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RESUMO: Apesar de sua previsão já nas Ordenações Filipinas, o princípio 
da insignifi cânciafoi esquecido no Direito Penal Brasileiro ao longo dos anos 
– ressalvado a sua tímida previsão no crime de extorsão mediante sequestro 
(artigo 159, § 4º do Código Penal) e na transação penal (prevista na Lei dos 
Juizados).Este instituto, também conhecido como delação premiada, ou, ainda, 
nos termos da Lei n. 12.850/13, como colaboração premiada, pode trazer 
inúmeros benefícios para o combate ao crime organizado, que assola o país. 
Com o seu recente enquadramento na já mencionada Lei n. 12.850/13, surgiu 
inúmeras dúvidas, em especial, a respeito da aplicação, em concreto, do instituto 
e da sua compatibilização com os princípios constitucionais do contraditório, da 
ampla defesa e do devido legal, dentre outros. Desta forma, mostra-se oportuno 
o estudo amplo de tal instituto e da forma como ele está previsto na nova lei de 
combate ao crime organizado.

Palavras Chave: lei n. 12850/13, inovação e aplicabilidade.

ABSTRACT: In spite of its prediction already in the Philippine Ordinances, 
principle of insignifi cance  institute was forgotten in the Brazilian Penal Law 
throughout the years - except for its timid prediction in the crime of extortion by 
means of kidnapping (article 159, § 4 of the Penal Code) and in the transaction 
criminal law (provided for in the Law of Judges). This institute, also known as 
awarding award, or, still, under the terms of Law no. 12,850 / 13, as an award-
winning collaboration, can bring countless benefi ts to combat organized crime, 
which plagues the country. With its recent enactment in the aforementioned Law 
no. 12.850 / 13, there were many doubts, especially regarding the application, 
in particular, of the institute and its compatibility with the constitutional principles 
of the adversary, ample defense and due legal, among others. In this way, it is 
opportune the broad study of such an institute and the way it is predicted in the 
new law to combat organized crime.

Keywords: law n. 12850/13, innovation and applicability.

INTRODUÇÃO

 A sociedade capitalista tem se revelado produtora da criminalidade e 
a classe dominante, na maioria das vezes, defi ne o fato criminoso segundo 
os seus próprios interesses. Nesse sentido, verifi ca-se que a prisão tem se 
revelado verdadeiro fracasso como medida de controle dos delitos, uma vez que 
não cumpre os objetivos de prevenção geral e especial, pois não tem gerado 
a ressocialização e reintegração dos ex-detentos na sociedade, sendo, dessa 
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forma, incapaz de evitar a reincidência. Resta evidenciado que o aumento de 
leis e a ampliação do rol de condutas tipifi cadas como criminosas, como vem 
acontecendo no ordenamento pátrio, não vem solucionando a questão criminal 
brasileira e é crescente o descrédito com o sistema penal. O nosso legislador 
diversas vezes queda-se infl uenciado por fatos midiáticos e, desse modo, novas 
leis acabam surgindo. (GUIMARÃES, 2013)
 Não basta confessar a evidente inoperabilidade do sistema punitivo 
baseando-se nos mais variados escritos doutrinários que mostram o fracasso do 
Estado. Também não basta a ociosidade perplexa que aguarda inerte a hipocrisia 
estatal na solução dos problemas. Finalmente, até quando afi rmaremos que 
uma pessoa humana foi exaustivamente torturada por uma prisão recamada 
de quadros indecentes para o nosso deleite de vingança? A lição do professor 
Erving Goff man, embora baseada em estudos de vários anos passados, ainda 
é aplicável à nossa realidade latino-americana. É pregado para as massas o 
mito da ressocialização utilitarista legal e simbólica, entretanto, se sancionam 
as ideologias institucionais do castigo que precisam ser defendidas, mesmo que 
ninguém as aceite e tudo se faça em nome de uma pena que vingue a sociedade 
pelo mal praticado. 
 A estruturação inicial das instituições penais não atende à real necessidade 
utilitarista e legalista de ressocialização do condenado, mas puramente a ideia 
de vingança social juridicizada pelo Estado. Por isso mesmo, seria mais real, 
em contraposição ao ideal, buscar o entrelace da pena com o castigo, conforme 
contido na visão romântica de Fiodor Dostoievski6 em Crime e castigo, quando 
afi rma: “A falta de liberdade não consiste jamais em estar segregado, e sim 
em estar em promiscuidade, pois o suplício inenarrável é não se poder estar 
sozinho”. (TOLEDO, 2001)
 Erving Goff man, desenvolveu estudos sobre o comportamento em 
instituições fechadas (aliás, em pletora de promiscuidade, conforme dito por 
Dostoievski), tendo escrito suas conclusões no livro Manicômios, prisões e 
conventos. Para o autor, as instituições prisionais imprimem no detento o 
estigma de segregado promíscuo que trilha uma carreira moral interna no 
estabelecimento onde o seu “eu” é desfragmentado por uma instituição totalizante 
e com mecanismos severos de destruição e recomposição do indivíduo, o qual 
participa da vida da prisão com condições genericamente impostas e sem poder 
de escolha na esfera da sua vida ou dos outros coparticipantes que atuam sob 
um plano racional geral, com tendência a um gradativo
fechamento.
 A respeito da variedade e da multiplicidade das normas ensina Norberto 
Bobbio (1999, p. 5-6):
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El número de reglas que cotidianamente encontramos em nuestro 
camino, como seres que actuamos hacia fi nes, es incalculable; es 
tal que enumerarlas sería tan fatigoso como vano contar los granos 
de arena de uma playa. El iter de cada acción nuestra, por modesta 
que sea, está contramarcado por um gran número de proposiciones 
normativas que resulta difi cilmente imaginable para quien actúa sin 
darse cuenta se las condiciones en las que lo hace.

 Para que possamos adentrar na problemática proposta neste trabalho se 
faz necessário, a priori, tecermos algumas linhas sobre o princípio do devido 
processo legal, contraditório e ampla defesa, o primeiro previsto na Constituição 
Federal de 1998, em seu artigo 5°, LIV, in verbis: “ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
 Os princípios da dignidade do ser humano, da liberdade e da igualdade 
fi guram entre os mais importantes princípios constitucionais basilares do direito 
brasileiro e são deles que emanam os princípios do direito ao contraditório e à 
ampla defesa. A dignidade do acusado, a garantia de liberdade de defesa e a 
igualdade de condições entre as partes litigantes devem constituir os pilares 
do processo penal. Não há o que se falar em dignidade, em liberdade e em 
igualdade se o réu ou acusado não tiver o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.(FERRAJOLI, 2002)
 Para Nucci (2008, p. 78), princípio do contraditório:

“quer dizer que a toda alegação fática ou apresentação de prova, 
feita no processo por uma das partes, tem o adversário o direito de 
se manifestar, havendo um perfeito equilíbrio na relação estabelecida 
entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à liberdade e à 
manutenção do estado de inocência do acusado”.

 Para Mirarabete (2000, 43): 

“Dos mais importantes no processo acusatório é o princípio do 
contraditório, (ou da bilateralidade da audiência), garantia constitucional 
que assegura a ampla defesa do acusado”. Se a uma das partes 
litigantes é concedido um direito, do mesmo direito deverá gozar a 
outra parte. Graças ao princípio do contraditório, “o acusado goza do 
direito de defesa sem restrições, num processo em que deve estar 
assegurada a igualdade das partes”. 

 Quando se fala em ampla defesa, fala-se do direito que tem réu para 
se defender. A ampla defesa deve abranger não só os recursos materiais, tais 
como: provas, direito a oitiva do acusado e de suas testemunhas, respostas e 
argumentações escritas e orais por meio dos patronos; mas também os recursos 
humanos, a exemplo de ser representado por advogado devidamente habilitado 
e que lhe seja não só efi ciente, mas também efi caz. A efetividade e garantia de 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 5, nº 5, jan. 2017.ISSN: 2317-7284

134

participação da defesa em todos os momentos do processo constitui, na prática, 
o que se entende por ampla defesa.
 Para Nucci (2008, p. 76),

 “ao réu é concedido o direito de se valer de amplos e extensos métodos 
para se defender da imputação feita pela acusação”. Do princípio à 
ampla defesa são emanados “inúmeros direitos exclusivos do réu, 
como é o caso de ajuizamento de revisão criminal – o que é vedado à 
acusação” 

 Para Portanova, (2001, p. 125), o princípio à ampla defesa “não é uma 
generosidade, mas um interesse público”. Para ele, todo e qualquer estado que 
se diga minimamente democrático deve entender o direito de defesa na forma 
mais ampla como sendo essencial a todos os cidadãos e cidadãs.
 Visto assim, consiste basicamente em dizer que para ceifar a liberdade 
ambulatorial de certo indivíduo, deve-se, antes, haver um processo, não qualquer 
processo, mas um legal, justo e adequado. Doravante, cumpre esclarecer que o 
devido processo legal impõe ao Estado um dever, e garante aos cidadãos que 
seus direitos serão respeitados. (DUCLERC, 2011)
 A Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, consagrando a 
presunção de inocência, um dos princípios basilares do Estado de Direito como 
garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal. (MORAES, 
2010)
 Importante será considerar que o Código Penal(CP) esta defasado e 
que a Lei n. 12.850/2013,  visa a real aplicação de princípios constitucionais 
existentes.  
 As opiniões encontradas na fi losofi a e na ciência do direito sobre quais 
ofensas devem ser punidas e as razões para a aplicação da pena dividem-se, 
grosso modo, em três grupos. O primeiro afi rma que é sempre justifi cável punir 
as violações das normas sociais e jurídicas, ainda que nem sempre seja possível, 
na prática, materializar-se a punição; o segundo grupo sustenta que a punição é, 
às vezes, justifi cável, e, às vezes, não; fi nalmente, o terceiro grupo sustenta ser 
a punição sempre desnecessária e injustifi cável (MOBERLY, 1968).
 Beccaria foi quem separou as esferas da Igreja e do Estado no que se 
refere ao direito de punir. A Igreja poderia continuar a punir o pecado e o estado 
deveria considerar a desobediência à lei civil ao avaliar e sopesar o dano que 
o seu descumprimento traria para o indivíduo e para a sociedade. O grau de 
utilidade ou não utilidade passaria a ser o critério de medição de todas as ações 
humanas. A punição deixaria de constituir-se na expiação de um pecado religioso 
e civil e o direito penal perderia todo o seu conteúdo sagrado. A infl uência de 
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Beccaria propagou-se exercendo papel decisivo na abolição da tortura como 
pena, na supressão dos suplícios e na humanização das leis penais. Ainda no 
século XX, Camus considerava Beccaria o humanista que, sem ter pertencido a 
um movimento religioso ou político, tinha exercido a mais profunda infl uência no 
pensamento europeu.

Crime e direitos do criminoso

 Ao longo dos tempos, vários estudos foram realizados sobre o crime, 
fenômeno social que afl ige a sociedade desde seu princípio. A criminologia 
crítica, também denominada por alguns autores de “criminologia radical”, 
enxergou o direito penal como manifestação de poder, contudo, não se acomodou 
com a realidade, como se observa na criminologia do consenso. Ela buscou 
compreender o funcionamento do poder detalhadamente (VERAS, 2010, p. 172).
 Ryanna Pala Veras (2010, p. 127) contextualiza historicamente a 
criminologia crítica como:
A criminologia crítica, como teoria que apresenta uma análise sociológica 
de índole marxista do fenômeno criminal, surge nos Estados Unidos e na 
Inglaterra, na década de 1960. Motivou-se historicamente pelo mesmo contexto 
que impulsionou as escolas confl ituais: a tensão social interna e o panorama 
conturbado da política internacional.
 Encontra-se no terreno da consciência moral uma questão que ronda 
todo o debate sobre a natureza e a dimensão da pena. Essa questão pode ser 
formulada da seguinte forma: o fato de haver cometido um crime priva o criminoso 
dos seus direitos como pessoa? A resposta das teorias de que a pena é uma 
forma necessária de vingança desdobra-se na defesa da pena de morte e de que 
“bandido bom é bandido morto”. Acrescente-se à sede de se livrar de acusação 
encontra entranhada na revolta diante do sistema penal, as vinculações entre 
a pobreza e a criminalidade, tema esse que recebeu de muitos antropólogos e 
sociólogos um tratamento inocente e abstrato. A impossibilidade de recuperação 
do criminoso dentro de um sistema penitenciário corrupto e violento levou a 
outros tantos idealistas da criminologia ao paradoxo de afi rmar que a pena em 
si mesma é um mal e que nada se pode e deve fazer diante do crime. Todo 
exercício de força ou uso da violência contra o indivíduo é um ato ilícito e, por 
essa razão, a ação contra o criminoso deve limitar-se a palavras de persuasão. 
O fato de o sistema de prisões ter se tornado uma máquina de humilhação e 
degradação da pessoa do criminoso não justifi ca o enfraquecimento brutal da 
ação punitiva do Estado e, portanto, das próprias condições de recuperação do 
criminoso, traz, portanto a fi gura do “livramento” por certa delação . (HULSMAN, 
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1993)
 Convém ainda reconhecer o fracasso do cárcere como medida de controle 
da criminalidade e de reinserção do criminoso na sociedade. Diante disso, 
essa nova criminologia propõe a derrubada dos muros do cárcere, por meio do 
incremento de medidas alternativas, da ampliação das formas de suspensão 
condicional da pena, da introdução de novas formas de executar a pena em 
liberdade, etc. (BARATTA, 2002, p. 203).
 Conforme entendimento do professor Nestor Sampaio Penteado Filho 
(2010, p. 61), é possível resumir as principais características da teoria crítica 
como:

A concepção confl itual da sociedade e do direito (o direito penal se 
ocupa de proteger os interesses do grupo social dominante); reclama 
compreensão e até apreço pelo criminoso; critica severamente a 
criminologia tradicional; o capitalismo é a base da criminalidade; propõe 
reformas estruturais na sociedade para redução das desigualdades e 
consequentemente da criminalidade.

 Destarte, a lei 9.099/95 (juizados especiais criminais) foi considerada 
pela maioria um avanço na legislação penal e processual penal brasileira, uma 
vez que fortaleceu as penas alternativas à prisão e as difundiu, passando a 
ter grande aplicação e utilidade no ordenamento penal, prevendo tratamento 
diferenciado e mais célere às infrações de menor potencialidade ofensiva, por 
meio de mecanismos como a conciliação, transação penal, fi xação imediata de 
uma pena restritiva de direitos ou de multa e ainda estabelecendo a possibilidade 
de suspensão condicional do processo (APOLINÁRIO, 2010).

Princípio da insignifi cância

 De inspiração norte-americana, o princípio da insignifi cância permite um 
acordo entre as partes logo após o recebimento da denúncia - antes da audiência 
de instrução e do julgamento. O Estado, na fi gura do promotor de Justiça, decide 
sentar-se à mesa para negociar com o advogado ou defensor público, obter uma 
confi ssão do réu e chegar a um consenso sobre a pena. (FILHO,2012)
 Num sistema dominado, criminalistas não precisam estudar com afi nco 
as regras do processo, mas devem dedicar muitas horas de estudo à teoria dos 
jogos, uma disciplina da matemática aplicada em que o jogador, para maximizar 
o seu retorno, tenta prever as ações do outro jogador. A Justiça Criminal vira 
uma arena promíscua entre promotores, advogados e juízes, cujo objetivo fi nal 
não é mais apurar os fatos, chegar à verdade e punir justamente, mas simples e 
rapidamente livrar-se do confl ito em questão. Negociações, ameaças, chantagens 
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- o jogo do vale-tudo, distante do olho público e da moralidade jurídica, impera. O 
tribunal torna-se o cassino reservado às grandes apostas e só as mais festejadas 
bancas de advocacia têm a chance de livrar seus clientes milionários. O cálculo 
é simples: para os pobres, a barganha; para os ricos, a Justiça. (FILHO,2012)
 Em suma, ante aos indícios de materialidade delitiva e autoria na conduta 
lesiva levada a efeito, ocorre a assunção de culpa por parte do indiciado “plea 
guilty”, deixando o “parquet” de oferecer a denúncia aplicando-lhe imediatamente 
uma pena mais branda.  Nesta senda, o procedimento evita toda uma instrução 
processual, e análise de todo “iter criminis”, eis que tal trâmite levaria talvez anos 
para se chegar a uma sentença absolutória ou condenatória, ou até mesmo, 
por exemplo, remeteria o acusado ao exaustivo procedimento do júri popular, 
que não deixa de ser uma prerrogativa. Dentre os mais variados formatos de 
barganha presentes no sistema jurídico norte-americano, por ora, me dedico a 
fazer uma análise “lato sensu” sobre o instituto em tela, a fi m de que se possa 
comparar com as modalidades de negociação existentes no Brasil.(NIZOLLI & 
PILAU, 2012)
 Saliente-se, que no ordenamento jurídico brasileiro adotamos uma 
modalidade também de negociação , na qual se possibilita a aplicação imediata 
de pena restritiva de direitos ou multa, evitando o início dos atos processuais 
penais.  Esta hipótese se fundamenta na Constituição Federal em seu artigo 98, 
que é oportuno transcrever resumidamente: 

Art. 98 – A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados  
criarão: 
I – Juizados especiais para conciliação e julgamento e execução de 
infrações de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral 
e sumaríssimo, permitidas nas hipóteses previstas em lei, a transação 
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.

 A posteriori, a lei 9099/95 que regulou tal matéria em esfera cível e 
penal, introduziu já mediante prévia disposição constitucional, o instituto da 
Transação Penal. Com respaldo no art. 76 da referida lei, este mecanismo 
jurídico ganhou relevante consistência na atuação dos juristas penais, eis que 
surgiu da necessidade de medidas despenalizadoras diante do abarrotamento 
de processos do poder judiciário que já não possuía condições de conceder 
uma tutela jurisdicional célere, respondendo aos anseios sociais. Efetivando 
comparações com o estatuto denominado “plea bargaining”, a transação se 
mostra como método de negociação entre o triângulo processual, consentindo 
promotor e réu, e homologado pelo juiz, na imposição de uma pena não tão 
atroz aplicando-lhe as restritivas de direitos ou multa, nas quais não comportam 
a segregação efetiva do indivíduo.(JESUS, 2001)
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Do instituto da barganha no anteprojeto do Código Penal

 Tema polêmico tratado no anteprojeto do Código Penal, inspirado 
no sistema norte-americano, traz para nosso ordenamento jurídico pátrio a 
possibilidade de o Ministério Público, de um lado, e a Defensoria Pública, de 
outro, celebrarem acordo para a imediata aplicação de pena criminal ao Acusado. 
 O acordo, entre as duas Instituições – Ministério Público e Defensoria 
Pública – , que traduzirá o exercício da autonomia de vontade de seus Órgãos 
de Execução, deverá acontecer obrigatoriamente antes da Audiência de 
Instrução e Julgamento. Do acordo deverão constar os seguintes requisitos: a) a 
confi ssão total ou parcial do Acusado quanto aos fatos narrados na denúncia; b) 
o requerimento da Defensoria Pública para que a pena corporal seja aplicada no 
mínimo cominada para o delito, independentemente da incidência de causas de 
aumento ou agravantes; e, a renúncia das partes à qualquer dilação probatória. 
Como a Defensoria Pública não trabalha no vácuo, indiferente a eventos externos, 
a tendência expansiva confirmou-se. Estendeu-se à Defensoria aquilo que tem 
sido concedido às demais instituições jurídicas, em especial a Magistratura e o 
Ministério Público: repensar e atualizar os seus respectivos papéis sociais, bem 
como as técnicas jurídicas que lhes são inerentes. ( EMERJ, 2010).
 O instituto do acordo penal, assim, jamais deverá ser concebido como 
uma antecipação de tutela penal em proveito de uma turba furiosa ou vontade 
de sensacionalismo midiático, ou mesmo atalho para encurtamento da duração 
de processos criminais, esvaziando-se cartórios. (AMARAL, 2012)
 O entabulamento de acordo penal com o Ministério Público exigirá do 
Defensor Público performance processual segura. Que deverá de antemão 
visualizar e detectar toda a perspectiva probatória que será lançada contra o 
acusado, depois de já examinado o Inquérito Policial e a peça acusatória com 
profundidade. Deixando o Assistido plenamente ciente tanto das vantagens como 
dos riscos processuais da aceitação ou rejeição do acordo.(AMARAL, 2012)
 O desembargador do TJRJ, José Muñoz Pinheiro Filho, fala sobre o 
assunto:

“O que podemos dizer, a princípio, com relação às críticas que o novo 
Código Penal vem sofrendo, entre outros assuntos, contra a delação 
premiada e a barganha, é que estas não seriam éticas. Esse fato, de 
ser ética ou não, ultrapassa a fronteira da lei e passa a ser, enfi m, 
da própria aplicação, se a sociedade aceita ou não. Mas por quê a 
legislação no Brasil admite a delação premiada? Não para premiar um 
agente do crime, mas para auxiliar na punição de alguém que praticou 
um crime, principalmente quando se quer obter o resgate, a liberdade, 
de alguém sequestrado, a liberação de alguma quantia desviada 
do erário. Nesses casos, a delação premiada se transforma em um 
benefício para a sociedade.
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 Essa matéria no Brasil é regulada não no Código Penal, mas, 
genericamente, em leis extravagantes, especialmente as que envolvem crimes 
de colarinho branco, lavagem de dinheiro, crimes em bando. Nós, membros da 
comissão de juristas presidida pelo Ministro Gilson Dipp para elaboração do novo 
Código Penal, projetamos alguma coisa que envolve barganha, que chamamos 
de delação premiada, mas que o projeto chama de colaborador com a justiça. 
(STJ, 2008)
 A delação premiada faz parte de uma nova política de combate à 
criminalidade no país, fazendo com que se crie o estímulo ao arrependimento 
daqueles que já se envolveram na prática de algum crime. Surgida principalmente 
para combater a criminalidade organizada, a delação passa a ter maior relevância 
e abrangência no novo Código Penal, já aprovado no Senado, com a utilização 
para outras modalidades delitivas. 

Delação Premiada

 Segundo De Plácido e Silva, delação signifi ca:

Originado de  delatio, de  deferre (na sua acepção de denunciar, delatar, 
acusar,  deferir), é aplicado na linguagem forense mais propriamente 
para designar a denúncia de um delito, praticado por uma pessoa, sem 
que o denunciante (delator) se mostre parte interessada diretamente 
na sua repressão, feita perante autoridade judiciária ou policial, a quem 
compete a iniciativa de promover a verifi cação da denúncia e a punição 
do criminoso.Desse modo, mais propriamente, emprega-se o vocábulo 
delação para indicar a denúncia ou acusação que é feita por uma 
das próprias pessoas que participam da conspiração, revelando uma 
traição aos próprios companheiros.

 A delação nada tem a ver com a desistência voluntária, onde o agente 
desiste de prosseguir na execução do crime, nem com o arrependimento efi caz, 
onde ele impede que o resultado se produza, e, muito menos com o arrependimento 
posterior, onde, sem violência ou grave ameaça, após a execução, o agente 
repara o dano ou restitui a coisa; pois, em todas essas hipóteses o  agente 
não tem o auxílio de terceiros na empreitada criminosa. Também não deve 
ser confundida a delação premiada com o instituto da confi ssão espontânea, 
pois nessa  o agente confessa  a  sua participação no ato delituoso, sem a 
incriminação de  outra pessoa. (JESUS, 2010)
 Dependendo do tipo de participação do réu no crime, ao fazer um acordo 
para a delação premiada, o juiz pode permitir que ele cumpra a pena em liberdade 
ou em regime semiaberto. Se o crime não for muito grave, o magistrado pode até 
determinar a extinção da pena, ou seja, se a informação que ele der for muito 
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importante, poderá até sair livre. Essa possibilidade, embora exista na lei, ainda 
não havia sido usada no Brasil até o fi nal de 2007. Dos criminosos que decidiram 
entregar os companheiros de crime, nenhum ganhou a liberdade total, apenas a 
redução do tempo que fi caria na cadeia.
 A delação premiada é quando alguém colaborar em um crime envolvendo 
outras pessoas. Nesse caso, a colaboração tem que ser homologada, o que na 
barganha não é preciso. A delação premiada pode ser em qualquer momento 
do processo, a exemplo do ‘Macarrão’ no Caso Bruno. Pode ser na fase do 
inquérito, durante a instrução criminal ou até já em fase de recurso. Nesse 
caso, o réu pode ser benefi ciado com a extinção da punibilidade, se ele for 
primário, e, caso não seja, com a redução de pena em até dois terços. E quais 
são as condições para esses benefícios? Primeiro, a delação tem que ser feita 
no curso do processo e não depois, já na condenação fi nal, como o Marcos 
Valério tentou. Em segundo lugar, ele tem que admitir o fato, tem que indicar os 
autores, coautores, partícipes, e mais, tem que ser com relação a pessoas que 
nem a Polícia sabia que estavam envolvidas. No entanto, que fi que bem claro, 
ninguém vai ser condenado somente porque alguém denunciou, sua denúncia 
será investigada, e terá que se provar o que foi dito, cabendo ao juiz a decisão 
fi nal. Ninguém poderá ser condenado por mera delação de terceiros. Muitos 
advogados, promotores, juízes têm um pouco de receio da chamada barganha, 
da delação premiada. No caso da barganha, aqui é um pouco diferente dos 
Estados Unidos, porque lá a promotoria pode barganhar. (STJ, 2008)
 Essa é a grande polêmica, se a barganha não fere o devido processo 
legal, que é uma garantia constitucional, porque a pessoa será condenada sem 
responder a processo, ou seja, sem ter feito uma prova em seu favor, ou o juiz 
tê-la ouvido.  Funciona lá, mas será que funcionará aqui? E a outra polêmica é 
se se deve valorar a acusação de um réu em relação a outros, que sequer eram 
conhecidos num contexto de uma investigação. Nesse ponto eu não vejo nenhum 
óbice em matéria constitucional. Se um ladrão, um assassino, um sequestrador, 
com baixos valores morais, delata outros, isso é um problema inerente à própria 
criminalidade, o que a sociedade deseja é apenas o esclarecimento do fato”. 
 Especialista em Ciências Penais pela FESMP – MG, professor de 
legislação criminal especial e de direito processual penal, além de promotor da 
Justiça Militar da União em São Paulo, Renato Brasileiro de Lima, aborda:

“Desde tempos mais remotos, a História é rica em apontar a traição 
entre os seres humanos: Judas Iscariotes vendeu Cristo pelas célebres 
30 (trinta) moedas; Joaquim Silvério dos Reis denunciou Tiradentes, 
levando-o à forca; Calabar delatou os brasileiros, entregando-os aos 
holandeses. Com o passar dos anos, e o incremento da criminalidade, 
os ordenamentos jurídicos passaram a prever a possibilidade de se 
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premiar essa colaboração. Daí a importância do estudo da colaboração 
premiada.

3. 1 Histórico da Delação Premiada

 A delação atrelada a um prêmio não é assunto novo, pois, há mais de 
dois mil anos, o guerreiro fi losófi co Sun-tzu trouxe para a humanidade a ideia 
de que é moral a utilização de espiões para se conhecer o inimigo através da 
delação, inclusive com o pagamento de recompensas. Ele também trata como 
inteligentes e humanos os que se empregam desse artifício para abreviar uma 
operação militar chamando esta postura de talento organizacional valioso para a 
liderança.
 No século XVIII, Cesare Beccaria tratou da delação premial, in verbis:

 De uma parte, as leis castigam a traição; de outro, autorizam-na. 
O legislador, com uma das mãos, aperta os laços de sangue e de 
amizade e, com a outra, dá o prêmio àquele que os rompe. Sempre 
em contradição com ele mesmo, ora tenta disseminar a confi ança e 
encorajar os que duvidam, ora espalha a desconfi ança em todos os 
corações. Para prevenir um crime, faz com que nasçam cem.

Na Antiga Lei Contra o Crime Organizado

 Constitui-se de senso comum o fato de que as organizações criminosas 
possuem uma estrutura cada  dia mais complexa. Nesse ínterim, o legislador 
brasileiro editou a Lei nº 9.034/95 com o intento de criar mecanismos de repressão 
ao crime organizado. Outra vez, incluiu no texto da mencionada norma o instituto 
da delação premiada, visando se valer desse mecanismo para facilitar a aplicação 
da lei penal  contra os envolvidos. Não há que se esquecer que as instituições 
criminosas são dotadas de grande força e que a delação é bastante efi caz para 
combatê-las.  Nesse caminho, dispõe o artigo 6º: “Nos crimes praticados em 
organização criminosa, a pena será reduzida de um a 2/3 (dois terços), quando 
a colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações 
penais e sua autoria.” Ademais, o prêmio delatório não se restringe a delação 
dos crimes praticados pela organização, mas também pela revelação da própria 
instituição criminosa, obviamente porque constitui delito organizar-se com o fi to 
de cometer crimes. Assim, na elucidação da própria organização criminosa, uma 
transgressão penal já está presente. Observa-se, portanto, que, diversamente 
do que ocorre com parágrafo único do artigo 8º da Lei 8.072/90, a lei contra o 
crime organizado, não exige o desmantelamento da organização, bastando que 
o delator aponte ou exponha a existência de violações penais no tempo e no 
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espaço, bem como que indique os comparsas que tomaram parte dela.(JESUS, 
2010)

Constitucionalidade Da Delação Premiada

 Mas a delação premiada está baseada na ideia de que o estado foi 
inefi ciente e a investigação pode ser abreviada, bastando, para isso, o Estado 
obter auxílio, com a oferta de um prêmio ao delator, que é diretamente interessado 
no desfecho do processo, por um sistema  de trocas. E a discussão sobre a 
constitucionalidade processual criminal  da delação premiada ganha principal 
interesse, porque se de um lado há a ideia de trazer um indivíduo acusado de um 
crime a atuar como auxiliar da justiça na punição de seus coautores, por outro 
lado há um ataque aos princípios fundamentais sobre os quais se estrutura o 
Estado Democrático de Direito.(COUTINHO, 2007)
 Certos tribunais oferecem a impunidade ao cúmplice de um grande delito 
que trair os seus colegas. Esse modo de proceder apresenta algumas vantagens; 
porém não está livre de perigos, pois a sociedade autoriza desse modo a traição, 
que repugna os próprios celerados. Introduz os delitos de covardia, muito mais 
funestos do que os delitos de energia e coragem, pois a coragem é pouco comum 
e aguarda somente uma força benéfi ca que a encaminhe para o bem público, 
enquanto que a covardia, muito mais geral, é um contágio que infecta muito 
depressa todas as almas. O tribunal que utiliza a impunidade para desvendar 
um crime demonstra que é possível ocultar tal crime, pois que ele o desconhece; 
e as leis atestam sua fraqueza, implorando a ajuda do próprio criminoso que as 
violou.(BECCARIA, 2008)
 E a delação premiada, que apresenta um conteúdo moral suspeito, 
pode ser aceita em um determinado ordenamento jurídico, bastando para 
isso, entender que a moral, aplicada ao mundo real, deve ser adequada às 
necessidades humanas, dessa forma: Não se confunda o  moralismo jurídico 
com a velha Escola de Direito Natural, racionalista e abstrata, que idealizava 
uma ordem jurídica plena e perfeita, à luz de cujos dispositivos deveriam os 
legisladores e os juízes plasmar suas criações ou decisões jurídicas.(MENDES, 
2010)
 As distinções existentes entre a delação premiada e a “delatio criminis” 
residem no fato de aquela exigir que o agente assuma sua culpa pela infração 
penal e de que será concedido um benefício penal pela efetiva colaboração. Mas  
“não se pode aceitar que o Estado incentive a prática de atos aéticos ou imorais, 
dentre os quais se insere a delação, como forma de atenuar ou excluir a pena de 
envolvidos na prática de certas infrações penais”.(CARVALHO, 2009)
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 E de toda essa análise, pode-se concluir que o instituto da delação 
premiada, apesar do conteúdo aparentemente imoral, não pode ser afastado 
da legislação brasileira, pois a inconstitucionalidade  dele  não é patente. 
Também se tem que, todas as teorias, contra e a favor do instituto, são muito 
bem justifi cadas, jurídica e  logicamente, e nenhuma dessas teorias conseguem 
afastar a aplicabilidade da delação premiada como um instrumento que não pode 
ser utilizado na persecução de um bem maior para a sociedade brasileira que é 
o combate à criminalidade. (ESTRÊLA, 2012)

5. A Nova Lei de Organizações Criminosas – Lei 12.850/13

 O Brasil, defi nitivamente, há de ser o maior produtor de leis do mundo.  A 
negativa liderança parece inquestionável ao menos em matéria penal e processual 
penal. Já faz mesmo muito tempo que nosso ordenamento andava de namoro 
com as questões das organizações criminosas, fenômeno cada dia mais presente 
no cotidiano das diversas sociedades, sobretudo e particularmente naquelas 
estruturadas sob a perspectivada economia capitalista e/ou liberal. Nesse 
contexto, a Lei 12.850/13 era inevitável. Cedo ou tarde o Congresso Nacional 
viria adentrar efetivamente a regulação normativa de tais organizações .A nova 
legislação, de fato, traz muitas novidades. As mais importantes não constam de 
nosso catálogo jurídico cultural, vindos importados de outros horizontes. O que, 
por si só, jamais seria um problema. Experiências legislativas e culturais podem 
e devem ser compartilhadas pelos povos.(PACELLI, 2013)
 A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, a despeito de um ou outro deslize 
que é mesmo compreensível, trouxe relevante contribuição a nosso ordenamento 
jurídico. De sorte que, atendendo à antiga reivindicação da doutrina, aperfeiçoou 
o conceito de “organização criminosa” (que já constava da Lei 12.694/2012), 
indicando, agora, a sanção penal a ser aplicada. De outra parte, meios de prova 
como a colaboração premiada, a ação controlada e a infi ltração de agentes, que 
eram pobremente tratados em outros diplomas, foram melhores disciplinadas, 
de forma a propiciar sua efetivação aplicação. Trata-se, pois, de poderoso 
instrumento que, de um lado, permite o enfrentamento de tão poderosa espécie 
de criminalidade, sem que, de outra parte, se olvide dos direitos do investigado, 
caros a um regime que se pretenda democrático. (SANCHES & PINTO, 2013)
 O tema relativo às organizações criminosas sempre foi um tormento na  
práxis nacional, primeiro, por ausência de uma defi nição mais clara quanto aos 
diversos signifi cados da expressão, e, segundo, pela profusão de referências 
legislativas a ela, sem, contudo, esclarecer-se a sua eventual tipifi cação. 
Afi nal, indagava-se, haveria ou não o crime deformar ou integrar organização 
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criminosa? A resposta, agora, é positiva, como mais afrente se demonstrará. 
Especifi camente em relação à matéria, dela cuidou ou cuidava a Lei 9.034, de 
3 de maio de 1995, que dispunha sobre a utilização de meios operacionais para 
a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, 
revogada expressamente pela Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, sem defi nir 
qualquer tipo penal da atividade criminosa organizada. (PACELLI, 2013)
 A lei n. 12850/13 caracteriza e delimita a organização criminosa como:

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Art. 1o  Esta Lei defi ne organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 
correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1oConsidera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou 
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão 
de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 
anos, ou que sejam de caráter transnacional.
§ 2o  Esta Lei se aplica também:
I – às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional 
quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter 
ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 
II – às organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo 
as normas de direito internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, 
cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios 
ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em 
território nacional.

 Contudo, essa transposição ou comunicação de diretrizes legais, 
sobretudo quando associadas às necessidades de políticas criminais, devem 
observar, pelo menos, duas grandes advertências, a saber: a) nem tudo que 
se faz no exterior pode ou deve ser feito por aqui; e, b) é possível aproveitar a 
experiência jurídica internacional, ainda quando não seja parte de nossa cultura 
ou tradição. Ambas as advertências tem o mesmo peso e a mesma importância. 
Sabemos o quanto háde autores e de aplicadores do direito que são radicalmente 
refratários às duas perspectivas. Há, de fato, quem não suporte ou não aceite 
experiências externas ao pretenso fundamento de necessidade de atenção e de 
preferência às nossas  peculiaridades e particularidades  (jurídicas e culturais!), 
e, na mesma proporção, aqueles outros que recebem qualquer novidade como 
a tábua de salvação de nossas intrínsecas limitações.(PACELLI, 2013)
 A lei 12.850/13 defi niu no §1º organização criminosa como sendo 
a associação de 4(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de 
obter, direta e indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática 
de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4(quatro) anos, ou 
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que sejam de caráter transnacional.(SANCHES & PINTO, 2013)
 Mas não se pode negar que a Lei 12.850/13 pretende instituir uma 
modalidade de negociação penal, com sensível fl exibilização do princípio da 
obrigatoriedade daação penal, com contornos mais complexos que aquele 
previsto na conhecida transação penal da Lei 9.099/95. Diferença perfeitamente 
explicável: esta última cuida de infrações de menor potencial ofensivo, enquanto 
a outra, a primeira, trata de organizações criminosas, associadas, em regra, a 
crimes de maior relevância jurídico- penal. (PACELLI, 2013)

5.1 Da  Colaboração e delação Premiada na nova lei

 O acordo de colaboração não se institui como direito subjetivo do eventual 
investigado e/ou processado. O controle de legalidade da atuação dos órgãos 
persecutórios, é claro, continuará em mãos do Poder Judiciário. Mas, espera-se 
que ele,a pretexto de fazer valer direitos subjetivos individuais, não se transforme 
em substituto funcional do Ministério Público. (PACELLI, 2013)
 Cite-se a norma, leio 12850/13, em seu art. 4º:

Da Colaboração Premiada
Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão 
judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade 
ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado 
efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo 
criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos 
seguintes resultados: Ver tópico (3 documentos)
I - a identifi cação dos demais coautores e partícipes da organização 
criminosa e das infrações penais por eles praticadas; Ver tópico
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; Ver tópico
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 
organização criminosa; Ver tópico
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das 
infrações penais praticadas pela organização criminosa; Ver tópico
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física 
preservada. Ver tópico
§ 1o Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta 
a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 
gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a efi cácia da 
colaboração. Ver tópico
§ 2o Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério 
Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do 
inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão 
requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial 
ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na 
proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei 
no3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). Ver 
tópico (1 documento)
§ 3o O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao 
colaborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis 
por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, 
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suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Ver tópico
§ 4o Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá 
deixar de oferecer denúncia se o colaborador: Ver tópico
I - não for o líder da organização criminosa; Ver tópico
II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 
Ver tópico
§ 5o Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser 
reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime ainda 
que ausentes os requisitos objetivos. Ver tópico
§ 6o O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes 
para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o 
delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação 
do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público 
e o investigado ou acusado e seu defensor. Ver tópico (1 documento)
§ 7o Realizado o acordo na forma do § 6o, o respectivo termo, 
acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da 
investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá 
verifi car sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para 
este fi m, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu 
defensor. Ver tópico
§ 8o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender 
aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto. Ver tópico
§ 9o Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre 
acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério 
Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. 
Ver tópico
§ 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas 
autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser 
utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Ver tópico
§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua 
efi cácia. Ver tópico
§ 12. Ainda que benefi ciado por perdão judicial ou não denunciado, o 
colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou 
por iniciativa da autoridade judicial. Ver tópico
§ 13. Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será 
feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, 
digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter 
maior fi delidade das informações. Ver tópico
§ 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na 
presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao 
compromisso legal de dizer a verdade. Ver tópico
§ 15. Em todos os atos de negociação, confi rmação e execução da 
colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Ver 
tópico
§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento 
apenas nas declarações de agente colaborador.

 Veremos que, a atuação de colaboração, quando efi caz, poderá gerar as 
consequências legais previstas no art. 4º, e, sim, nesse ponto, constituir direito 
subjetivo. Mas, o que não parece existe é o direito à formalização do acordo  por 
intervenção judicial. No ponto, não deve e não pode o juiz avançar sobre matéria 
que ainda não se encontra sob sua jurisdição. 
 Se algum investigado ou acusado atuou de modo efi ciente e em prol 
da satisfação dos requisitos legais para a redução ou substituição da pena 
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privativa da liberdade, ou, ainda, para a aplicação do perdão judicial, deverá 
o juiz reconhecer tais circunstâncias  por ocasião da sentença condenatória, 
ainda que não tenha havido o acordo de colaboração, por recusa injustifi cada 
do Ministério Público. A distinção entre as duas situações é manifesta. Na fase 
de sentença, o juiz já terá diante de si todo o conjunto probatório efetivamente 
produzido – e não  prometido, como pode ocorrer no acordo de colaboração – 
daí por que lhe será permitido reconhecer a efi cácia, ou não, de eventual atual 
em benefício dos resultados previstos em lei. De outra parte, uma das mais 
consistentes críticas que são feitas ao modelo de colaboração premiada diz 
respeito ao oportunismo e, via de consequência, à possibilidade de mendacidade 
intrínseca da atuação do colaborador, em prejuízo, tanto da persecução penal 
quanto do direito de defesa dos demais participantes da organização criminosa 
(se e quando existente, efetivamente). Ficam, então, algumas advertências:  a) 
nem toda investigação deve ser guiada pelas interceptações telefônicas, ainda 
quando seja esse meio de prova o mais confortável. Deve-se lembrar que tal 
medida, diante de seu alto grau de invasão à privacidade, deve ser reservada 
às hipóteses de indispensabilidade; e, b) nem todo colaborador esta interessado 
nos resultados concretos exigidos pela Lei 12.850/13. Será sempre mais provável 
que seu interesse seja de fundo exclusivamente pessoal, mesmo que de sua 
atuação resulte a responsabilização indevida – ou, em graus indevidos – de 
terceiros. 
 Daí, a prudência – óbvia, é verdade – do art. 4º, §16º, Lei 12.850/13, 
a ditar que nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento 
apenas nas declarações do agente colaborador.(PACELLI, 2013)

Feitas já as ressalvas quanto à validade de outras formas de 
colaboração premiadas previstas em outras normas, a Lei 12.850/13 
institui algumas medidas procedimentais para a aplicação do aludido 
acordo nas infrações praticadas por meio de organizações criminosas. 
Dispositivos, aliás, que poderão ser aplicados, por analogia, às 
demais situações de seu cabimento. Enquanto as demais leis que a 
contemplam se referem às infrações praticadas em coautoria e/ou 
participação, a Lei 12.850/13 parece se destinar apenas aos casos 
de organização criminosa. No entanto, repita-se, as normas mais 
favoráveis da mencionada legislação podem e devem se estender 
às demais hipóteses de cabimento do instituto, isto é, segundo o 
disposto nas demais fontes legislativas. Inicialmente, observa-se que 
o acordo poderá ter por objeto a redução da pena, até dois terços, ou 
a substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direito, 
além da concessão do perdão judicial pela colaboração efetiva e 
voluntária com a investigação e/ou com o processo criminal.(SANCHES 
& PINTO, 2013)

Da aplicação do princípio da insignifi cância na delação premiada
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 O questionamento que se faz porque esta impede, de certa maneira, 
como está projetado, o contraditório judicial. E por quê? Por que, na verdade, 
não haverá processo. O projeto foi aberto, qualquer suspeito antes de ser 
denunciado pelo Ministério Público, desde que com a presença de seu advogado 
e do promotor da causa, pode barganhar e barganha é contrato, um acordo de 
vontades, em que o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, propõe: 
‘você confessa total ou parcialmente o seu crime e será benefi ciado por isso’. 
Porém, que fi que bem claro, tem que ser uma confi ssão voluntária, não pode 
ser sob coação. Ela tem que ser real, sem mentiras, ou que, de alguma forma, 
tente confundir a justiça em causa própria, e, não podemos esquecer, pode ser 
de qualquer crime: homicídio, sequestro, tráfi co de entorpecente, lesão corporal, 
etc. E qual é a vantagem para o réu? Confessando antes da acusação, como está 
no artigo 105, ele primeiro negocia a pena no mínimo legal. Isso, independente 
de ter agravante, de ter uma causa especial. Em segundo lugar, pode negociar 
o regime, e esse ponto certamente será muito polêmico na discussão. Por quê?
 Da maneira como está redigido o art. 1º § 1º da Lei n. 12.850/13, o legislador 
amplia demasiadamente o horizonte de projeção do conceito de crime organizado, 
dando margem à criação das organizações criminais de bagatela.  Quem acha 
que pode tudo, não pode nada.Entenda-se: bagatela dado o contexto. Rotular de 
crime organizado a quadrilha ou bando de trafi cantes de favela, por exemplo, é 
despropositado. A aceitar a vulgarização conceitual, seremos forçados a buscar 
uma subdivisão interna: crime organizado de primeiro grau, se segundo grau, 
etc, de acordo com o efetivo poderio de cada grupo. Fenômeno semelhante já 
acontece com a lavagem de dinheiro: suprimido o rol de crimes antecedentes, 
qualquer infração hoje pode levar à caracterização da lavagem. Mesmo uma 
contravenção ou um crime corriqueiro como a sonegação fi scal – uma aterradora 
demasia num pais como o nosso. A vingar a lei, as Varas especializadas fi carão 
atulhadas de processos por condutas de pouca relevância – se é que a polícia 
será capaz de apurar todos os ilícitos. No afã de querer punir a todos, o legislador 
perde por completo o foco: é o punitivismo – contraponto do garantismo -, que, em 
pelo menos uma de suas vertentes, pretende reconstruir relações sociais puídas 
e restaurar a credibilidade erodida das instituições estatais com a reafi rmação 
contrafactual de valores comunitários elementares. (LENART, 2013)
 A delação premiada é quando alguém colaborar em um crime envolvendo 
outras pessoas. Nesse caso, a colaboração tem que ser homologada, o que na 
barganha não é preciso. A delação premiada pode ser em qualquer momento 
do processo, a exemplo do ‘Macarrão’ no Caso Bruno. Pode ser na fase do 
inquérito, durante a instrução criminal ou até já em fase de recurso. Nesse caso, 
o réu pode ser benefi ciado com a extinção da punibilidade, se ele for primário, 
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e, caso não seja, com a redução de pena em até dois terços. E quais são as 
condições para esses benefícios? Primeiro, a delação tem que ser feita no curso 
do processo e não depois, já na condenação fi nal, como o Marcos Valério tentou. 
Em segundo lugar, ele tem que admitir o fato, tem que indicar os autores, co-
autores, partícipes, e mais, tem que ser com relação a pessoas que nem a Polícia 
sabia que estavam envolvidas. No entanto, que fi que bem claro, ninguém vai ser 
condenado somente porque alguém denunciou, sua denúncia será investigada, e 
terá que se provar o que foi dito, cabendo ao juiz a decisão fi nal. Ninguém poderá 
ser condenado por mera delação de terceiros. Muitos advogados, promotores, 
juízes têm um pouco de receio da chamada barganha, da delação premiada. No 
caso da barganha, aqui é um pouco diferente dos Estados Unidos, porque lá a 
promotoria pode barganhar. (GOMES, 2005)
 Se o princípio da insignifi cância não fere o devido processo legal, que é 
uma garantia constitucional, porque a pessoa será condenada sem responder a 
processo, ou seja, sem ter feito uma prova em seu favor, ou o juiz tê-la ouvido. 
Funciona lá, mas será que irá funcionar aqui? E a outra polêmica é se se deve 
valorar a acusação de um réu em relação a outros, que sequer eram conhecidos 
num contexto de uma investigação. Nesse ponto eu não vejo qualquer óbice 
em matéria constitucional. Se um ladrão, um assassino, um sequestrador, com 
baixos valores morais, delata outros, isso é um problema inerente à própria 
criminalidade, o que a sociedade deseja é apenas o esclarecimento do fato”. 
Há quem utilize as expressões colaboração premiada e delação premiada como 
sinônimas. Outros doutrinadores, todavia, preferem trabalhar com a distinção entre 
delação premiada e colaboração premiada, considerando-as institutos diversos. 
Nessa linha, segundo Luiz Flávio Gomes, delação premiada e colaboração à 
justiça não são expressões sinônimas, sendo esta última dotada de mais larga 
abrangência. O imputado, no curso da persecutio criminis, pode assumir a 
culpa sem incriminar terceiros, fornecendo, por exemplo, informações acerca 
da localização do produto do crime, caso em que é tido como mero colaborador. 
Pode, de outro lado, assumir culpa (confessar) e delatar outras pessoas – nessa 
hipótese é que se fala em delação premiada (ou chamamento de corréu). Só há 
falar em delação se o investigado ou acusado também confessa a autoria da 
infração penal. Do contrário, se a nega, imputando-a a terceiro, tem-se simples 
testemunho. A colaboração premiada funciona, portanto, como o gênero, do qual 
a delação premiada seria espécie. É bem verdade que a referência à expressão 
delação premiada é muito mais comum na doutrina e na jurisprudência. No 
entanto, preferimos fazer uso da denominação colaboração premiada, quer pela 
carga simbólica carregada de preconceitos inerentes à delação premiada, quer 
pela incapacidade de descrever toda a extensão do instituto, que nem sempre se 
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limita à mera delatio. Com efeito, a chamada “delação premiada” (ou chamamento 
de corréu) é apenas uma das formas de colaboração que o agente revelador 
pode concretizar em proveito da persecução penal. (CARVALHO, 2009)
 
CONCLUSÕES

 De fato, e a depender do estágio das investigações, a apresentação 
da colaboração pode surgir com a melhor alternativa defensiva, o que, em si 
mesmo, não constitui problema insolúvel. Mas, por outro lado, pode, com efeito, 
embaraçar a efi cácia da investigação, conduzindo os órgãos da persecução 
para frentes menos importantes do conjunto de fatos eventualmente acessíveis, 
ou, pior ainda, pode também deslocar o foco investigativo para aqueles que 
detém responsabilidade penal muito inferior àquela do colaborador, ou mesmo 
para pessoas inocentes.A colaboração, portanto, há de ser vista com cautela 
e com prudência, cuidados esses que devem ser redobrados quando aquela 
(colaboração) preceder às diligências regulares que teriam o condão de 
determinar a abertura de inquérito policial. 
 É fato que os benefícios legais oferecidos ao colaborador servem como 
estímulo para sua colaboração, que comporta, quase sempre, a autoincriminação. 
Porém, desde que não haja nenhuma espécie de coação para obrigá-lo a 
cooperar, com prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, não há violação 
ao direito de não produzir prova contra si mesmo. Nessas condições, cabe ao 
acusado decidir, livre e preferencialmente assistido pela Defesa técnica, se 
colabora ou não”.
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