informe substância”. 

(MELCHIOR, 2013, p. 129) 

 Neste quadro de competição, quem perde é a sociedade, que se vê diante de uma de suas 

maiores mazelas, pois para se conseguir o benefício almejado desqualifica-se o outro, e é exata-

mente isso que representa a delação premiada, onde se tem a sensação de que a “banda podre” será 

exterminada, que os inimigos serão punidos, onde finalmente conseguiremos resolver todas as 

mazelas da nossa sociedade. Neste cenário, onde a sociedade espera por resoluções, muitas dessa 

esperança e direcionada ao papel do juiz, que se tornam verdadeiros heróis, o juiz Hercules, de-

tentor da verdade, é bombardeado por todas as informações e expectativas da sociedade, assim não 

julgam mais de acordo com a imparcialidade, mas sim de acordo com um populismo punitivo. 

Diante do atual quadro que se encontra os juízes que são vistos como heróis, tornando-se 

celebridades, a delação premiada torna-se o mecanismo de poder, poder este conquistado graças a 

violações a liberdade de outras pessoas, violação esta defendida com a justificativa de trazer se-

gurança jurídica, mas ao analisar os fatos percebemos que isto está longe de ser a realidade. Ao 

trazer está dimensão de herói, de celebridade que o juiz passou a ter, tornou no imaginário que as 

decisões tornaram “verdade real” o que nunca de fato será alcançado. 
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 O fato de os juízes passarem a possuir grande poder, deveria gerar a eles uma maior res-

ponsabilidade na hora de prolatar suas sentenças, realizando sua decisão com uma maior discri-

cionariedade, tendo a preocupação em ponderar os limites da sanção punitiva, buscando assim 

respeitar as garantias estabelecidas pelo Estado Democrático de Direito. Se respeitarmos, os pre-

ceitos basilares de um sistema pautado no contraditório, teremos sentenças que trarão maior se-

gurança jurídica ao contrário do que ocorre na atualidade, onde se “atira no escuro”, na “indecisão” 

de uma prova imprecisa. 

No centro dessa crise que encontramos o juiz, pois este é um dos agentes principais da 

persecução penal, tendo em vista que as provas são perseguidas para influenciar a decisão do 

julgador, já que é este que possui o poder punitivo estatal. 

 Ao estudarmos o instituto da delação premiada, percebemos que o instituto está embutido 

dentro de dois ramos do direito, tanto no material versando sobre matéria de Direito Penal e no 

direito processual versando sobre matérias referentes ao Direito Processual. A delação premiada se 

enquadrará no direito material quanto está se referir a extinção de punibilidade, o famoso perdão 

judicial, causa de fixação de regime inicial aberto ou semiaberto ou ainda de substituição de penas, 

o que irá depender de qual espécie legislativa será utilizado. E será de matéria versada sobre direito 

processual, quando o instituto ora em comento, puder ser fundamentado de acordo com o devido 

processo legal, neste momento a prova terá o poder de influenciar a decisão do julgador. 

 Apesar de existir divergência a respeito do aspecto processual do instituto, existe um en-

tendimento que é pacífico a respeito da delação premiada, qual seja que ela pode ser utilizada como 

fonte ou meio de prova. O sentido de fonte de prova depreende-se da informação que indica pes-

soas ou coisas das quais se possa obter provas, podendo-se citar como exemplo uma testemunha. 

Por outro lado, meio de prova é o introdutor da fonte de prova no processo. (PEIXOTO 

MARQUES, 2014, p. 40) 

 Badaró nos ensina que “as fontes de prova são anteriores ao processo (por exemplo, alguém 

que viu um acidente é testemunha do acidente, mas o meio de prova somente ocorrerá se houver 

um depoimento judicial dessa testemunha).”
 
(...) e meio de prova “é o mecanismo processual que 

permite o acesso à fonte de prova ou meio de prova”, a exemplo da busca e apreensão, da inter-

ceptação telefônica e outras. (PEIXOTO MARQUES, 2014, p. 41) 
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 Ressalta-se ainda a importante análise feita pelo doutrinador Renato Brasileiro na qual diz 

que a colaboração premiada configura meio de obtenção de prova, visto que possibilita o acesso a 

fontes de provas, a exemplo de informações prestadas pelo colaborador que contribuirá para loca-

lizar bens ou valores objeto do crime. (LIMA, Curso de processo Penal, 2013, p. 761) . Um exemplo 

desse meio de prova, seria a apreensão dos bens. Em dissonância a este entendimento, Badaró 

assevera que “trata-se de uma fonte de prova pessoal que deve introduzir os conhecimentos que 

tem sobre os elementos de prova mediante declarações orais, em contraditório judicial, assegu-

rando-se o direito a perguntas e reperguntas as partes, e em especial, daquele que foi delatado”. 

(PEIXOTO MARQUES, A Colaboração Premiada: um braço da justiça penal negociada, 2014, p. 

41) 

 Assim, é dever do magistrado fazer a análise dos meios de provas ou suas fontes, este que 

analisará os mecanismos mencionados que servem para restaurar o pacto social que havia sido 

dissipado pela ação criminosa, pelo pacto criminoso estabelecido pelos membros da organização 

criminosa. 

 Desta forma, para que a colaboração do indivíduo seja validada pelo juiz, este não apenas 

fará a valoração probatória, mas também analisará até que ponto a colaboração consegue restaurar 

o pacto social ora dissipado, só a partir dessa análise é que o juiz poderá fazer a validação da co-

laboração. 

 O que está sendo tratado, é que antes de realizar a ação delituosa, o criminoso vivia de 

acordo com o pacto social, e por decorrência do mais diversos fatores, sejam eles, político, sociais 

ou econômicos que gerou por parte do indivíduo rompimento com o pacto social. Uma questão, 

diante desses fatores que se sobressalta é se um pacto se sobrepõe ao outro, se realmente o cri-

minoso teria a intenção de voltar para o pacto social que comanda a sociedade, já que ele apenas 

não o rompeu, mas também que vive de acordo com outro pacto. Por isso, como demonstrado no 

parágrafo anterior, caberá ao juiz fazer está análise.  

Segundo as palavras de Rousseau:  

Antes do pacto entre criminosos, há o pacto social, que norteia a convi-

vência comunitária. O criminoso rompeu com este pacto social e vive na 

clandestinidade, criando regras próprias que norteiam o estilo de vida 
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criminoso. O delinquente, que insiste em viver suas próprias regras pac-

tuais da sociedade, traiu esse pacto social. Quando esse criminoso resolve 

reparar sua traição ao pacto social, rompendo com o silêncio do pacto 

criminoso (moralmente injustificável), nada mais está fazendo do que 

contribuir para o pacto social (moralmente justificável) seja restabeleci-

do. (PEIXOTO MARQUES, 2014, p. 43) 

 Diante da pratica delituosa que rompe com o pacto social que vigora para todos, faz com 

que todos questionem se o criminoso é capaz de não respeitar as obrigações para um bom convívio, 

ao não respeitar os direitos das pessoas, teria este criminoso moral? Para os defensores do instituto, 

ao realizar a delação premiada, o agente delituoso estaria se mostrando arrependido, que estaria 

disposto a restaurar o pacto social. Neste sentido Renato Brasileiro diz que “falar-se em ética de 

criminosos é algo extremamente contraditório, sobretudo se considerarmos que tais grupos, à 

margem da sociedade, não só tem valores próprios como também desenvolvem suas próprias leis”. 

(LIMA, 2013, p. 761). Em contrapartida aos que defendem o instituto e a colaboração do crimi-

noso, por não demonstrar falta de moral e ética, nós temos o tão sagrado princípio da não au-

to-incriminização, ou seja, o direito de permanecer em silêncio, tal violação ao princípio funda-

mental é tudo que um Estado Democrático de Direito, não pode permitir, na verdade ela tem como 

dever assegurar que nenhuma garantia seja violada.  

 É um tanto quanto irônico a defesa de que ao delatar o indivíduo estaria preocupado em 

restaurar o pacto social, e que este ato não é antiético e imoral. O Estado ao estimular esta ação, não 

está lutando contra este ato, mas sim continua legitimando e incentivando a ação do indivíduo, pois 

para que ocorra o benefício e que o pacto social volte a ser restaurado é necessário que o indivíduo 

realize mais uma traição, agora contra seus companheiros criminosos. 

 Ao juiz cabe a função mais complexa de todo o instituto, devido ao fato de que na busca de 

resolver a lide ele não apenas tem a preocupação de analisar a base normativa e probatória, caberá 

a ele também fazer o estudo até que ponto a base normativa é aplicável ao caso concreto, isto ocorre 

devido ao fato que cada caso tem as suas peculiaridades e por fim resta a parte mais complexa da 

função do julgador, qual seja, a de estudar o caso de ante os aspecto intrínsecos e extrínsecos, que 

isso vai influenciar a cada um de maneira diferente. Diante desses fatores, o julgador terá que fazer 

a análise do caso tendo a preocupação de realizar a sentença de acordo com os princípios consa-

grados em nossa constituição. 
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 Esta complexa ação, não é tarefa fácil para o julgador. Ter que prolatar uma sentença para 

os juiz preocupados com as garantias constitucionais, com os preceitos garantidos em nossa cons-

tituição torna-se uma verdadeira penitência, como nos ensina Melchior: 

A finalidade perseguida pelo processo, orientada a produzir determinada 

verdade, conseguiu ao mesmo tempo retirar o julgador de sua inércia, 

converter o acusado em objeto do processo, consolidar a tortura e o tor-

mento e ainda tornar a confissão chave de uma suposta penitência. 

(MELCHIO, 2013, p. 153) 

 Afrânio Silva Jardim na preocupação de que o nosso sistema processual não retorne ao 

período inquisitivo, apesar de estarmos caminhando a passos largos nesta direção, nos ensina que 

“ao qualificar a restrição à incursão do julgador na instrução probatória como uma lamentável 

tendência de tornar o juiz penal um funcionário inerte e burocrático, no que seria desdobramento de 

um fundamentalismo do sistema acusatório, fala em substituir o relevante princípio da busca da 

verdade real pelo princípio da busca do convencimento do juiz.” (MELCHIOR, 2013, p. 154) 

 O juiz ao fazer a função jurisdicional, ele deve ter a preocupação de ao fazer o estudo das 

provas e dos elementos probatórios, sempre ter o cuidado de fazer este estudo de acordo com o 

acordado em Nossa Carta Magna. Se o juiz achar que passou a ser influenciado pela mídia e pelos 

clamores da sociedade, nós não teremos um sistema jurisdicional justo, mas sim preocupado em 

aplicar soluções rápidas e assim em uma sociedade cada vez mais midiática, tornar-se uma cele-

bridade, desta forma a justiça fugirá de sua função, tornando-se um verdadeiro “mercado” que será 

regulado pela “mão invisível” que tem como única preocupação o lucro. 

 Assim, acreditar que a delação premiada representa uma esperança da restituição do pacto 

social só nos levará a um perigoso quadro de insegurança jurídica, onde se coloca em jogo o sis-

tema jurisdicional. 

 Portanto, no atual cenário, percebe-se que os caminhos levados pelo instituto ora em es-

tudo, e pelo atual quadro que se encontra a sociedade, levou o juiz a um perigoso estágio, onde sua 

análise seu equilíbrio psicológico é afetado, o que acarreta julgados imparciais, pois falta-lhe a 

capacidade de conseguir distinguir o que de fato é real e o que de fato e inverídico, atrapalhando 

assim a função principal, função que é auxiliar a sociedade. 
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 Um estado democrático não pode de forma alguma permitir que uma garantia seja violada, 

não para que o acusado se defenda ou até mesmo porque ele está arrependido, mas sim pelo fato de 

estar recebendo um benefício, que se dá em contrário a valores éticos e morais. O Estado, sendo o 

guardião do pacto social, não pode ele se colocar no mesmo patamar daquele que o violará, não 

pode usar do mesmo artifício que os criminosos, o Estado ao romper com o pacto social, na busca 

de solucionar o crime estará gerando uma insegurança ainda maior para a sociedade. Por isso não 

se deve permitir de maneira alguma, que garantias constitucionais sejam colocadas em jogo de 

maneira tão ardilosa, ao aceitar esta ação como natural o juiz, representante do estado e auxiliar da 

sociedade, está colocando todo o processo penal em risco. Assim, é dever do juiz buscar a impar-

cialidade para que não tenhamos a sensação de insegurança, e a imparcialidade não está apenas 

relacionada com a separação de poderes, está relacionada a evitar também um estrondoso “acordo 

psicológico entre o ato de julgar e acusar. Mas se isto parece imponderável (e de fato é), que ao 

menos se impeça o julgador de se posicionar junto à atividade própria da acusação (provar algo).”, 

como já ensina o professor Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho. (MELCHIOR, 2013, 

p. 166) 

 
Pelo exposto, é de máxima importância que deem ao julgador os mecanismo para que ele 

possa realizar um julgamento pautado na busca da verdade real, para que isso ocorra é necessário 

que o juiz esteja diante do maior número possível de provas produzidas, só desta forma ele poderá 

fazer a análise das veracidade das alegações das parte e de suma importância que possibilitem as 

partes a mesmas condições, para que tenhamos a certeza que estamos diante de um julgamento 

democrático. Nessa linha, esclarece Antonio Pedro Melchior: “A garantia da imparcialidade exige, 

como se vê, uma sequência de filtros processuais em face daquele que mais exerce poder no pro-

cesso: sua excelência, o juiz”. (MELCHIOR, 2013, p. 167) 

 Para que o juiz possa fazer o estudo se a delação premiada é verdadeira ou não, é míster que 

ocorra uma certa distância da investigação e de sentenças pré-maturas, pautadas apenas nas dela-

ções, que pode ser influenciada por uma celeridade processual. Para que ocorra tal imparcialidade 

jurisdicional que a sociedade anseia, não basta apenas que a sentença seja feita sem levar em conta 

a classe social, e preciso respeitar o ordenamento jurídico. Para que consigamos entender o que é 

imparcialidade, é necessário fazer uma análise do que nos ensina o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, no qual dividem a imparcialidade em objetiva e subjetiva. 
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 Ao fazer o referido estudo percebemos que a imparcialidade objetiva irá ocorrer da relação 

do juiz com as causas que lhe é submetida a julgamento, já a imparcialidade subjetiva refere-se aos 

vínculos sociais, ideológicos e políticos que o julgador não pode ter com a parte julgada. 

 Por isso é essencial que o juiz se coloque de maneira mais imparcial possível diante do 

processo, e ao ver que está diante de um processo no qual aquilo que está em julgamento é de seu 

interesse, se proclame imparcial para julgar o feito, pois se assim não fizer o julgamento restará 

maculado, o que irá gerar recursos, ademais como a sociedade poderá acreditar que o julgamento 

foi justo, se o juiz é parte interessada em decorrência de diversos fatores? Macula-se assim afigura 

jurisdicional. 

 Portanto, a delação premiada não pode ser utilizada como fim da instrução probatória é 

necessário para sua validade e eficácia, que ao realizar a sentença o julgador esteja diante de um 

robusto número de prova e possa confrontar e realizar a avaliação da veracidade da delação pres-

tada.  
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CAPÍTULO  3 

 DELAÇÃO PREMIADA E A RACIONALIDADE DOS PARÂMETROS A LUZ DO 

PROCESSO PENAL DEMOCRÁTICO 

O instituto tem como maior crítica a violação de princípios e normas constitucionais, pois 

tais requisitos demonstram os valores que foram consagrados pela sociedade. No atual capítulo em 

estudo, buscará fazer uma análise na busca de não esgotar a discussão acerca do tema e demonstrar 

o conflito latente, e as consequências que acarreta a sua má aplicação para a sociedade. Será 

realizado também no mencionado capítulo um estudo sobre a denominada “Operação Lava Jato” e 

do caso “Lula”. 

3.1 APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DIANTE DO INSTITUTO 

DA DELAÇÃO PREMIADA 

 Ao realizar a conceituação do instituto da delação premiada, faz-se necessário realizar o 

estudo pelo viés constitucional, mais precisamente de acordo com os princípios fundamentais, que 

é a marca vital da nossa Constituição Republicana de 1988. É diante deste quadro divergente, que 

se faz a discussão doutrinária a respeito da constitucionalidade do instituto. Assim, faz-se 

obrigatório tratar do tema observando os princípios da presunção de inocência, do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa. 

 Iniciaremos os estudos dos princípios constitucionais de acordo com a presunção de 

inocência. Tal princípio remonta a época do processo penal inquisitivo, onde mesmo antes de 

ocorrer uma investigação e do acusado ter a possibilidade de se defender ele já era considerado 

culpado, as provas só tinha a finalidade de comprovar tal situação. Nesta fase obscura do processo 

penal, o réu que tinha a obrigação de demonstrar a sua inocência. 

 A presunção de inocência na fase atual da nossa Constituição, um dos pilares do Estado 

Democrático, está consagrado no art. 5, inciso LVII. Amilton B. De Carvalho, demonstra sua 

importância, ao nos dizer que tal princípio “não precisa estar positivado em lugar nenhum: é 
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pressuposto, nesse momento histórico, da condição humana.” (LOPES JUNIOR, Direito 

Processual Penal, 2014, p. 561) 

 Em nosso ordenamento jurídico pátrio busca-se realizar a salvaguarda da ordem social. 

Assim, se a sociedade necessita da mencionada proteção, mais essencial ainda se faz a proteção aos 

indivíduos da discricionariedade e arbitrariedade no mau exercício jurisdicional. 

 A presunção de inocência traz a essência do Estado Democrático, qual seja, pretende-se 

preservar a liberdade, mas ao tratar de tal princípio constitucional, não falamos apenas desta 

preocupação, mais também do princípio ao qual está diretamente relacionado como o princípio do 

devido processo legal. Em contrapartida a inteligência do menciona artigo constitucional, a 

Suprema Corte que tem como função maior a garantia da constituição, em recente julgamento, 

assentou o entendimento de que a execução da sentença poderia ocorrer antes do trânsito em 

julgado, a partir da segunda instância, violando assim de forma clara o preceito constitucional em 

estudo. 

 O instituto da delação premiada remonta a períodos obscuros do processo inquisitivo, onde 

antes mesmo da realização de um processo, já se realiza um juízo prévio a respeito de determinado 

indivíduo e de sua conduta diante do fato criminoso. Neste sentido, Beccaria já determinava que 

“um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz; e a sociedade só lhe pode 

retirar a proteção pública depois que seja decidido ter ele violado as condições com as quais tal 

proteção lhe foi concedida”. (LOPES JUNIOR, 2014, p. 218) 

 Como demonstrado, apesar de o juiz ter a função de agir e o dever de realizar está ação de 

acordo com o que está positivado em nossa constituição, não é o que ocorre como na situação da 

decisão da Suprema Corte em divergência ao estipulado na constituição, assim está ação provoca 

efeitos intrínsecos e extrínsecos ao processo. 

 O julgador ao realizar a análise da delação, deve ter como preocupação a ordem social, 

atuando de forma a não realizar o juízo condenatório fundamentado tão somente na delação do 

co-imputado do instituto premial. 
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 Desta forma, a função jurisdicional ao utilizar a delação premiada como meio de prova, tem 

que ter como preocupação a superação da presunção de inocência, caso contrário estaria violando a 

ordem social imposta com o intuito de respeitar a dignidade da pessoa humana. Para Claus Roxin, a 

mera certeza subjetiva do juiz não é suficiente para dissipar a presunção de inocência do acusado 

quando o resultado objetivo da apreciação da prova não admita uma conclusão racional e 

convincente sobre a autoria do denunciado. (PEREIRA, 2009, pp. 25-35)
 

 Portanto, é de suma importância indagar como será possível realizar esta superação do 

pressuposto fundamental diante da declaração do terceiro imputado, sem que ocorra a violação 

deste mesmo pressuposto?
 

 Ao realizar o rompimento do pressuposto fundamental da presunção de inocência, o 

Ministério Público, tem que ter como preocupação maior confrontar a declaração com as provas 

colhidas, se elas são de fato verdadeiras.
 

 Cuerda Arnau chama este confronto entre a colaboração com as provas de “atendibilidade 

intrínseca”. Como consequência dessa premissa é que a simples declaração acusatória de pretenso 

colaborador da justiça não pode ter ainda nenhum efeito de restrição sobre direitos do acusado que 

não se relacionem estritamente com atos de investigação. (ARNAU & PEREIRA, 2009, pp. 25-35) 

 Para que se supere assim, o pressuposto fundamental mencionado, não pode o sistema 

jurisdicional ter como base apenas a declaração do agente delituoso, a preocupação maior é buscar 

elementos externos que corrobore com aquilo declarado. Se assim não proceder, estaremos diante 

do processo inquisitivo, dando um tiro de morte no Estado democrático de direito, pois não existe 

um Estado Democrático, onde não existe preocupação com a presunção de inocência, na qual se 

busque provas para avaliar se de fato o agente delituoso praticou tal ação, a culpabilidade não pode 

ser firmada apenas em declarações sem provas. 

 Luiz Flavio Gomes, na linha do que vem sendo exposto relata, que:  

A desgraça é que tudo isso vem a público imediatamente, porque o tempo 

da mídia não é o mesmo da Justiça. A presunção de inocência 

lamentavelmente não vale para a mídia. O tempo que se gasta para 

divulgar uma notícia hoje (fundada ou infundada, até porque se sabe que 

há setores no jornalismo que são enormemente irresponsáveis) é o mesmo 
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que consome para pronunciar as palavras delatoras. (GOMES, 2005, pp. 

180-109) 

 Assim, como demonstrado a presunção de inocência, é fundamental para a garantia do 

processo contraditório, que é a base do nosso Estado de Direito, não pode ser jogado de lado como 

mero fator negocial, sendo tratado como uma mercadoria que é colocada no balcão de negócios 

esperando a melhor proposta, tal ação é uma afronta direita ao preceito fundamental ora em estudo 

da nossa Carta Magna. 

 Agora começaremos a abordar o preceito fundamental do contraditório na delação 

premiada. Inicialmente, antes de começarmos a relacionar o princípio do contraditório com a 

delação premiada, faz-se necessário a conceituação do mencionado preceito e para tanto 

utilizaremos os ensinamentos Aury Lopes Junior, que nos diz que: 

O contraditório pode ser inicialmente tratado como um método de 

confrontação da prova e comprovação da verdade, fundando-se não mais 

sobre um juízo potestativo, mas sobre o conflito, disciplinado e ritualizado, 

entre partes contrapostas: a acusação (expressão do interesse punitivo do 

Estado) e a defesa (expressão do interesse do acusado [e da sociedade] em 

ficar livre de acusações infundadas e imune a penas arbitrárias e 

desproporcionadas). É indispensável para a própria existência da 

estrutura dialética do processo. (LOPES JUNIOR, 2014, p. 220) 

 Um dos princípios fundamentais mais afetados pelo instituto da delação premiada é o do 

contraditório, isto ocorre devido ao fato de o instituto ainda não está concretizado. Assim, como a 

delação premiada o contraditório também deve ser pleno e efetivo. Ao dizer que o preceito deve ser 

pleno, estamos nos referindo que as partes têm o direito de participar desde a fase inicial do 

processo, que é o inquérito. Ao nos depararmos com tal preceito se torna claro a 

inconstitucionalidade do instituto ora em análise, pois percebe-se que em muitos casos o 

contraditório não está previsto, muitos acusados são surpreendidos com conduções coercitivas ou 

até mesmo com prisões preventivas, sem que estejamos diante dos requisitos da lei. Nessas 

situações o contraditório não está presente, pois a um julgamento antecipado do delatado. Desta 

forma, a parte delatada, vê seu direito de confrontar as provas violadas, pois muitas vezes só a 

declaração do co-imputado basta para que passe a existir um pré-julgamento do delatado, muitas 

vezes este pré-julgamento ocorre com o respaldo da mídia, acarretando sérios prejuízos na vida 

privada do imputado. 
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 Dizer que o contraditório deve ser efetivo, é possibilitar que a parte contrária utilize de 

todos os meios para que confronte o que foi imputado a ele, assim é de suma importância que ele 

tenha contado com tudo aquilo que foi levantado contra ele. Uma indagação torna-se pertinente, 

como falarmos em contraditório se ele é falho? Se não for dada os meios para que a parte contrária 

possa se defender de tudo aquilo que foi alegado? Não podemos falar em contraditório pleno 

quando a investigação é realizada sob sigilo, onde a parte não possui contato com que está sendo 

imputado contra ela e onde a parte contrária só passa, a saber, que está sendo denunciado pela 

prática de um crime pela mídia. 

 Quando falamos de violações ao princípio do contraditório, claramente já fazemos a 

ligação com o princípio da ampla defesa, que anda junto com o contraditório. Para que exista o 

contraditório é grande a importância que o delatado tenha direito a ampla defesa, não terá 

contraditório, se não existir a ampla defesa. 

 Apesar de ambos os princípios estarem relacionados, muitas pessoas o confundem pelo fato 

de serem sinônimos acreditam que são a mesma coisa. Quando falamos em ampla defesa, estamos 

falando em direito a provas, a informações, meios que vão possibilitar que a parte contrária tenha 

efetivamente o direito ao contraditório. 

 O professor Aury Lopes Jr, nos ensina de forma ainda mais clara a diferença entre 

contraditório e ampla defesa, ao dizer que:  

A relevância da distinção reside na possibilidade de violar um deles sem a 

violação simultânea do outro, com reflexos no sistema de nulidades 

processuais. É possível cercear o direito de defesa pela limitação no uso 

de instrumentos processuais, sem que necessariamente ocorra violação do 

contraditório. A situação inversa é, teoricamente, possível, mas pouco 

comum, pois em geral a ausência de comunicação gera a impossibilidade 

de defesa. (LOPES JUNIOR, 2014, p. 223) 

 Como dito quando fora abordado o princípio da presunção de inocência, ao negarmos estes 

princípios as partes, ao entendermos que estes princípios podem ser colocados de lado por 

benefícios, estamos tratando estes princípios como mercadoria, que podem ser comprados e não 

como garantias fundamentais, o direito está sendo tratado como mercadoria, como no demonstra 

Alexandre Morais da Rosa: 
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Caminhamos a passos largos para adoção do modelo negociado de 

adjudicação de penas. O Processo Penal ensinado nas Faculdades de 

Direito, consistente em investigação preliminar, denúncia/queixa, citação, 

defesa preliminar, instrução probatória, alegações finais (já dispensada 

ilegalmente por alguns) e decisão, é coisa do passado. A onda do momento 

é a sanção consensuada.) (DA ROSA, 2016) 

Em sentido oposto Mittermayer, diz que: 

O depoimento do cúmplice apresenta graves dificuldades. Têm-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 mais difícil, ou porque esperam obter 

tratamento menos rigoroso, comprometendo pessoas colocadas em altas 

posições. (in, Tratado das Provas em Direito Criminal, p. 295-6). 

(PIETRO, 2008) 

 Por último, resta ainda falar sobre o princípio do devido processo legal. O mencionado 

princípio que será analisado está relacionado com o início da convivência humana, na busca de 

uma convivência harmoniosa, onde os desejos pessoais são colocados de lado pelo bem coletivo, 

época do pacto social. O pacto social não está apenas relacionado, com as diretrizes para uma boa 

convivência, sua influência abrange a todas as áreas e principalmente a jurisdicional na busca pela 

justiça pautada nos interesses sociais. Assim, este princípio surgiu em respeito ao Estado 

democrático de Direito, no qual é garantido pelo devido processo, onde este preceito fundamental 

garante ao indivíduo um julgamento justo, respeitando os preceitos legais, tendo como 

preocupação que o Estado-Acusador não cometa excessos, não julgue de acordo com a 

conveniência. 

 No Estado Democrático de Direito, a preocupação maior é com a liberdade dos indivíduos, 

que os mesmos possam ser livres, pois a liberdade em sentido amplo é o que tem demais 

fundamental em um Estado Democrático de Direito. Nesta forma, os princípios e os preceitos 

fundamentais vêm para garantir que nada viole a liberdade, neste sentido é que surge o direito à 

ampla defesa, onde o imputado só poderá ter sua liberdade cerceada a partir do momento que ele 

tenha um julgamento justo, para que se tenha um julgamento justo é necessário que o juiz siga as 

diretrizes legais e permita que seja garantido ao imputado o direito de realizar a sua defesa. 
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 Como foi relatado, a delação premiada vem sendo utilizado no ordenamento pátrio, antes 

mesmo de existir um processo, ou seja, no inquérito. Além disso, em muitas vezes flagrantes são os 

casos de desrespeito ao contraditório em situações que os agentes delituosos são presos 

preventivamente ou são levados a prestar depoimento através da coerção, não respeitando assim os 

preceitos legais. Muitos destas flagrantes violações ocorrem antes mesmo de existir a homologação 

da delação premiada, o que é essencial para que o instituto seja consolidado. Seguindo está linha, 

Jacinto Nelson, no ensina que: “Na delação premiada, sem embargo de tudo, não há processo 

porque não há contraditório; e aí também reside a inconstitucionalidade.” (COUTINHO, 2018) 

 Como vem sendo demonstrado pelo presente trabalho, apesar de tal instituto não ser novo 

em nosso ordenamento, de existir várias leis que o regulamentam, ainda faltam uma lei para 

estruturar e regularizar da forma devida, para que se respeitem os preceitos constitucionais. Hoje o 

que se vê é uma flagrante violação aos princípios constitucionais, seja violando a presunção de 

inocência, ou o contraditório e ampla defesa ou em momentos que se viola o devido processo legal. 

3.2  A RESPONSABILIDADE CIVIL NA DELAÇÃO PREMIADA 

 Para que entenda a relação entre a responsabilidade civil e a delação premiada, faz-se 

necessário preliminarmente entendermos a responsabilidade civil. 

 A responsabilidade civil está ligada a ideia de reparar um dano provocado a outrem em 

decorrência de uma prática ilícita, sendo está pratica reprovada pelo Direito Positivo que tem como 

função a preservação da ordem social de convivência. Assim, quando existe uma violação a um 

direito originário, deve existir um direito sucessivo de reparar. 

 O que o nosso ordenamento pátrio fez, foi apenas reproduzir o que já estava estabelecido no 

direito civil alemão com o entendimento do shuld (debitum) e raftum (responsabilidade). A 

responsabilidade civil só irá surgir no ordenamento jurídico a partir do momento que ocorra uma 

violação a um bem jurídico originária, ocasionada muitas vezes por um ilícito, e excepcionalmente 

por uma conduta lícita. 

 Relacionando à responsabilidade civil com o instituto da delação premiada, percebemos a 

violação do bem jurídico originário no momento em que não se respeita o devido processo legal. A 
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doutrina e nem a jurisprudência ainda não tratam da violação da dignidade humana no que diz 

respeito às ações adotadas para obtenção da delação, porém não resta a dúvida o dever que tem de 

reparar o indivíduo imputado diante de flagrante violação a seus direitos. 

 Assim só seria responsabilizado civilmente, o colaborador que presta sua declaração apenas 

com o intuito de receber o benefício, sem que tenha nenhuma prova concreta sobre as suas 

alegações. Indaga-se o “modus operandi” onde são realizadas as maioria das delações, na qual os 

sujeitos já se encontram presos, assim questiona-se se o colaborador por estar com a sua liberdade 

cerceado estaria realmente em condições de prestar informações que ajudem a esclarecer o fato 

delituoso? Como pode alguém que tem sua vida devastada pela investigação e mídia, 

encontrando-se presa, sofrendo todos os abalos físicos e psicológicos de uma prisão, prestar uma 

colaboração pautada na veracidade? Assim, natural que o indivíduo preso olhe para a delação 

premiada como um meio para que ele possa recuperar sua liberdade. 

 Assim, na busca para obter a sua liberdade ora cerceada, o imputado pode praticar sua 

delação pautada a penas em “vender” seus direitos por liberdade, vingança, por dinheiro, por 

coação ou por qualquer outro sentimento mesquinho que não trará nenhum benefício à 

investigação. Ao imputar a pratica de um delito, sem que exista nenhuma prova, o colaborador 

estaria praticando o crime tipificado no art.339 do Código Penal, qual seja: 

Denunciação caluniosa  

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo 

judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou 

ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime 

de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei nº 10.028, de 2000) 

(BRASIL, Código Penal, 1940) 

 Um dos maiores problemas da delação caluniosa é que a partir do momento da delação, o 

indivíduo será investigado pelo Ministério Público, pela polícia judiciária, terá sua vida devastada 

pois neste caso a grande repercussão na mídia, onde muitas vezes o simples fato da pessoa ser 

citada em uma delação já ocorre o seu julgamento, sendo vista pela sociedade como culpada, sem 

que tenha nenhum indícios de provas. Desta forma, a delação não recaí apenas ao imputado, mas 

também a toda sua família, assim o advogado Paulo Henrique Carneiro Fonseca diz: 
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A família sentirá os efeitos da denúncia irresponsável. Enfim, retira todo o 

crédito da pessoa construído ao longo da vida. Ofende o direito à honra. 

Produz dano de dificílima reparação. É questão que gera indenização por 

danos morais pela ofensa à honra da pessoa denunciada. (FONSECA, 

2008, p. 265) 

 Se a utilização do instituto já era reprovável pelo fato de violar os preceitos fundamentais, 

nos deparamos com mais uma violação a preceitos legal. Desta forma, faz-se necessário, como já 

dito, para que não ocorram violações, que o instituto não tenha com base apenas a declaração 

prestada pelo colaborador. Faz-se necessário, a partir da delação que se faça uma investigação 

cuidadosa para analisar se o que foi dito corresponde de fato com a realidade. Ao utilizar apenas da 

delação premiada, se está não se demonstrar verdadeira, estaremos diante de violação a honra e a 

personalidade da humana, sendo ambos os preceitos constitucionais. 

 Independentemente, da honra ser objetiva ou subjetiva, a pessoa que sofrer violação a tal 

direito poderá ser reparado a partir do momento que se tornar evidente que a delação foi infundada 

e injusta. Neste sentido o art. 186, do Código Civil, assevera “Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (BRASIL, Código Civil, 2002)
 
e no art.927, “Art. 186”. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (BRASIL, Código Civil, 2002) 

 Ao pensarmos em modos que a honra da pessoa seja repara, nos mecanismos que o direito 

nos permite para que isso ocorra, questiona-se como uma pessoa que sofre uma violação a sua 

honra, que teve sua vida devastada, na qual a sociedade passa a tratar o indivíduo como culpado, 

como ele pode ter sua honra recuperada? Muitos tribunais entendem que não a como recuperar a 

honra pela violação, existindo apenas a possibilidade de ocorrer uma resposta pelo dano gerado. 

Por isso, é essencial que tenhamos cuidado ao utilizar do instituto, que se preocupe com uma 

investigação que respeite o processo e garantia constitucionais, se isto não ocorre estaremos diante 

de um processo do espetáculo. 

3.3  OPERAÇÃO “LAVA JATO” E A DELAÇÃO PREMIADA 

Preliminarmente, antes de adentrarmos no estudo da operação “Lava jato”, se faz essencial 

estudar outra ação que serviu de inspiração da “lava Jato”, a denominada operação “mãos Limpas, 
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que ocorreu na Itália na época de 1992, destacando-se por ser uma operação que combateu a 

corrupção, sendo responsável por desvendar inúmeros esquemas de pagamento de propina e 

desvios de recursos para campanhas políticas. (BCC, 2014) Sendo esta operação uma grande 

influência para o juiz Sergio Moro desse início a operação “lava jato”. 

A inspiração do mencionado juiz Sergio Moro na operação “mãos limpas” torna-se evidente 

como o artigo que o juiz escreveu intitulado “considerações sobre a mani pulite” em 2004, 

destacando o sucesso da operação “mãos limpas”. Neste mencionado artigo, o juiz Sergio Moro 

apresenta uma espécie de manual de como realizar uma operação similar no Brasil, diante das 

experiências na justiça italiana. (NASSIF, 2017) 

A mencionada operação italiana durou dois anos e tinha como ponto principal a delação, a 

qual gerou a investigação de aproximadamente seis mil e na prisão de aproximadamente três mil’. 

Além disso, “a operação investigou 872 empresários, 438 parlamentares e 4 primeiros ministros, 

liquidou com os quatro maiores partidos do país- a Democracia Cristã, o Socialista, o Social 

Democrata e o Liberal”. (ARAÚJO, 2015) 

A principal motivação para a realização da mencionada operação na Itália foi a corrupção, 

devido aos vários escândalos de corrupção, ademais o cenário político que se encontrava o 

mencionado país nesta época era preocupante. Assim, “ao entrar em vigor, a operação “Mãos 

Limpas” revelou um Estado profundamente corrupto, em que a propina era a pratica corriqueira 

entre os principais partidos que governavam a Itália desde o início do período republicano. 

(ARAÚJO, 2015) 

Como já exposto, foi em 1992 que mencionada operação teve início, a corrupção italiana era 

tão grande que algumas cidades eram chamadas de “cidade das propinas”, para servir como 

sinônimo dos acontecimentos que dessa na época. 

O método utilizado na Itália para que a operação obtivesse êxito fora a utilização da delação 

premiada, que tem muitas semelhanças com a delação premiada utilizada no Brasil na operação 

“Lava Jato”. Os investigados eram incentivados a delatar seus colegas, fazendo com que as 

acusações aumentassem de forma exorbitante. Desta forma, cada vez que um agente político era 
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preso, resultava na investigação de outros suspeitos. Assim, o número de investigados através da 

operação “Mãos Limpas” marcou a Europa, o que a transformou em uma megaoperação. 

Como a delação era o principal método para que a mencionada operação obtivesse êxito, as 

autoridades italianas utilizaram do isolamento do réu, para fazer que os mesmos confessassem. 

Assim, não havia a possibilidades dos acusados se encontrarem e combinarem algo entre eles. 

Após tal isolamento, era mencionado ao investigado que “outros já haviam confessado suas 

participações nos esquemas de desvio de dinheiro” (BANDEIRA, 2016), procurando fazer com 

que o suspeito confessasse seus delitos. 

Muitas pessoas afirmam, que depois da operação “Mãos Limpas” a Europa nunca mais foi a 

mesma. Devido ao fato de ter sido uma grande operação, resultou em muitas consequências 

políticas para o país. Alguns estudiosos afirmam que a operação italiana foi uma grande catástrofe, 

outros concluem ainda que a operação serviu para o surgimento de novos corruptos, mais 

“cuidadosos”, com sistemas mais sofisticados de corrupção. 

Diante do que foi mencionado, o estudioso da operação “Mãos Limpas”, Alberto Vennucci, 

afirma que “inquéritos judiciais, mesmo bem-sucedidos, podem colocar na cadeia alguns políticos, 

burocratas e empresários corruptos, mas não conseguem acabar com as causas enraizadas da 

corrupção”. (BANDEIRA, 2016) 

Assim se torna evidente a influência da operação “mãos limpas” na operação Lava Jato, 

devido aos métodos utilizados serem parecidos e pelo fato de o principal orquestrador o juiz Sergio 

Moro ter a mencionada operação como inspiração, analisando os seus acertos e erros para que não 

viessem a ser repetidos no Brasil. Assim como na Itália a operação “Mão Limpas” foi a maior 

operação de combate a corrupção, a operação Lava Jato no Brasil é sem dúvida a maior operação 

de combate a corrupção. Ela teve seu início em março de 2014, na justiça de Curitiba, onde 

investigava-se a relação criminosa de doleiros que atuavam em vários Estados, o que possibilitou o 

surgimento de uma rede de corrupção na qual eram envolvidos empreiteiras, operadores 

financeiros e políticos. 

 Antes mesmo de ter iniciado as investigações da operação “lava Jato”, as autoridades 

tinham dado início a uma investigação a uma rede de doleiros, no ano de 2009. O alvo principal 
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dessa investigação era o empresário Alberto Yussef, que movimentou bilhões de reais, através de 

empresas de “fachadas”. O empresário realizava tal ação devido a negócios que mantinha com o 

ex-diretor de abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa e outras grandes empreiteiras. Em 

março de 2014, os agentes delituosos foram presos, dando assim início efetivo a operação “Lava 

Jato”, além desses dois principais nomes, a cada dia que passa a lista de envolvidos vai aumentando 

cada vez mais. 

 Costa ao ser preso pela segunda vez resolveu usar do benefício da colaboração, sendo o 

primeiro de muitos que viriam a assinar um acordo com o Parquet, para colaborar com as 

investigações por meio da delação premiada. 

 Foi somente a partir desta colaboração, que conseguiu ter evidências a respeito das propinas 

que Costa e outros diretores da Petrobrás cobravam em obras estatais por parte das empreiteiras, e 

repassavam o dinheiro para os caixas de vários Partidos PP, PMDB, PT. Depois de algumas 

semanas Yussef também resolveu utilizar do benéfico da colaboração premiada. 

 Somente a partir de novembro de 2014, que as investigações chegaram as grandes 

empreiteiras, prendendo executivos de nove delas acusados no esquema. Em junho de 2015, a 

operação chegou às duas maiores empreiteiras do país Odebrecht e Andrade Gutierrez. 

 A operação ganhou um novo patamar a partir do momento em que agentes políticos 

começaram a ser envolvidos nas delações, a partir de março de 2015. Tal fato se deu, quando o 

Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, entregou ao STF uma lista de vinte e oito inquéritos 

no qual envolvia cinquenta e quatro pessoas, no qual existe um claro envolvimento entre os agentes 

políticos e a corrupção na Petrobrás. Nesta lista, encontrava parlamentares do PT, PP, PSDB, PSB 

e PMDB. 

 Com o desenvolvimento das investigações e com o crescente número de políticos 

envolvidos, percebeu-se que o esquema de corrupção não envolvia apenas a Petrobrás, mas 

também vários outros setores, como o nuclear (como na usina em Angra 3) e nos estádios de 

futebol que foram construídos para a copa do mundo ( a título de exemplo Maracanã e o Mané 

Garrincha em Brasília, chegando a corrupção também no setor de transporte, como na operação 

que envolvia a ferrovia norte-sul). 
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 Atualmente a operação batizada de lava jato, completa 4 anos e encontra em sua 

quadragésima nona fase, na qual foram condenadas 160 pessoas em 1ª instância e 77 em 2ª 

instância e tem-se como previsão a recuperação de 12 bilhões. 

  Pelo tamanho da repercussão, importante se faz questionar se não houve-se o instituto da 

delação premiada, a operação lava jato ainda existiria? Como foi feita estas delações, elas 

respeitaram os preceitos legais? Foram confrontadas por outras provas ou as declarações por si só 

já foram consideradas verdadeiras e apenas se buscou meios para que fossem justificadas?  

 Diante dessas indagações, e da demonstração da flagrante violação aos preceitos 

fundamentais, que correm com o beneplácito do aparato judiciário que justifica esse flagrante 

desrespeito como sendo a única forma de solucionar a corrupção, sendo aceito assim pela 

sociedade como a última cartada para acabar com a corrupção. A mencionada operação foi 

crescendo em conjunto com as delações que foram sendo feitas, deste modo, percebe-se o “modus 

operandi” da operação ora em análise, na qual tem-se como norte as delações prestadas o que traz 

questionamento ao poder investigatório da polícia judiciária, que utiliza-se da delação do 

colaborador, para justificar uma prisão preventiva que claramente viola preceitos fundamentais e a 

partir daí busca-se por meio das informações mecanismo para que tal delação se justifique, desta 

forma não se procura meio para chegar a verdade real, mas sim meios para justificar os atos 

praticados pelo Estado-Acusador. 

 Os agentes delituosos ao perceberem a grande repercussão midiática que as delações 

premiadas acarretam, e os “prêmios” que a mesma trás para os colaboradores, os indivíduos 

utilizam deste mecanismo para negociar com a acusação, o que se evidência como Direito Penal 

vem sendo tratado como negócio paro o Estado. Assim muitos delinquentes utilizam-se da 

colaboração para conseguir vantagens pessoais, e em alguns casos “plantar” informações, que por 

estarmos diante de uma investigação que ganhou níveis de espetáculo, tendo até serie e filmes, 

passam a ser consideradas como verdadeiras, sem ao menos ser verificado sua veracidade. 

  Outra crítica referente a presente operação, diz respeito a imparcialidade que poderia 

ocorrer pelo julgador, em decorrência do grande número de políticos envolvidos nas investigações, 

os quais poderiam ter relações com os julgadores ou até mesmo defender ideologias que os 

julgadores acreditam ser verdadeiras. Neste sentindo, relata-se várias críticas ao Juiz da 13ª vara da 
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Justiça Criminal de Curitiba, Juiz Sérgio Moro. Diversos são os questionamentos se ele estaria 

excedendo em sua função jurisdicional, o presente trabalho não tem a pretensão de realizar a 

análise a respeito da atuação do mencionado magistrado. Porém o que busca demonstrar o presente 

trabalho, que a busca por uma justiça célere que busca por soluções rápidas, tendo emergência na 

busca por soluções para saciar o clamor popular pode trazer insegurança jurídica, ora como se pode 

permitir num Estado Democrático de Direito que ocorra prisões preventivas sem base legal ou 

provas processuais? Como se pode pedir a condução coercitiva sem que seja analisado os preceitos 

legais? 

 Assim, por mais que a Operação lava jato possa trazer uma ideia de que a corrupção possa 

ser relativizada, é de suma importância ao percebermos que os direitos fundamentais encontra-se 

em choque, utilizarmos dos ensinamentos de Robert Alexy, que nos ensina que diante do confronto 

entre princípio deve-se existir a ponderação, dentre os prós e contras, para que se possa 

efetivamente realizar um análise do que seria mais adequado aplicar ao caso concreto de acordo 

com os preceitos de um Estado democrático de Direito. Neste sentindo nos ensina Eugênio Raúl 

Zaffaroni 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 não pode se valer de 

meios imorais para evitar a impunidade [...] O Estado está se valendo da 

cooperação de um delinquente comprada a preço de sua impunidade, para 

“fazer justiça”, o que o Direito liberal repugna desde os tempos de 

Beccaria. (PINTO, 2013) 

Portanto, diante do afirmado fica evidenciado que o Estado não pode e principalmente não 

deve se colocar no mesmo patamar do agente delituoso. Como afirma o ilustre mestre, nos estamos 

vivendo uma falsa sensação de que os agentes delituosos estão sendo punidos, mas o que se torna 

evidente na “operação lava jato” é que tem se estendido a impunidade, está existindo sim é uma 

seletividade onde alguns delitos estão sendo perdoados desde que os imputados entreguem os 

participantes eleitos como inimigos públicos da ação delituosa. 
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3.4  CASO LULA: A POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO 

PREMIADA COMO ARMA POLÍTICA 

 A forma como o instituo da delação premiada vem sendo utilizado traz grandes 

preocupações, seja pelo desrespeito com os preceitos constitucionais ou pelo fato de o instituto em 

estudo não está devidamente estruturado, o que permite ser meio utilizado para fins políticos. O 

inquérito relacionado ao ex-presidente Luís Inácio “Lula” da Silva, para muitos críticos da 

operação lava jato demonstra de forma clara como o direito, tendo como exemplo o instituto da 

delação premiada, pode ser utilizada como arma política. 

 Este meio de usar o direito como arma política não é algo novo no direito, a doutrina 

internacional chama tal mecanismo como Lawfare. Preliminarmente, antes de começarmos a 

análise do caso “Lula”, faz-se necessário entendermos do que se trata este lawfare, como é a sua 

conceituação na doutrina internacional. 

 Entende-se que Lawfare é o termo utilizado em referência ao fenômeno do uso abusivo e 

frívolo do direito, nacional ou internacional, como forma de se atingirem objetivos militares, e-

conômicos e políticos, eliminando, deslegitimando ou incapacitando um inimigo. 

 Inicialmente, a ideia de Lawfare era vinculada ao contesto de guerras militares, neste sen-

tido Charles Dunlap a define como "o uso do direito como uma arma de guerra." (DUNLAP, 2008). 

Então para Dunlap, este mecanismo nada mais é do que a exploração de violações legais-reais, 

percebidas ou até mesmo orquestradas-, empregada como meio de confronto não usual. 

 Porém a muito se superou tal entendimento, o instituto tornou-se popular e diante de tal 

popularidade começou a ser utilizado nas mais diversas situações. Lawfare, passou a ser entendido, 

conforme nos ensina Susan Tiefebrun "é uma arma destinada a destruir o inimigo, utilizando, mal 

utilizando, e abusando do sistema legal e da mídia, em vistas de conseguir o clamor público contra 

o inimigo.” (TIEFENBRUN, 2011) 

 Neste mesmo sentido John Comaroff, antropólogo, que estudou o instituto junto com a sua 

esposa, define tal fenômeno como “o uso de meios legais para fins políticos e econômicos" 

(COMAROFF & COMAROFF, 2009, p. 56), a partir dos entendimentos mencionados, demons-
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tra-se a superação do entendimento do uso do Lawfare como arma de guerra, sendo tal mecanismo 

modernizado e utilizado em novas frontes agora o da ideologia e não mais militar. 

 Assim, diante do mencionado durante este trabalho, dos desrespeitos praticados durante a 

utilização do instituto, percebe-se que o instituto tem sido utilizado para saciar a ânsia punitiva da 

sociedade e neste sentido a mídia e o poder judiciário utiliza-se deste instituto para eleger um 

inimigo público, o responsável por toda a corrupção e a partir de sua condenação o país estaria 

salvo de tal mal. Neste sentido, o notório professor da Universidade de Manchester John Gledhill, 

ao analisar como o processo penal vem sendo utilizado em nosso ordenamento pátrio, escreveu o 

que: “ o que estamos vendo no Brasil é a forma como a aplicação seletiva do que poderia ser des-

crito como lawfare está promovendo um clima de desilusão popular em um governo democrati-

camente eleito pode ser removido do poder.” (GLEDHILL, 2016) 

 Evidência assim, para os defensores do instituo do lawfare que a operação intitulada “lava 

jato”, trata-se de uma clara utilização do uso do direito político, vários são os requisitos do lawfare 

que podem ser observados ao fazer a análise dos procedimentos adotados na operação, sendo: a 

utilização de meios judiciais de baixo valor probatório, com uma mera aparência de legalidade para 

satisfazer a ânsia punitivista da sociedade, tendo como principal objetivo que é tratar o acusado 

como inimigo público número 1 e a neutralização política do principal personagem político da 

nossa recente democracia- Lula. 

 Alguns agentes públicos envolvidos na operação lava jato ao perceberem a repercussão 

gerada pela mídia em torno das delações que envolviam o ex-presidente, na busca incessante por 

parte das investigações em justificar suas ações contra Lula, começaram a fazer delações na quais 

não se constatava nenhuma prova daquilo era declarado como verdadeiro, vide a título de exemplo 

a delação de Delcídio do Amaral, porém com o apoio do aparato midiático, bastava que as delações 

fossem feitas e que a mesma chegasse ao conhecimento do público para que já fosse considerada 

como verdade absoluta. Assim, criou se uma guerra em que o judiciário e a mídia se juntaram para 

combater o projeto de país que o ex-presidente representava, usando para isso um processo penal 

extra judicium e, agora, do procedimento penal in judicium, com o intuito não apenas para lhe 

combater, mas também de elimina-lo da vida pública. 
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A ação penal que ocorre contra o ex-presidente, é pautada em provas de baixo valor pro-

batório, como a utilização de um documento “encontrado” no apartamento do presidente Lula 

como prova de que através deste documento ficava demonstrado a compra do “triplex” no Guarujá, 

porém tal documento não havia assinatura. Como pode, num processo penal que respeita os 

pressupostos legais, utilizar de documentos que não tem assinatura e por isso mesmo não consti-

tuiria meio de prova? Desta forma, a mencionada operação, busca a todo momento justificar a suas 

ações através de mecanismo que não possuem valor probatório nenhum, a essas alegações procu-

ram conferir uma aparência de legalidade, na busca para cobrir as frequentes perseguições e ile-

galidades realizadas. Neste sentido, demonstra Orde Kittrie especialista em lawfare que “a lei está 

se tornando, gradativamente, uma poderosa e prevalente arma de guerra”. (KITTRIE, 2016, p. 13) 

 Assim, se torna evidente a utilização do lawfare na operação da lava jato contra o 

ex-presidente, as táticas para o uso do lawfare são evidentes, por exemplo, utiliza-se de abusos de 

direitos para danificar ou deslegitimar o adversário, tal abuso foi escancarado quando a mencio-

nada operação usou da condução coercitiva para fazer com que o ex-presidente prestasse depoi-

mentos, condução está que não tinha nenhum amparo legal. Está ação ao se analisar friamente, 

percebesse uma ação conjunta entre o judiciário e a mídia, pois a mesma cobriu toda a ação, ora 

como a mídia poderia saber que haveria uma condução coercitiva contra o ex-presidente? Violaram 

preceitos fundamentais da nossa Lei Maior, para justificar que o inimigo público está perto de ser 

preso. 

 Outro claro exemplo da utilização do direito como arma política praticado na operação, foi 

a coletiva na qual os procuradores da investigação fizeram para “demonstrar” que o Lula era cul-

pado ou para justificar a operação, na famosa coletiva do “PowerPoint”, numa evidente tentativa 

de influenciar a opinião pública de que de fato o ex-presidente é o principal articulador de toda 

corrupção existente em nosso país, assim utiliza-se da lei para obter uma publicidade negativa 

contra o inimigo. 

 Assim, como demonstrado neste tópico, vários são os aspectos que nos leva a acreditar que 

a operação denominada “lava Jato” buscou se utilizar do direito como arma político, o chamado 

lawfare. Isto ocorre, devido a uma fraca estruturação do instituto, onde não se tem os procedi-

mentos determinados, se junta a este fator o clamor popular torna-se fácil implementar tal ação em 
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nosso ordenamento. Mas ao fazer a utilização de algo tão obscuro, fica-se a pergunta que caminho 

está seguindo o nosso Estado Democrático de Direito? Será que ainda vivemos em um? A partir do 

momento que se permite e aceita que se utilize destes meios contra um indivíduo estamos permi-

tindo que com os passar dos anos esse mecanismo possa ser usado contra todos, quem será eleito o 

processo inimigo? Será que ao passarmos a utilizarmos destes meios estamos finalmente voltando 

ao processo inquisitivo, no qual também se escolhia um inimigo? 

 Por fim, na quarta-feira do dia 04-04-2018, foi julgado o HC 157.752 do ex-presidente 

Lula, HC este que busca a preservação da liberdade do ex-presidente. O que se demonstrou nas 

semanas, dias antecedentes e no julgamento foi o lawfare de forma escancarada, a mídia intitulou o 

julgamento do mencionado “habeas Corpus”, como sendo o “julgamento do século”, passando para 

o subconsciente da sociedade que este era o momento do embate entre o inimigo, o símbolo da 

corrupção versus a justiça, juntamente com o “Movimento Brasil Livre” bombardearam a socie-

dade como sendo o julgamento das “pessoas de bem” contra aqueles que defendem a corrupção, o 

inimigo. Não bastando todo este aparato, um dia antes do julgamento vário generais na ativa e no 

comandante do exército, publicaram através de rede sociais, que estariam de olho se a Suprema 

Corte não julgasse de acordo com as suas vontades, sendo estas mesmas mensagens lidas ao vivo 

no jornal de maior audiência da televisão brasileira, o direito então ficou ameaçado a interesses de 

outrem, a responder os anseios da sociedade, como um dos ministros do STF anunciou. 

 Desta forma, notou-se claramente que o direito então foi usado como arma para que con-

seguissem prender o inimigo público no caso o Lula. Basta analisar os fundamentos utilizados para 

negarem o HC, colocando assim o princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que garante 

a liberdade de todos de lado, sobre as mais frívolas fundamentações. Em muitas vezes usaram suas 

falas para fazer palanques políticos, e usaram as mais absurdas fundamentações como ponderar 

entre a “colegialidade x presunção de inocência”, a presunção de inocência deve ser o norte de 

qualquer Estado Democrático e que por isso, deve ser priorizado sempre. Assim não resta dúvidas, 

principalmente diante do julgamento do ex-presidente que fizeram o uso do direito como arma 

política usaram de forma abusiva o direito, para que suas ações tivessem uma aparência de lega-

lidade. 
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CONCLUSÃO 

 O presente trabalho de conclusão de curso, teve como intenção demonstrar como o instituto 

da delação premiada vem sendo utilizado em nosso ordenamento jurídico, frente ao princípios e 

garantias constitucionais. No decorrer do trabalho evidenciou que o instituto em análise no 

presente trabalho não é novo em nosso ordenamento, várias são as leis esparsas que de alguma 

forma fazem referência ao instituto, assim como pode-se notar que a delação premiada é um 

instituto utilizado por vários paises ao redor do mundo. 

 Evidenciou-se que a delação premiada vem sendo utilizado como uma política criminal, 

que busca responder e dar soluções a sociedade de todas as mazelas que a mesma sofre, assim, o 

direito penal de ultimo ratio, passou a ser a repostas para todos os problemas que a sociedade vem 

enfrentando. Assim, temos um direito cada vez mais pautado na emergência, na busca por soluções 

rápidas. 

 O que se pode observa no desenvolvimento do trabalho é que apesar da colaboração 

premiada ser um importante mecanismo para a investigação, na busca de solucionar as infrações, 

por outro lado na sua pratica restou demonstrado claramente uma violação aos preceitos 

fundamentais. O que se espera então, é que novas medidas de combate ao crime sejam 

implementadas, medidas estas que respeitem o que está disposto em nossa Carta Maior e não que 

seja adotada medidas violadoras ao que Estado Democrático lutou para garantir. 

 A principal função do Direito Penal numa democracia é assegurar a tutela do bem jurídico. 

Porém ao analisar como os operadores do direito vêm utilizando o instituto da delação premiada, 

nota-se de forma clara que se buscou com o modo que o mesmo foi implementado e a forma que 

vem sendo usado a apenas demonstrar o poder punitivo do Estado, ficando evidente diante das 

flagrantes violações como conduções coercitivas e prisões preventivas sem base legal. 

 O Estado ao fazer uso da delação premiada, legitima a sua falência no combate ao crime 

organizado, percebendo desta forma que o crime avançou mais que os meios que o Estado tem para 

realizar o seu devido combate. 
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 Tal mecanismo de combate ao crime organizado, possui vários cuidados que o julgador 

deve ter, pois como foi adotado em nosso ordenamento permite uma grande discricionariedade por 

parte do magistrado. Desta forma, quem terá o dever de analisar o valor probatório das informações 

prestadas será o julgador, tendo como base na conveniência e oportunidade, irá demonstrar se a 

informação prestada atinge de alguma forma a investigação. 

 A delação premiada, tem como sua base a bonificação daquele que ajuda a investigações a 

solucionar o fato delituoso, tendo como justificativa que está ação estaria por garantir que o agente 

delituoso restaure o pacto social, que para os defensores demonstraria um claro arrependimento. 

Porém, o rompimento deste indivíduo, forçado ou não, e a ação do Estado em procurar se 

beneficiar de seu arrependimento trará um custo muito elevado do qual o Estado não terá como se 

recuperar. 

 Para que a delação premiada seja utilizada é necessário que se tenha muito cuidado, 

principalmente pelo fato de que o mencionado instituto não encontra estruturado seus 

procedimentos. O que causa espanto na forma atual como o mesmo vem sendo utilizado, é que para 

que o mesmo consiga obter resultado é necessário que seja violado direitos fundamentais, numa 

busca de solucionar as falências do Estado no combate ao crime organizado. Desta forma como 

demonstrado no presente trabalho estamos caminhando para o retorno do processo inquisitivo, até 

porque, no Estado democrático de Direito, que tem seu processo firmado no contraditório, seria 

inadmissível a violação da presunção de inocência ou do devido processo legal. 

 Ademais a está preocupação que o instituto ora em comento está causando devido as 

violações constitucionais, resta ainda o temor de como pode se dá a sua utilização, até pelo fato de 

como se encontra tipificado tal instituto pode virar uma arma política como demonstrado no 

trabalho que já vem sendo. Assim como dito acima, estamos caminhando a passos largos para um 

processo cada vez mais inquisitivo, o que é inconcebível num Estado Democrático.  

 Assim, a utilização da delação premiada sem os devidos cuidados não coloca apenas o 

ordenamento jurídico em risco, mas também a nossa frágil e recente democracia, não existe a 

mesma sem que exista respeito as garantias individuais e como demonstrado a forma que vem 

sendo utilizado o instituto a flagrantes desrespeitos a estes preceitos. 
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 Porém, apesar de seu grande questionado a delação ainda possui um grande apreço diante 

da sociedade, que no meio do aumento da criminalidade, deposita no instituto a esperança de 

combate e tem a fé que somente a partir da implementação do instituo o direito penal tornou-se 

democrático alcançado todas as camadas sociais. Porém, tal visão carece de legitimidade, a única 

forma de combater a criminalidade e fazer com que de fato ela diminua, será quando o combate não 

for feito por armas ou investigações, mas através de medidas democráticas e sociais, na qual 

consiga garantir a todos independente de raça, sexo, origem ou cor uma vida digna. 

 Percebe-se então a falência estatal, quando se passa a aceitar a utilização de meios 

inquisitivos como é a delação premiada em nosso ordenamento. Nota-se que os meios para 

combater o crime já não são suficientes ou que não acompanhou os novos tempos, até mesmo 

porque o Código Penal é ainda o mesmo de 1940. 

 Diante do exposto, tem-se o entendimento de que o instituto deve ser adotado como algo 

excepcional e não a regra, como vem sendo feito, e seria essencial que para que o mesmo respeite 

os pressupostos constitucionais que seja feita uma melhor estruturação, para que não se permita 

arbitrariedades. Ao utilizarmos mecanismo que busca soluções céleres, usando de técnicas 

inquisitivas, estamos indo na contra mão do que o nosso ordenamento procurou adotar no momento 

da entrada em vigor da nossa Lei Maior. 
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