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ROL DE CATEGORIAS 

 

 

Delação Premiada 

 

Instituto no qual o acusado ou indiciado que, tenha espontânea e 

voluntariamente colaborado com a investigação ou processo criminal, pode ser 

beneficiado com a redução de um a dois terços da pena ou mesmo a obtenção do 

perdão judicial, desde que preenchidos os requisitos legais de ordem subjetiva e 

objetiva.1 

 

 

Organização Criminosa 

 

São grupos altamente sofisticados, voltados para práticas de crimes de toda 

espécie, tais como: tráfico de armas e entorpecentes, lavagem de dinheiro, 

corrupção, seqüestros etc., cuja identificação, desmantelamento e punição dos 

agentes criminosos, os instrumentos legais de investigação do Estado demonstram-

se impotentes para o auxílio à elucidação dos crimes.2  

 

 

Princípio da Proporcionalidade 

 

Princípio que resguarda a necessidade de se fazer uma ponderação entre o 

bem atingido e a pena a ser aplicada, de modo a adequá-la ao dano a efetivamente 

causado à sociedade pelo fato delituoso.3 

 

 

 
 
 

                                                 
1
 TEIXEIRA, Adenilton Luiz. Da prova no processo penal. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 

45. 
2
 MINGARDI, Guaracy. O Estado e o Crime Organizado. São Paulo: IBCCrim,1988, p.82.  

3
 TRENTO, Ciro. Pena Abaixo do Mínimo Legal. Porto Alegre: WS Editor, 2003, p. 82-83.  

 



RESUMO 

 

 

Esta monografia tem por objeto o estudo da delação premiada prevista na Lei 

9.034/95, Lei dos Crimes Organizados, enfocando-a a partir do princípio da 

proporcionalidade, visando analisar a aplicação e abrangência deste instituto e 

investigar os parâmetros que o magistrado pode utilizar para sua correta aplicação 

na prática com especial atenção à influência dos princípios da proporcionalidade 

nesta análise. A delação premiada trata-se de uma moderna política criminal diversa 

daquela do Direito Penal Clássico, pois faz uso da colaboração do réu ou acusado 

que colaborar de forma espontânea e efetiva na elucidação dos crimes bem como 

sua autoria. Este instituto diz respeito às regras de direito Material e foi inserida no 

ordenamento penal pátrio no início da década de 90, desde então vem a cada dia 

adquirindo apreço do legislador infraconstitucional e se mostrando mais um 

instrumento no combate à elucidação de crimes praticados por organizações 

criminosas apesar de ainda haver muita controvérsia acerca da aplicabilidade desse 

expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This monograph has its base on the study of Awarded accusation prescribed 

9.034/95 on the organized crimes law, focusing on the Principals of Proportionality, 

and to have in view the analyses application and comprising of this institution and 

search the parameters that the magistrate can utilize on its right practical application, 

with especial attention to the influence of proportionality principals on this analyses. 

The Awarded accusation it is in fact a modern prosecuting policy, opposed to 

the standard Rule of law, since it benefits the defendant for their cooperation to help 

prove the guilty parts in a crime. This plea bargaining in prosecution refers to the 

property rule of law, and was inserted in the Brazilian legal system in the beginning of 

the 90’s, and since then it has been acquiring the appraisal of the legislators, 

although there has been many contrary to its inclusion in the criminal legislation and 

are becoming an important instrument to combine forces in order to decrease 

organized crime and apparent impunit, and therefore accomplish the expected 

results as long as it is properly applied. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente Monografia tem como objeto4 de estudo a Delação Premiada 

prevista na Lei 9.034/95, enfocando-a a partir do Princípio da Proporcionalidade. 

Seu objetivo geral é observar a aplicação e abrangência do instituto da delação 

premiada na Lei 9.034/95, Lei dos Crimes Organizados verificando a questão do 

princípio da proporcionalidade da aplicação das penas. 

  Seu Objetivo específico é investigar qual a análise deve ser feita pelo 

magistrado para a aplicação na prática do instituto da delação premiada. Para tanto, 

inicia no capítulo I tratando do conceito, origem, classificação, natureza, previsão da 

delação premiada nas legislações alemã, espanhola, italiana e americana. Também 

é ventilada a questão da previsão da delação premiada nas diversas legislações 

esparsas brasileiras. Também é feita uma abordagem sobre os aspectos axiológicos 

e posicionamentos favoráveis. No segundo capítulo é feita uma análise acerca dos 

artigos da Lei dos Crimes Organizados observando-se a dificuldade da conceituação 

da expressão, bem como suas características e principais atividades. Verifica-se a 

adequação da literalidade da lei, os instrumentos legais para o combate a esses 

grupos, os requisitos e conseqüências advindas da Delação Premiada como parte 

desses instrumentos. O capítulo III versa sobre os princípios informadores do 

processo penal destacando-se os princípios da legalidade, devido processo legal, 

obrigatoriedade, indisponibilidade, contraditório, ampla defesa, juiz natural, 

publicidade, verdade real, das provas obtidas por meios ilícitos e por fim é estudado 

o princípio da proporcionalidade ligado à aplicação da delação premiada.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações Finais, 

nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados seguidos da 

estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a aplicação do 

instituto da delação premiada sob o prisma do princípio da proporcionalidade com 

escopo de fornecer ao direito penal, o amparo necessário para a efetivação desse 

instituto à luz da Constituição Federal. Quanto à metodologia empregada, registra-se 

que, na Fase de Investigação foi utilizado o Método Dedutivo, na Fase de 

                                                 
4 Nesta Introdução cumpre-se o previsto em PSSOLD, César Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: 
Idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 8 ed. rev. Florianópolis: OAB?SC Editora-
co-edição OAB Editora, 2003, p. 170-188. 
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Tratamento de Dados o Método Cartesiano e o Relatório dos Resultados expresso 

na presente monografia é composto na base Lógica Dedutiva.5 

Nas diversas fases da pesquisa foram acionadas as Técnicas do Referente, 

da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.6 

Para a presente monografia foi levantada a seguinte hipótese: 

O instituto da delação premiada se bem empregado e com as garantias 

constitucionais previstas em lei é um instrumento que certamente se consolidará em 

nossa legislação alcançando o seu objetivo, qual seja, a colaboração do acusado, 

réu ou condenado em buscar o esclarecimento dos delitos bem como sua autoria, 

trazendo como conseqüência a segurança a toda sociedade. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Sobre os Métodos e Técnicas nas diversas Fases da Pesquisa Científica, vide PASSOLD, César 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica. P. 99-125.  
6 Quanto às técnicas mencionadas, vide PASSOLD, César Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica. P. 
61-71, 31-41, 45-58 e 99-125, nesta ordem.  
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1 O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA  

 

 

1.1 CONCEITO 

 

 

Diante das sofisticações das atuações dos grupos organizados e de suas 

novas feições, o legislador brasileiro, principalmente influenciado pela doutrina 

italiana7, aos poucos foi introduzindo a delação premiada, causa de diminuição da 

pena, como fórmula de estímulo à elucidação e punição de crimes praticados em 

concurso de agentes na forma eventual ou organizada.8   

 

A palavra delação origina-se do latim delacione, significando ato de delatar; 

denunciar; revelar (crime ou delito); acusar como autor de crime ou delito; deixar 

perceber, evidenciar, revelar.9  

 

Delação premiada, nas palavras de Damásio:  

 

[...] é incriminação de terceiro, realizada por um suspeito, 
investigado, indiciado ou réu, no bojo de seu interrogatório ou outro 
ato processual. Configura aquela incentivada pelo legislador, que 
premia o delator, concedendo-lhe benefícios como redução de pena, 
perdão judicial, aplicação de regime penitenciário brando, etc.10 

 

Em seu dicionário jurídico, Plácido define delação como sendo originado de 

delatio, de defere (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 a autoridade judiciária ou 

                                                 
7 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos: notas sobre a Lei 8.072/90, 3 ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 319. 
8
 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-

SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 97.    
9 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3 ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 617. 
10 JESUS, Damásio E. de Estágio atual da "delação premiada" no Direito Penal brasileiro . Jus 
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 854, 4 nov. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7551>. Acesso em: 25 ago. 2008. 
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policial, a quem compete a iniciativa de promover a verificação da denúncia e a 

punição do criminoso.11 

 

Na concepção de Teixeira, delação é “a denúncia ou revelação feita em juízo 

ou à autoridade policial, por um acusado de crime, da participação de terceiro 

elemento como seu comparsa na realização do delito.” 12 No mesmo trilho, acentua 

Aranha: 

 

A delação, ou chamamento de co-réu, consiste na 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.13  

 

Inellas, por sua vez, define delação premiada como sendo aquela “afirmativa 

do co-réu, ao ser interrogado, pela qual, além de confessar a autoria de um fato 

antijurídico, igualmente atribui a um terceiro a participação, como seu comparsa.” E 

continua argüindo fazendo importante observação: 

 

Só se pode falar em delação quando o réu também confessa, 
porque, se negar a autoria, atribuindo-a a outrem, estará escusando-
se da prática criminosa, em verdadeiro ato de defesa e, portanto, o 
valor da assertiva, como prova, será nenhum. Destarte, o elemento 
subjetivo essencial na delação, para sua credibilidade como prova, é 
a confissão do delator.14    
 
 

Nas palavras de Nucci, ocorre a delação premiada: 

 

Quando se realiza o interrogatório de um co-réu e este, além de 
admitir a prática de um fato criminoso do qual está sendo acusado, 
vai além e envolve outra pessoa, atribuindo-lhe algum tipo de 
conduta criminosa, referente à mesma imputação.15   

 

                                                 
11 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 247. 
12 TEIXEIRA, Adenilton Luiz. Da prova no processo penal. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 
45. 
13 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no Processo Penal. 4 ed. atual. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 1996, p. 110. 
14 INELLAS, Gabriel C. Zacarias de. Da prova em matéria criminal. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2000, p. 93. 
15 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 208. 
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Na oportunidade, cabe lembrar a relevante diferenciação levantada por Guidi 

acerca dos institutos da delação propriamente dita, a notitia criminis e a delação 

premiada:  

É oportuno diferenciar a delação própria mente dita (delatio criminis), 
a notitia criminis e a delação premiada. Nas duas primeiras formas, o 
delator e o informante não se acham envolvidos na prática do ilícito, 
porém na delation criminis a delação é feita pelo próprio ofendido ou 
seu representante legal, e a notitia criminis deve ser levada a efeito 
por terceiros (populares, agentes públicos ou meios de 
comunicação). Por sua vez, na delação premiada, o delator ou 
colaborador, além de participar da prática do crime, tem interesse 
imediato em colaborar com as autoridades, para obter os benefícios 
legais decorrentes.16    

 

A delação premiada é motivo de muita controvérsia e encontra muitos 

opositores na doutrina - que serão demonstrados ao longo deste capítulo – pelos 

quais defendem que essa expressão adquiriu uma conotação pejorativa, tomando o 

sentido de acusação feita a outrem, com traição da confiança recebida, em razão da 

função ou da amizade.17  

 

Colhe-se dos ensinamentos de Beccaria em sua obra “Dos Delitos e das 

Penas” acerca da figura do delator: 

 

As acusações são desordens evidentes, mas consagradas e fatos 
necessários em muitas nações por causa de fraqueza da 
constituição. Esse costume torna os homens falsos e solapados. 
Quem pode suspeitar em outro um delator, vê um inimigo nele. Então 
os homens se acostumam a mascarar os próprios sentimentos e, 
com o uso de oculta-los a outros, chegam finalmente a escondê-lo de 
si mesmos. Desgraçados os homens quando chegam perdidos e 
flutuantes nos vasto mar das opiniões; permanentemente ocupados 
em salvarem-se dos monstros que os ameaçam, vivem o momento 
atual sempre amargurados com a incerteza do futuro; privados dos 
prazeres duradouros da tranqüilidade e da segurança, consolam-se 
com estarem vivos, apenas alguns prazeres espalhados cá e lá em 
sua triste vida, devorados com pressa e desordem.18   

 

                                                 
16

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 99.   
17

 GIMENEZ, Marcelo de Freitas. Delação premiada. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 61, jan. 
2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3620>. Acesso em: 21 ago. 2008. 
18 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução: Vicente Sabino Júnior. São Paulo: CD, 
2002, p. 39. 
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Todavia, em nome do Direito penal funcionalista, utilitário e pragmático, vem 

ganhando a simpatia do legislador pátrio, inspirado na ordem jurídica de outros 

países, como forma de fazer frente ao crime organizado.19  

 

 

1.2 ORIGEM DA DELAÇÃO PREMIADA 

 

 

Ao que tudo indica, a delação premiada encontra a sua origem no “Acordo” de 

vontade entre as partes20, remontando-se às Ordenações Filipinas, que foram um 

conjunto de normas penais de alto rigorismo, eivadas de injustiças e parcialidade 

que vigoraram no Brasil Colônia. Nestas ordenações estava prevista a delação 

premiada, instituto que premiava o traidor com parte dos bens confiscados em 

determinados crimes.  Veja-se abaixo: 

 

Titulo XII – Dos que fazem moeda falsa, ou a despendem, e dos que 
cercam a verdadeira, ou a desfazem. 
5 – E todo o que cercar moeda de ouro, ou de prata, ou a diminuir, 
ou corromper qualquer maneira, se as cerceaduras, ou a diminuição, 
que assi tirar, quer juntamente, quer por parte valerem mil reais, 
morra por isso morte natural, e perca seus bens, a metade para 
nossa câmara, e a outra para quem o acusar.21 

 

Também se pode perquirir a presença da delação premiada em movimentos 

histórico-políticos, como o célebre episódio da Conjuração Mineira de 1789, em que 

um dos conjurados, chamado Coronel Joaquim Silvério dos Reis, obteve da 

Fazenda Nacional o perdão de suas dívidas em troca da delação de seus colegas. 

Nesse ínterim Basílio de Brito Malheiro do Lago e o açoriano Inácio Correia 

Pamplona também denunciaram o movimento ao Governador Luís Antônio Furtado 

de Mendonça.22 

  

                                                 
19

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 99. 
20

 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 37. 
21 FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal. São Paulo: Ícone, 2002, p. 58.   
22 PILETTI, José Jobson de A. Arruda. Toda a História: História Geral e História do Brasil. 7 ed. 
São Paulo: Edito Ática, 1998, p. 191. 
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Por sua vez, a Conjuração Baiana de 1798 teve seu mártir, o soldado Luís 

das Virgens, delatado por um capitão de milícias, semelhante destino levou. Ainda, 

recentemente observam-se os relatos sobre o golpe militar de 1964 e o uso reiterado 

da delação para descobrir supostos “criminosos” que não concordavam com o 

regime militar.23   

 

 

1.3 DA CLASSIFICAÇÃO DA DELAÇÃO 

 

 

A doutrina classifica a delação como aberta e fechada. Na delação do tipo 

aberta, o delator aparece e se identifica, inclusive, se favorecendo de alguma forma 

com o seu gesto, seja na redução da pena, seja no recebimento da recompensa 

pecuniária ou mesmo com o perdão judicial. Nesse caso, o delator, além de se 

identificar, confessa o crime e, ainda, imputa condutas tidas como criminosas a 

terceiros. Por sua vez, a delação tipo fechada, o delator se assombra no manto do 

anonimato, propiciando auxílio desinteressado e sem qualquer perigo.  

 

E continuando sua explanação, o doutrinador  Guidi ilumina o norte acerca da 

delação tipo fechada: 

 

Esse tipo de delação também é muito discutido na doutrina. Uma 
parte da doutrina entende que ex vi do artigo 5º, inciso IV, in fine, da 
Constituição Federal o anonimato é vedado. Busca-se impedir a 
consumação de abusos no exercício da liberdade de manifestação 
do pensamento e na formulação de denúncias apócrifas, tendo em 
vista que ao se exigir a identificação do delator, visa-se em última 
análise, com tal medida, a possibilitar que eventuais excessos 
derivados de tal prática sejam convertidos em responsabilização, a 
posteriori, tanto na esfera civil quanto no âmbito penal, em ordem a 
submeter aquele que os cometeu às conseqüências jurídicas de seu 
comportamento.24 

 

 

                                                 
23

 PILETTI, José Jobson de A. Arruda. Toda a História: História Geral e História do Brasil. 7 ed. 
São Paulo: Edito Ática, 1998, p. 191. 
24

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 119-120. 



20 

 

Entretanto, nota-se que a doutrina e jurisprudência têm adotado uma posição 

prudente e correta conforme Frederico Marques ipsis litteris: 

 

No direito pátrio, a lei penal considera crime a denunciação caluniosa 
ou a comunicação falsa de crime (Código Penal, arts. 339 e 340), o 
que implica a exclusão do anonimato na notitia criminis, uma vez que 
é corolário dos preceitos legais citados a perfeita individualização de 
quem faz a comunicação de crime, a fim de que possa ser punido, no 
caso de atuar abusiva e ilicitamente. 
Parece-nos, porém, que nada impede a prática de atos iniciais de 
investigação da autoridade, policial, quando delação anônima lhe 
chega às mãos, uma vez que a comunicação apresente informes de 
certa gravidade e contenha dados capazes de possibilitar diligências 
específicas para a descoberta de alguma infração ou seu autor. Se, 
no dizer de G. Leone, não se deve incluir o escrito anônimo entre os 
atos processuais, não servindo ele de base à ação penal, e 
tampouco como fonte de conhecimento do juiz, nada impede que, em 
determinadas hipóteses, a autoridade policial, com prudência e 
discrição, dele se sirva para pesquisas prévias. Cumpre-lhe, porém, 
assumir a responsabilidade da abertura das investigações, como se 
o escrito anônimo não existisse, tudo passando como se tivesse 
havido notitia criminis inqualificada.25  
 

 

O Superior Tribunal de Justiça, in pari causa, também já decidiu nesse 

sentido, sustentando que a delação anônima é juridicamente possível, desde que o 

Estado, através de seus órgãos, ao agir nessas ocasiões atenue com cautela, com o 

intuito de evitar a consumação de situações que possam ferir direito de terceiros:  

 

“CRIMINAL. RHC. NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA. INQUÉRITO 
POLICIAL. VALIDADE.  
 
1. A delatio crimnis anônima não constitui causa de ação penal que 
surgirá, em sendo o caso, da investigação policial decorrente. Se 
colhidos elementos suficientes, haverá, então, ensejo para a 
denúncia. É bem verdade que a Constituição Federal (art. 5º, IV) 
veda o anonimato na manifestação do pensamento, nada 
impedindo, entretanto, mas, pelo contrário, sendo dever da 
autoridade policial proceder a investigação, cercando-se, 
naturalmente, de cautela. 

 
2. Recurso ordinário improvido.” 26 

                                                 
25

 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. 1, 2 ed. rev. e atual. por 
Eduardo Reale Ferrari. Campinas: Milenium, 2003, p. 147. 
26 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 7.329. 
Processo: 1998/0012797-6 de Goiás. Órgão Julgador: SEXTA TURMA. Brasília, DF. 14 de abril de 
1998. Data da Publicação no DJ: 04/05/1998 p. 208. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. Decisão: 
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar 
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“CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. (...). PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DESENCADEADO ATRAVÉS DE ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’. 
VALIDADE. INTELIGÊNCIA DA CLÁUSULA DO INCISO IV DO 
ART. 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (VEDAÇÃO DO 
ANONIMATO). (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”27  
 

 Desse modo, verifica-se na doutrina e jurisprudência pátria que os escritos 

anônimos não podem justificar por si só a instauração da persecutio criminis, salvo 

nos casos em que tais declarações forem produzidas pelo acusado ou quando 

constituem o próprio corpo de delito. Entretanto, quando provocado por delação 

anônima, o Estado poderá adotar medidas informais destinadas a apurar, em caráter 

preventivo e sumário, a possível ocorrência de eventual ilicitude penal, sempre 

observando a prudência e discrição, desde que faça com a intenção de conferir a 

verossimilhança dos fatos contidos na delação.28  

 

 

1.4 DA NATUREZA DA DELAÇÃO PREMIADA 

 

 

A doutrina afirma que a delação não guarda qualquer semelhança com 

alguma prova nominada. Primeiro não pode ser entendida como confissão, pois esta 

exige como um dos seus pressupostos, que a afirmação incriminadora atinja o 

próprio confitente, e no caso, está dirigida contra um terceiro. Também não é 

testemunho, pois como testemunhante somente podem servir aqueles eqüidistantes 

                                                                                                                                                         

provimento ao recurso. Votaram com o relator os Ministros Anselmo Santiago e Luiz Vicente 
Cernicchiaro. Ausentes, por motivo de Licença, o ministro Willian Patterson e, justificadamente o 
Ministro Vicente Leal. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/. Acesso em 09 nov. 
2008. 
27 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
4.435. Processo: 1994/0015586-7 de Mato Grosso. Órgão Julgador: SEXTA TURMA. Brasília, DF. 25 
de setembro de 1995. Data da Publicação no DJ: 04/12/1995 p. 42138. Relator: Ministro Adhemar 
Maciel. Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Ministros da Sexta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, afastar as preliminares levantadas pelo Ministério Público, e negar 
provimento ao recurso nos termos do voto do Ministro-Relator na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes nos autos que ficam fazendo parte do presente julgado. Votaram de acordo 
os Srs. Willian Patterson, Ministros Anselmo Santiago e Luiz Vicente Cernicchiaro e Vicente Leal. 
Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/. Acesso em 09 nov. 2008. 
28

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 120. 
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das partes, sem interesse na solução da demanda, o que não acontece com o 

delator.29 

 

Mendroni esclarece sobre o cerne da delação premiada: 

 

Fruto do chamado “Princípio do Consenso” e variante do Princípio da 
Legalidade, a colaboração permite que as partes entrem em 
consenso a respeito do destino da situação jurídica do acusado que, 
por qualquer razão, concorda com a imputação. No Brasil, pelo teor 
da legislação, a aplicação do Princípio do Consenso se dá com o 
colaborador da justiça que, além de confessar sua conduta, auxilia o 
judiciário eficazmente e, decorrente disso, recebe uma atenuação ou 
até mesmo o perdão.30 
 

O Princípio do Consenso também existe em outros países, tais como 

Espanha e Itália, onde o Brasil busca “inspiração” para elaborar seus textos legais. 

Nestes países, apesar de haver a obrigação constitucional de o Ministério Público 

atuar com obediência ao Princípio da Legalidade, permite-se que em determinados 

casos o promotor de justiça elabore uma petição conjunta com o acusado para uma 

concordância com a acusação.31 

 

O doutrinador Nucci adverte para duas situações possíveis: 

 

[...] quando o réu confessa a prática do delito do qual está sendo 
acusado e envolve o terceiro, seja co-réu ou não. Trata-se, nesse 
caso, de clara delação. Se o outro for delinqüente e estiver sendo 
processado nos mesmos autos, terá a oportunidade de se manifestar 
sobre a acusação que lhe foi feita no interrogatório. Entretanto, caso 
o delatado já tenha sido ouvido quando da prática da delação, 
convém tornar ouvi-lo sobre a narração, diante da gravidade do 
quadro formado. Uma segunda situação seria a de quando o réu não 
admite a prática do delito e o imputa a outro. Nesse caso, haverá um 
mero testemunho e não delação. Ressalte-se que se o denunciado 
não estiver integrando o pólo passivo no mesmo processo, deverá 
ser acrescentado por aditamento da denúncia.32  

  

                                                 
29 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 125.  
30 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 37. 
31

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 125-126. 
32

 NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 209. 
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O instituto da delação premiada encontra-se presente no ordenamento 

positivo de outros países, mostrando-se uma eficaz forma de combater as 

organizações criminosas que se encontram espalhadas em vários países do mundo. 

 

 

1.5 A DELAÇÃO PREMIADA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

 Adentrando no estudo da delação premiada, no ordenamento jurídico penal 

pátrio, é consabido que ela oferece para o agente que colaborar de forma efetiva e 

espontânea com a justiça a possibilidade de perdão judicial, a redução da pena e 

abstenção do feito. 

 

 Esta regra trouxe para o Direito Penal positivo um instituto há muito pleiteado 

pela acusação. O promotor de justiça que, muitas vezes, poderia até transigir, mas a 

falta expressa de disposição legal deixava-o adstrito às atenuantes genéricas. Esta 

lei incorporou ao nosso dia-a-dia o chamado bargain (barganha) dos Estados 

Unidos, ou o pattegiamento do Direito Penal italiano, como relatado. Embora na 

prática este fato viesse acontecendo, o agente não era incentivado a assim 

proceder. Agora tem uma razão concreta, pois terá sua pena diminuída.33  

 

 Guidi tece alguns comentários sobre os primeiros vestígios da delação no 

ordenamento penal: 

 

Nosso Código Penal possui um arremedo de delação premiada 
utilizando como atenuante genérica, previsto no artigo 65, incido III, 
alínea “b”, em que se “premia” o criminoso que tenha buscado, 
espontânea e eficazmente, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-
lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. 
Nessa mesma linha de pensamento, nosso legislador também previu 
no artigo 16 do Código Penal o Arrependimento Posterior, 
beneficiando aquele que “voluntariamente, desiste de prosseguir na 
execução ou impede que o resultado se produza”. Frise-se que 
esses não são casos de delação premiada propriamente dita, pois 

                                                 
33

 MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: Texto, Comentários e aspectos polêmicos, 7 
ed. rev.; atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 169. 
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não se exigem os requisitos específicos e os benefícios são 
mitigados.34  

    

 Introduzida pela Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) que dispõe como 

causa obrigatória de diminuição da pena em favor de autor e co-autor ou partícipe 

no crime de quadrilha ou bando35 que delate o fato à autoridade36. Mister a eficácia 

da delação para que ocorra o efetivo desmantelamento do grupo, assim, a pena 

cominada para o delito sofrerá uma redução de um a dois terços.37  

 

Aproveitando o ensejo, Mendroni ensina sobre a distinção entre organização 

criminosa, quadrilha ou bando: 

  

Importante diferenciar, desde logo, a caracterização de organização 
criminosa e bando ou quadrilha – conforme disposto no artigo 288 do 
Código Penal brasileiro vigente. Enquanto este se evidencia tão-
somente pela reunião de pessoas para a prática de crimes, aquela 
exige mínima organização para a mesma finalidade. Enquanto no 
bando ou quadrilha inexiste prévia organização para a prática, e os 
integrantes executam as suas ações de forma improvisada ou 
desorganizada, na organização criminosa sempre haverá mínima 
atividade organizacional prévia de forma a tornar os resultados mais 
seguros. Certo é, porém, que muitas vezes são designados os 
termos bando ou quadrilha também para as organizações 
criminosas, simplesmente pela facilidade da expressão.38 
 

O emprego da expressão co-autor no texto legal evidencia uma imprecisão 

técnica. O prêmio punitivo é devido ao delator que tenha atuado na extorsão 

mediante seqüestro, em qualquer das posições subjetivas (autor, co-autor ou 

partícipe). A área de significado de co-autoria deve ser a mais ampla possível.39    

  

                                                 
34

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 112. 
35 Art. 228. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer 
crimes. 
36 Entende-se como autoridade, todo agente, público ou político, com poderes para alguma medida 
que dê início à persecução penal: delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito ou Ministro 
da Justiça. Conforme GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime 
Organizado. Franca-SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 112. 
37

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 112. 
38

 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p.12.  
39 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos: notas sobre a Lei 8.072/90, 3 ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 319. 
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 Com o advento da Lei 9.269/96, o § 4º do art. 159 do Código Penal recebeu 

uma nova redação para corrigir o equívoco da restrição redigida pelo legislador, que 

dispõe: “Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à 

autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a 

dois terços”.   

 

Esgotando qualquer dúvida acerca da concessão da redução da pena aos 

agentes, Monteiro explica: 

  

Com a nova redação do dispositivo dada pela Lei 9.269/96, o 
legislador pôs fim a uma polêmica que se tratava na doutrina quanto 
ao alcance da delação premiada. É que na antiga redação o 
legislador utilizava a palavra “co-autor” e exigia que o crime fosse 
cometido por “quadrilha ou bando”, agora é suficiente que o crime de 
extorsão mediante seqüestro seja praticado em concurso de 
pessoas, beneficiando o co-autor e partícipe. Além disso, a 
comunicação à autoridade, entendendo-se esta, dentro do 
procedimento investigatório ou judicial, sobretudo o Delegado de 
Polícia, o Promotor de Justiça resultado positivo, culminando com a 
libertação da vítima, independentemente do pagamento ou não do 
resgate. A redução é obrigatória, e o quantum, limitado a no mínimo 
um terço e no máximo a dois terços da pena, vai depender da 
facilidade encontrada pela autoridade para a libertação da vítima.40        

  

Tratando-se da Lei 8.137/90 que regula os Crimes contra a Ordem Tributária, 

econômica e Relações de Consumo, a previsão do instituto encontra-se disposta no 

art. 16, § único: 

 
Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em 
quadrilha ou co-autoria, o co-autor o partícipe que através de 
confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a 
trama delituosa terá sua pena reduzida de um (1) a dois terços (2/3). 

 

  Nesse compasso, Guidi traz à baila os requisitos necessários para a 

concessão do benefício: 

  

Observa-se, assim, que a delação premiada na referida lei tem como 
requisito que o delito seja praticado por quadrilha ou bando ou em 
co-autoria e que seu membro espontaneamente (não basta mera 
voluntariedade, pois a lei exige espontaneidade) confesse e indique à 
autoridade competente (policial ou judiciária) detalhes dos ilícitos 

                                                 
40

 MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: Texto, Comentários e aspectos polêmicos, 7 
ed. rev.; atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 169-170. 
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praticados, revelando toda a trama. Curiosidade, nesse caso o 
legislador não exigiu que a colaboração fosse eficaz, não cabendo ao 
intérprete acrescentar tal requisito.41   

 

 No ano de 1995, com a edição da Lei 9.034/9542, o legislador previu mais uma 

vez a delação premiada reduzindo a pena de um (1) a dois terços (2/3) para o co-

autor ou partícipe que colaborar espontaneamente com a investigação, 

esclarecendo as infrações penais e sua autoria de fatos criminosos que não sejam 

aqueles pelos quais se encontra investigado ou processado – mas por outros fatos 

que tenham sido praticados por organização criminosa qualquer, inclusive, 

eventualmente a que participe43, veja-se: 

 
Art. 6º - Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena 
será reduzida de um (1) a dois terços (2/3), quando a colaboração 
espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e 
sua autoria.  
 

 Não basta que o agente aponte somente fatos criminosos, mas também 

deverá apontar a sua autoria. O espírito da lei exige também que sejam infrações 

penais praticadas por integrantes de organização criminosa.44 

  
 No mesmo ano, a Lei 9.080/95 dando nova redação ao art. 25, § 2º, da Lei 

7.492/86 apostou no instituto como instrumento para o combate aos Crimes contra o 

Sistema Financeiro Nacional, assim: 

 
Nos crimes previstos nesta Lei, cometido em quadrilha ou co-autoria, 
o co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar 
à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá sua pena 
reduzida de um (1) a dois terços (2/3).     

  

 Mais à frente, no ano de 1998, a Lei 9.613 denominada Lei de Lavagem de 

Dinheiro, dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos 

                                                 
41

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 113. 
42 Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas 
por organizações criminosas. 
43

 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 38. 
44

 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 44. 
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nesta Lei cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF e regula a 

delação premiada em seu texto na forma do Art. 1º, § 5º da seguinte forma: 

 

A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida 
em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substitui-la 
por pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou partícipe 
colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando 
esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais e 
de sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto 
do crime. 

 

 O colaborador que contribuir com a justiça através de indicações vagas e 

abstratas não poderá receber o benefício, mais uma vez é a contraprestação da 

justiça àquele que admitiu colaborar eficientemente. Como a lei na estabelece 

momento processual, as indicações devem ser prestadas de forma que não sirvam 

de tábua de salvação, viabilizando a apuração por parte da polícia e do Ministério 

Público, no máximo próximo ou no próprio interrogatório judicial.45 

 

Colacionando o exposto, Mendroni continua: 

 

[...] o réu colaborador da justiça receberá no mínimo redução de um 
terço do seu montante da pena aplicada, podendo alcançar até dois 
terços, estabelecendo-se, cumulativamente, o início de cumprimento 
em regime aberto. Reconhecido o auxílio espontâneo e eficaz, torna-
se obrigatória a aplicação de algum dos benefícios, não restando 
alternativa a não ser aplicá-las na medida do merecimento e dentro 
dos parâmetros estipulados pela Lei. Não existe aí a alternativa 
semelhante àquela prevista no parágrafo único do artigo 13 da Lei 
9.807/99, que permitiu ao julgador a negativa da aplicação dentro de 
certos parâmetros relativos à própria infração penal, como natureza, 
circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.     

 

 Grande inovação foi introduzida com a edição da Lei 9.807/9946 que dispõe 

sobre a proteção de acusados ou condenados que tenha voluntariamente prestado 

efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal.  

 

                                                 
45

 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 44. 
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 Regula as normas para a organização e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas 
e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas. Conforme MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e 
Mecanismos Legais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 44. 
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Foi trazida à baila a possibilidade de uma espécie diferenciada de 
perdão judicial, isso porque, segundo o conceito original, o perdão 
judicial era aplicado deixando de punir aquele que tenha sofrido uma 
conseqüência social tão grave, que pode se considerar aplicada e 
cumprida a pena. Aqui, o agente não sofre conseqüências sociais, 
mas legais, na medida em que a autoria foi desvendada com grau de 
convicção pela justiça, a ponto do agente admitir sua situação de 
vencido e confessando a participação de outros. Enquanto aquela se 
dá por conseqüências sociais, esta decorre da colaboração 
voluntária.47   

 

 A Lei não trata somente da proteção de testemunhas ou vítimas, mas de réus 

que decidam colaborar com a investigação ou com o processo criminal. Ao que tudo 

indica, o dispositivo trata de acusados que colaborem com a investigação ou 

processo relativos ao mesmo caso, no entanto, acredita-se que também seja correto 

aplicar o instituto da delação premiada para acusados que colaborem na 

investigação de outro caso. Veja-se do artigo em pauta:48 

 
Art. 13 – Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 
conceder o perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade 
ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que 
dessa colaboração tenha resultado: 
I – a identificação dos demais co-autores e partícipes da ação 
criminosa; 
II – a localização da vítima coma sua integridade física preservada; 
III – a recuperação total ou parcial do produto do crime.  
Parágrafo único: A concessão do perdão judicial levará em conta a 
personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade 
e repercussão social do fato criminoso; 
 
Art. 14 – O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com 
a investigação policial e o processo criminal na identificação dos 
demais co-autores e partícipes do crime, na localização da vítima 
com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no 
caso de condenação, terá a pena reduzida de um a dois terços.  

 

 O artigo 13 beneficia o acusado primário colaborador com a possibilidade de 

perdão judicial, quando o ato voluntário permitir a identificação dos demais co-

autores e partícipes; a localização da vítima com sua integridade física preservada; 

recuperação total ou parcial dos produtos do crime. Ainda, em se tratando de réu 

reincidente, ou primário que não foi beneficiado com o perdão judicial, em virtude de 
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sua personalidade, ou em razão de sua natureza, circunstância, gravidade ou 

repercussão social do fato criminoso, ainda será permitida a redução de um a dois 

terços da pena, conforme disposto no artigo 14 da citada lei.49     

 

 É o entendimento de Mendroni: 

 

Se revelarem novos fatos ou apontarem provas a eles referentes, 
quer nos parecer, igualmente seriam admitidos os benefícios, já que 
o intuito da Lei aponta no sentido de contemplar aquele criminoso 
arrependido que delata seus parceiros, incentivando essa prática. 
Com isto, possibilita-se à justiça o conhecimento de fatos que 
tardariam mais tempo a se conhecer mediante as vias comuns da 
investigação e conceder-se algo em troca em termos de 
abrandamento ou até extinção de punibilidade.50  

 

 Seguindo uma tendência estrangeira, a aplicação da delação premiada 

também foi recepcionada na Lei 10.409/02 que regula os crimes de tráfico de 

entorpecentes e drogas afins que causem dependência física ou psíquica, assim 

elencados pelo Ministério da Saúde. Nesta lei, conforme reza seu art. 32, §§ 2º e 3º, 

a colaboração processual é considerada mais abrangente, decorrente de um acordo 

feito entre o Ministério Público e o investigado poderá ocorrer inclusive o 

sobrestamento do processo. 

 

§ 2º - o sobrestamento do processo ou a redução da pena podem 
ainda decorrer de um acordo entre o Ministério Público e o indiciado 
que, espontaneamente, revelar a existência de organização 
criminosa, permitindo a prisão de um ou mais de seus integrantes, ou 
a apreensão do produto, da substância ou da droga ilícita, ou que, de 
qualquer modo, justificado o acordo, contribuir para os interesses da 
justiça. 
 
§ 3º - se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação, 
eficaz, dos demais integrantes da quadrilha, grupo, organização ou 
bando, ou da localização do produto, substância ou droga ilícita, o 
juiz, por proposta do representante do Ministério Público, ao aferir a 
sentença, poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um 
sexto) a 2/3 (dois terços) justificando sua decisão. 
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  Assim a Lei de tóxicos tentou regulamentar o instituto da delação premiada, 

porém apesar de sua boa intenção, restou muito a desejar restando várias dúvidas. 

Deixou o legislador uma cláusula aberta ao aduzir que “de qualquer modo, 

justificado no acordo, contribuir para a justiça”. 

 

 Assim, o membro do Ministério Público responsável pelo acordo poderá, fora 

das hipóteses elencadas pelo legislador, justificar a concessão dos benefícios da 

delação.51 A lei 11.34352 de 23 de agosto de 2006, em seu artigo 75 revogou 

expressamente esta lei. 

 

 

 1.6 DELAÇÃO PREMIADA NA ESPANHA 

 

 

 Verifica-se presente nos últimos anos à recepção no direito positivo espanhol 

normas penais e processuais penais relacionadas a figura do delinqüente 

arrependido (delincuente arrepentino) prevendo uma atenuação da pena. E para 

isso, imperioso a presença de alguns requisitos como: a) abandono das atividades 

delituosas; b) confissão dos delitos que tenha participado; c) ajuda a impedir o delito, 

auxiliar de forma eficaz na obtenção de provas para a identificação e captura dos 

demais, impedindo o desenvolvimento das organizações criminosas que tenha 

participado.53  

   

 No novo texto do Código Penal espanhol, contempla-se no artigo 579, 

encartado na Seção Segunda (de los delitos de terrorismo) do Capítulo V, do Título 

XXII (delitos contra el orden público) do Livro II, o seguinte:  

 

                                                 
51 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 117. 
52 Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para 
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define 
crimes e dá outras providências. MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos 
Gerais e Mecanismos Legais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 44. 
53 KOBREN, Juliana Conter Pereira. Apontamentos e críticas à delação premiada no direito brasileiro 
Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 987, 15 mar. 2006. Disponível em: 
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Art. 579 – em los delitos previstos em esta sección, los Jueces y 
Tribunales, razonándolo 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 sujeto haya abandonado voluntariamente sus 
actividades delictivas y se presente a lãs autoridades confesando los 
hechos em que haya participado y, además, colabore activamente 
com éstas para impedir la actuación o el desarrollo de bandas 
armadas, organizaciones o grupos terroristas a los que haya 
pertencido o com los que haya colaborado.54 

  

 Um preceito praticamente idêntico inclui-se entre os crimes contra a saúde 

pública, previsto no artigo 376. Este artigo contempla os mesmos comportamentos e 

as mesmas possibilidades de diminuição das penas, referindo-se, por sua vez, a 

organizações ou associações dedicadas ao tráfico de drogas.55 

 

 

 

 1.7 DELAÇÃO PREMIADA NA ITÁLIA 

 

 

 Na Itália, ao contrário do ocorrido na Alemanha, o legislador decidiu tipificar 

no Código Penal as “associações tipo mafiosas”. Neste país, a história da máfia é 

antiga, há quem sustente que surgiu com a unificação do país em 1860 quando os 

latifundiários perderam o direito de possuir milícias. Ocorre que, com o passar do 

tempo, entre os anos 50 a 70, a máfia se consolidou inserindo-se na administração 

local tornando-se mais sólida que o próprio Estado, com suas próprias leis e códigos 

de ética.56  

 

 Deveras, útil salientar sobre a sistemática de aplicação da delação premiada, 

posto que: 

 

A colaboração premiada nos moldes italiano apresenta-se de duas 
formas: os pentiti (arrependidos) e os dissociati (dissociados). Os 
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primeiros tratam-se de criminosos que, antes da sentença 
condenatória, retiraram-se da associação e fornecem informações 
acerca a da estrutura da organização à justiça. Quando a veracidade 
de suas denúncias é comprovada, logram a extinção da punibilidade 
e, tanto o colaborador quanto seus parentes próximos, passam a 
receber salário, moradia e plano de saúde do Estado, que se torna 
responsável por sua integridade física. Os dissociati, de maneira 
mais diversa, esforçavam-se para, antes da sentença, impedir ou 
diminuir as conseqüências danosas ou perigosas de crimes, obtendo 
a diminuição de um terço da pena.57 
 

 
Verifica-se que independentemente da situação em que o agente se encontra, 

ele é beneficiado de alguma forma quando colabora com a justiça. 

 
 
  
1.8 DELAÇÃO PREMIADA NOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

 Funcionando com um instrumento de política criminal, prevalece no direito 

norte-americano a plea bargaining, que é uma forma de autocomposição de litígios, 

haja vista que, neste sistema a idéia de que a verdade é fruto de uma decisão 

consensual sistematicamente organizada que se faz entre a promotoria e a defesa 

quando o réu se declara culpado.58  

 

 Apesar das críticas sobre as diferentes soluções para os conflitos através das 

bargains, sua lógica é inequívoca: a verdade pública é fruto de uma negociação 

explícita e sistemática entre as partes.59 

 

 

1.9 DELAÇÃO PREMIADA NA ALEMANHA 
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 No codex alemão, a “Kronzeugenregelung” ou a regulação dos testemunhos 

contempla-se em seu artigo 129, alínea “a”, inciso V, do Código de Processo Penal 

alemão (StPO). Esse artigo dispõe que o juiz poderá diminuir discricionariamente a 

pena ou deixar de aplicá-la quando o agente se empenha séria e voluntariamente a 

impedir a continuação da associação ou a prática de um crime fim desta, ou 

denuncia voluntariamente a uma autoridade que possa impedir o crime de cujo 

planejamento tenha conhecimento. O agente não será punido mesmo que o 

resultado não seja obtido por circunstâncias alheias à sua vontade.60  

 

 

1.10 ASPECTOS AXIOLÓGICOS DA DELAÇÃO PREMIADA 

 

 

 Quando se questiona sobre o valor da delação como forma condenatória, 

tem-se uma profunda divergência tanto na doutrina como na jurisprudência. Para 

uns, a admissão da chamada do co-réu, dando forma incriminadora, será permitida 

desde que esteja “vestida” em uma narração completa, isto é, dede que ela esteja 

em harmonia com o núcleo central acusatório.61  

 

  O Supremo Tribunal Federal também comunga desse entendimento, 

conforme se observa do seguinte julgado: 

 
PROVA – DELAÇÃO – VALIDADE. Mostra-se fundamentado o 
provimento judicial quando há referência a depoimentos que 
respaldam a delação de co-réus. Se de um lado a delação, deforma 
isolada, não respalda condenação, de outro serve ao convencimento 
quando consentânea com as demais provas coligidas.62   

 

Aceitando a delação como prova condenatória, o Tribunal de Alçada de São 

Paulo proclamou o seguinte: 
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A clássica chamada de co-réu implica a confissão da própria 
responsabilidade. Por conseguinte, o primeiro elemento necessário 
para que ela seja verdadeira é que a confissão também o seja; em 
algum lugar que não tenha que inspirá-la razões de ódio e em 
terceiro lugar que não mascare escopo oculto de atenuar a 
responsabilidade de quem quer que seja.63 

 

Não obstante às críticas diversas referente à delação premiada, para 

Gimenez, a questão é que este instrumento está revestido de um objetivo muito 

importante, qual seja, o auxílio à justiça para apoiar as investigações para as 

elucidações dos crimes complexos praticados por organizações criminosas. Discorre 

o autor: 

A delação é uma figura que, caso bem empregada, muito auxiliará na 
busca da verdade material acerca das infrações penais, devendo o 
legislador procurar disciplinar a adoção de tal expediente em outras 
hipóteses, além das consignadas. De qualquer maneira, deve-se 
reconhecer que, para que possa ser plenamente utilizada, é 
fundamental que se garanta a própria segurança do delator, já que 
pela sua estrutura, em regra, as organizações criminosas 
conseguem, sem maiores obstáculos eliminar os eventuais 
“traidores”, praticando a “queima de arquivo”.64 

 

E complementa Damásio de Jesus: 

  

[...] hoje, no Brasil, estamos começando a abrir o debate sobre a 
questão relativa ao tipo de resposta ao fenômeno. Indaga-se se a 
reação estatal contra o crime organizado deve pautar-se de acordo 
com o Direito Penal clássico ou consoante a um Direito Penal de 
exceção. Constata-se que o modelo clássico, voltado para a 
repressão a determinados tipos de criminalidade de massa lesionam 
valores clássicos como a vida, a integridade física, o patrimônio e 
outros bens, parece evidentemente inadequado para o controle do 
crime organizado. Verifica-se no sistema legal nacional um 
verdadeiro déficit, pois o Direito Penal e seus princípios tradicionais e 
conseguintes métodos investigatórios foram idealizados para a 
criminalidade pré-industrial ou para os primórdios da industrial e está 
defasado em relação a sociedade pós-industrial ou moderna.65  

 

Por outro lado, os doutrinadores que defendem que a delação não tem força 

condenatória, sustentam que o depoimento do cúmplice apresenta grandes 

dificuldades. Afirmam que, quando os criminosos desesperados por conhecerem 

que não podem escapar à pena, esforçam-se em arrastar outros cidadãos para o 
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abismo em que caem. Ainda, apontam para a possibilidade de os delatores 

denunciarem inocentes só para afastarem a suspeita dos que realmente fazem parte 

no delito. No entendimento dessa corrente, só se pode dar valor ao depoimento do 

cúmplice se apoiado pelas provas restantes, incluindo-se a acareação.66  

 

Aranha afirma “que a chamada do co-réu, como elemento único de prova 

acusatória, jamais poderia servir de base a uma condenação, simplesmente porque 

viola o princípio constitucional do contraditório.” E complementa aduzindo:  

 

Ora, sem ao atingido pela delação não é possível interferir no 
interrogatório do acusador, fazendo perguntas ou reperguntas que 
poderão levar à verdade ou ao desmascaramento, onde obedecido o 
princípio do contraditório? Se as partes, o acusado com seu 
defensor, obrigatoriamente devem estar presentes nos depoimentos 
prestados pelo ofendido e pelas testemunhas, podendo perguntar e 
reperguntar, sob pena de nulidade por violar o princípio constitucional 
do contraditório, como dar valor pleno à delação, quando no 
interrogatório e na ouvida só o juiz ou a autoridade policial podem 
perguntar?67 

 

 Tonificando essa corrente doutrinária, Tourinho Filho argumenta que “não 

havendo nos autos qualquer elemento idôneo a respaldar a delação, esta se torna 

imprestável, mesmo porque não passa de um anômalo testemunho.” Assim:  

 

Não se pode, sem absurdidade, admitir como prova a “chamado do 
co-réu”. Na verdade, quando o interrogatório, a lei não permite a 
intervenção do defensor, nem do acusador. Ele não passa pelo crivo 
do contraditório. Se a Lei Maior erigiu o contraditório à categoria de 
dogma de fé, se o devido processo legal, outro dogma, pressupõe o 
contraditório, o mesmo acontecendo com a ampla defesa, é 
induvidoso que a delation de co-réu não pode ter tido como prova, 
mas sim como um fato que precisa passar pelo crivo do contraditório, 
sob pena de absoluta e indisfarçável imprestabilidade.68 

 

Continua o autor Alertando sobre as declarações do delator no interrogatório, 

que neste caso, não poderá se responsabilizado: 
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Reconhecendo o réu, no seu interrogatório, a sua culpa e, ao mesmo 
tempo, imputando a outrem co-participação, ele se transmuda em 
testemunha. E o que é pior: testemunha não presta compromisso, 
que não pode ser processada por falso testemunha, que não pode 
ser contraditada, nem se admitindo que o delatado faça perguntas ou 
reperguntas.69  

 

Sabe-se que a confissão precisa se ajustar aos demais elementos probatórios 

para ter valor como prova70, sendo que nada  justifica poder a chamada do co-réu 

servir de lastro a um decreto condenatório, sem que haja elementos outros que lhe 

dêem respaldo, seria violência inominável. O que acontece é que no nosso sistema 

processual, o delatado não participa do interrogatório em que é acusado pelo 

delator, de modo que as garantias de defesa não se concretizam.71  

 

Damásio, corroborando o exposto acima salienta: 

 

[...] vivemos na atualidade uma tendência a optar por modelos de 
exceção e de emergência, diante dessa inadequação do direito 
tradicional. Essa tendência apresenta como característica ser pouco 
garantista, formando um direito ‘paralelo’ pouco ajustado aos direitos, 
garantias fundamentais e princípios básicos do Estado Constitucional 
de Direito. 
 
Existe no Brasil, uma vertente representada por uma política criminal 
direcionada e preocupada com a eficiência do sistema, com êxito 
material e funcional e com a obtenção de respostas imediatas que 
não contribuem para o controle da macrodelinqüência. 72   

 

Decorrente de múltiplas razões que podem levar um co-autor a delatar seus 

companheiros, faz-se natural a suspeita de que não pode ser verdadeira e que 

poderá estar buscando eximir-se da responsabilidade ou atenuar os efeitos penais 

do delito, o que enseja cuidados especiais do julgador. Haverá de buscar possíveis 

razões que o delator possa ter, como ódio ou ressentimento do sujeito delatado, ou 

paixões que possam ter dado berço à delação.73     
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Gimenez trata da questão da proporcionalidade que será atingida pela 

delação premiada: 

 

É consabido que o benefício premia o delator, muitas vezes sendo o 
principal articulador, mentor maior da ação delituosa que, delata seus 
companheiros para se beneficiar exclusivamente do instituto, que se 
revela como um instrumento inócuo e de pouca aplicabilidade. 74  

 
 

Os resultados práticos desta figura processual não são animadores, pois o 

desinteresse dos criminosos pela colaboração pode ser conseqüência de um mero 

benefício parcial propiciado pela Lei75. Ciente disto, dificilmente o criminoso delatará 

os outros integram a organização. A dificuldade estará em garantir ao “delator” a 

segurança da não-represália por parte dos demais membros da quadrilha.76 

 

Complementa Damásio acerca das questões práticas: 

 

Após vários anos de vigência, não temos notícia sequer de um caso 
em que um criminoso, fazendo parte de uma quadrilha, tenha-se 
valido de traição aos companheiros para conseguir o benefício da lei. 
Já observávamos que nenhum quadrilheiro vai trair seus comparsas: 
se o fizer, conseguirá não a redução da pena pela delação, mas a 
morte como castigo de sua deslealdade. [...] Consultamos detentos a 
respeito do assunto. Contaram-nos que nas quadrilhas há princípios 
rígidos de fidelidade. São apresentadas regras aos novatos: ‘você 
pertence agora a nossa organização. O lucro é alto. Mas há riscos. 
Se for apanhado, terá de suportar sozinho as conseqüências. 
Faremos todo o possível para libertá-lo. Mas não nos entregue. A 
traição é punida com morte.77  

 
 

 Não obstante, a doutrina, quase que uníssono, levantou-se contra o instituto 

da delação premiada, legando que é tremendamente perigoso o Direito Pátrio de um 

país sem análise detalhada do legislativo78, permitir, e mais do que isso, incentivar 
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os indivíduos a praticar a traição como meio de se obter um prêmio ou um favor 

jurídico.  

 

É o que prelecionam Gomes e Cervini: 

 

Colocar em lei que o traidor merece prêmio é difundir uma cultura 
antivalorativa. É um equívoco pedagógico enorme. Ainda que o valor 
perseguido seja o de combater o crime, ainda assim, constitui um 
preço muito alto tentar alcançar esse fim comum meio tão 
questionado. A lei quando a concebe, está transmitindo uma 
mensagem antivalorativa: seja um traidor e receba um prêmio! Nem 
sequer o ‘código’ dos criminosos admite a traição, por isso, é muito 
paradoxal e antiético que ela venha a ser valorada positivamente na 
legislação dos chamados ‘homens de bem’. Sempre que sabemos 
que alguém do nosso grupo é delator, imediatamente ele nos perde a 
confiança e a fé. Nós reprovamos duramente a delação nas nossas 
relações. Como podemos agora, concebe-la como instrumento de 
apuração de responsabilidade penal?79 
 

 

Continuando, o autor fala sobre a aplicabilidade somente em casos especiais: 

 

Sendo eticamente reprovável, (ou, no mínimo, muito discutível), deve 
a delação premiada ser restringida ao máximo possível. Só teria 
cabimento em situações muito especiais e em nenhum outro delito 
mais. E de qualquer modo muita cautela, porque pode haver 
incriminação puramente vingativa.80 
 
 

Explicitada fica o reconhecimento da impotência do Estado que, não dispõe 

de um aparato técnico suficiente para o combate e elucidação dos crimes, sendo 

obrigado a substituí-los pela delação para fornecer uma resposta rápida à sociedade 

com a punição dos criminosos. Discorre Gomes a esse respeito:  

 

[...] a falência de Estado no seu papel referente à persecução penal, 
busca-se substituir os meios normais de investigação e suprir o 
“déficit” estrutural investigatório do Estado, estimulando a delação 
que, segundo alguns autores, é forma não ética de revelação da 
verdade, premiando-a em relação aos réus colaboradores, como já 
fizeram outros textos penais.81 

                                                 
79 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raúl. Crime Organizado: enfoques criminológicos jurídico (Lei 
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80

 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raúl. Crime Organizado: enfoques criminológicos jurídico (Lei 
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 Doutrinadores chegam a afirmar que hoje estão sendo utilizados a violência 

urbana e o narcotráfico como desculpa para ressuscitar a delação, prática anti-

cidadã por excelência. Assim, observa-se que para essa corrente doutrinária, que 

representa quase que a unanimidade dos juristas, o instituto da delação premiada 

deve ser rechaçado do ordenamento penal pátrio. 82 

 
 

  

1.11 POSICIONAMENTOS FAVORÁVEIS 

 

 

 Será um enorme prejuízo a inutilização do instituto da delação premiada como 

prova eficaz no processo penal. Data máxima vênia, apesar de ser severamente 

criticado pela maioria esmagadora da doutrina, o instituto da delação premiada, com 

certeza, é uma forma muito eficaz de combater a criminalidade organizada. O uso da 

delação tem o escopo de auxiliar o Estado para este fim, aqui reside à justificação 

da delação premiada.83 

  

Em que pesem as críticas de ordem ética, sob o ponto de vista da 
sistemática processual, posto que sua aplicação, sem sombra de 
dúvida, aproxima-se mais da descoberta da verdade real, permitindo 
a persecução penal com relação aos traficantes e suas quadrilhas, 
com vista à reclamada aplicação dos preceitos básicos da legislação 
penal e processual penal, figuras básicas da legalidade e da 
democracia.84 
 
 

 O reconhecimento da validade e eficácia da delação premiada não 

representaria a admissão da falência do Estado em solucionar seus conflitos, pelo 

contrário, trata-se do reconhecimento da necessidade de criarem-se novos 

mecanismos de combate à criminalidade, é o que acreditam Miguel e Pequeno, e 

mencionam: 
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A evolução social das idéias e das leis apenas intensifica fórmulas de 
combate à criminalidade. A normatividade busca alcançar seus fins 
maiores, que é a paz social. Cuida-se de opção legislativa, em que 
se colocou na linha de frente da política criminal, seguindo o modelo 
mundial, a proteção dos direitos da vítima e a efetivação da 
persecução penal na preservação e repressão de direitos penais. 
   
O perdão judicial ou a diminuição de pena [...] não constitui 
desprestígio ao direito penal, tampouco rompe com seus dogmas. 
Ambos os institutos constituem instrumentos de despenalização, e, 
conforme David Teixeira de Azevedo, são medidas de política 
criminal, orientadas ‘finalisticamente à renúncia da pena, em caso de 
não se justificar sua aplicação em virtude de a culpabilidade do 
agente não indicar a necessidade da reprimenda ou em razão de o 
fato em si mesmo não apresentar merecimento da mais severa 
resposta jurídica estatal’. Fosse de outra forma, deveria ser rejeitada 
como atenuantes a confissão espontânea do acusado ou a ação de 
minorar as conseqüências do delito logo após a sua prática.85 

 

 Posicionando-se favoravelmente até mesmo pela supressão de certos direitos 

fundamentais dos acusados em favor de uma maior eficácia do processo penal, 

Silva assevera: 

 

[...] se essas medidas não forem tomadas, haverá risco de que no 
futuro haja iniciativas muito mais radicais e prejudiciais aos direitos e 
liberdades públicas e às instituições constitucionais. Daí a conclusão 
de que a manutenção do processo penal clássico, sem dispor de 
algumas garantias processuais, dificultará uma persecução efetiva 
das formas de criminalidade organizada. Nesse contexto, observa-se 
no cenário internacional uma acentuada propensão quanto à 
necessidade de assimilação da idéia de que o Estado deve 
excepcionalmente restringir certos direitos fundamentais de 
indivíduos envolvidos com a prática de determinadas formas de 
criminalidade, que colocam em risco os direitos fundamentais dos 
demais cidadãos. O entendimento nesse caso é no sentido de que a 
balança necessariamente deve pender em favor dos interesses do 
Estado, cujos representantes devem buscar uma reação proporcional 
à ameaça produzida à sociedade por certas organizações 
criminosas, sob pena de malograrem uma das atividades estatais 
primordiais, que é a de proporcionar a pacificação social.86 

 

Visando afastar as considerações de que a delação premiada é anética, Guidi 

formula a seguinte pergunta: Existe ética no crime organizado? Certamente a 

resposta será negativa. Logo, é incorreto afirmar que se o criminoso se arrepender e 
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delatar seus comparsas estará agindo contra a ética, pois ele assim estará agindo 

se não o fizer, pois, com efeito, o agente que se dispõe a colaborar com as 

investigações assume uma diferenciada postura ética de marcado respeito aos 

valores sociais imperantes. 87 

 

Esse também é o entendimento de Acquaviva, que ensina: 

 

Quanto à justificação ética da delação premial reside, a nosso ver, na 
utilidade social. Afinal de contas, é notório na doutrina clássica ou 
moderna que o Direito, enquanto instrumento de realização da paz 
social, não é obra para santos, mártires ou heróis. Se a delação 
premial merece reprovação absoluta, temos que condenar, também, 
a estipulação de recompensa para quem revela o local onde o 
criminoso se acha acoutado ou, ainda, o instituto da delação 
anônima, que tem propiciado a solução de inúmeros delitos. Além 
disso, embora a delação premial traga consigo a pecha de 
“alcagüete” ou “dedo-duro” para o delator que, forçoso admitir, delata 
ou colabora apenas no intuito de se safar das penalidades a que está 
sujeito, também é verdade que seus comparsas não deixam de ser 
menos culpados quando supostas “vítimas” de uma delação... Não 
há menor cabimento, portanto, em falar na injustiça ou imoralidade 
da delação premial.88 

 

Os benefícios trazidos pelas legislações em favor do delator é uma questão 

de política criminal, entretanto, não significa dizer que ele constitui um favor, uma 

manifestação de generosidade arbitrária. O seu âmbito é determinado pelos fins 

sociais que a lei tem em vista ao criá-los. Michel Temer explica que “o objetivo da 

redução da pena, nesta situação, é a de atingir o valor mais alto: o desbaratamento 

de organizações criminosas, ou seja, a desarticulação de um grupo 

permanentemente dedicado à criminalidade.89   

  

 Importante olvidar as lições de Guidi: 

 

Assim como a autoridade deve tratar qualquer cidadão de forma 
franca e sincera, delator deverá ser informado de benefícios 
decorrentes do seu ato, bem como das conseqüências boas e ruins 
que poderão advir deles. Ocorre que o delator sabe que, descoberta 
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a traição, fatalmente será executado pelos comparsas ou, se preso, 
pelos companheiros de cela, que não suportam traidores. 
Contudo, apesar da inoperância dos programas de proteção de 
delatores aqui no Brasil, existem muitos criminosos que mesmo 
assim querem se utilizar do instituto da delação premiada e, por isso, 
conclui-se que, se esses programas fossem eficazes, haveria um 
grande incentivo para que os criminosos colaborassem com a 
justiça.90  
 

 Neste primeiro momento foi feita uma ambientação acerca da natureza do 

instituto da delação premiada. No capítulo segundo será feita uma ambientação 

sobre a estrutura das organizações criminosas procurando visualizar o modo de 

atuação dessas células para uma melhor compreensão do assunto abordando sobre 

o instituto da delação premiada como um instrumento de apoio do Estado à 

elucidação dos crimes.  
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2 A LEI 9.034/95 – LEI DOS CRIMES ORGANIZADOS  

 

 

O fato de os seres humanos se associarem sob o influxo de um ideal comum 

nem sempre condiz com o direito estatal com os valores juridicamente reconhecidos 

pela sociedade global91. Aqui será buscado o entendimento da concepção Crime 

Organizado no Brasil92 e em outros entes para obtermos um diagnóstico da 

complexidade acerca do tema.  

 

 

2.1 O ALCANCE DA EXPRESSÃO “Organização Criminosa”. 

 

 

Houve várias tentativas para se definir, de forma pormenorizada, o que seja 

uma organização criminosa. O legislador, distanciando-se do projeto original93, não 

definiu o que seja crime organizado quando da promulgação da Lei 9.034/95, 

deixando essa tarefa para o hermeneuta.94 

 

Entende-se por organização a associação ou instituição com objetivos 

definidos.95 Decorre daí a precária suposição que organização criminosa seja um 

organismo, tendo como objetivo a prática de crimes, ou seja, atividades ilegais.96 

Assim, exemplifica Mendroni:   

 

FBI – Federal Bureau of investigation: “qualquer grupo tendo algum 
tipo de estrutura formalizada cujo objetivo primário é a obtenção de 
dinheiro através de atividades ilegais. Tais grupos mantêm duas 
posições através do uso de violência, corrupção, fraude, ou 
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extorsões, e geralmente têm significante impacto sobre os locais e 
regiões do país onde atuam.” 
 
Interpol: “qualquer grupo que tenha uma estrutura corporativa, cujo 
principal objetivo seja o ganho de dinheiro através de atividades 
ilegais, sempre subsistindo pela imposição do temor e a prática de 
corrupção.” 
 
ONU: “Organização de grupos visando à prática de atividades 
econômicas; laços hierárquicos ou ralações pessoais que permitem 
que certos indivíduos dirijam o grupo; o recurso à violência, à 
intimidação e a corrupção; e à lavagem de lucros ilícitos.” 
 
UE – União Européia: “Associação estruturada de mais de duas 
pessoas estabelecida durante um período de tempo e que atue de 
maneira concertada com o fim de cometer delitos punidos com pena 
privativa da liberdade ou medida de segurança de privação de 
liberdade de ao menos 4 anos, consistindo estes delitos um fim em 
sim mesmos ou um meio de obter benefícios patrimoniais e influir de 
maneira indevida no funcionamento da autoridade pública.” 97 

 

 Depois de vários anos de discussão e divergência a Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional surge com uma definição legal 

com o fim de por fim a celeuma doutrinária: 

 
“Grupo criminoso organizado – grupo estruturado de três ou mais 
pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com 
o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas 
na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou 
indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.”98 

 

 No Brasil Mingardi apresenta a seguinte definição de acordo com os aspectos 

de nosso país: 

  

Grupo pessoas voltadas para atividades ilícitas e clandestinas que 
possui uma característica própria e capaz de planejamento 
empresarial, que compreende a divisão do trabalho e o planejamento 
de lucros. Suas atividades se baseiam no uso da violência e da 
intimidação, tendo como fonte de lucros a venda de mercadorias ou 
serviços ilícitos, no que é protegido pelos setores do Estado. Tem 
como características distintas de qualquer outro grupo criminoso um 
sistema de clientela, a imposição da Lei do Silêncio aos membros ou 
pessoas próximas e o controle pela força de determinada porção de 
território.99  
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  Observa-se que existem várias definições com detalhes semelhantes, mas de 

conteúdo geral são distintas. O que fica colhido é que não se pode definir 

organização criminosa através de conceitos escritos ou exemplos de condutas, isso 

dá-se ao fato de as organizações criminosas possuírem grande poder variante, pois 

podem alterar sua atividade criminosa buscando àquela que se torne mais lucrativa 

buscando escapar da persecução penal acompanhando a evolução mundial.100     

 

Pacheco ventila que a capacidade de mutação das organizações está 

relacionada com a globalização, como se lê: 

  

As organizações criminosas se ajustaram de forma perfeita ao 
processo de globalização da economia, o qual implica um fluxo 
relativamente livra de capitais através de sistemas altamente 
informatizados. As dimensões e as formas de organização do crime 
no mundo contemporâneo nada têm a ver com aquilo que existia há 
duas ou três décadas. A inovação do crime organizado ocorre porque 
a nova ordem global deu outra roupagem para esse ilícito, calado 
principalmente nos elementos de firme estruturação interna em 
moldes empresariais, grande poder econômico e, por conseqüência, 
grande potencial de lesividade social praticamente imune ao modelo 
clássico de repressão penal do Estado, este, amparo no modelo no 
qual o criminoso é o marginal que não se conforma com as regras da 
sociedade e a pena em função de ressocializar.101      

 

 Provar de uma definição sobre organizações criminosas que se adapte e 

tenha validade em um país com as dimensões continentais como o Brasil seria uma 

precipitação. O dispositivo teria que abranger todas as infrações penais praticadas 

por uma organização criminosa, tais como: roubos de carros e de cargas, 

receptação, tráfico ilícito de entorpecentes, os diversos crimes contra a 

administração pública, lavagem de dinheiro, crimes fiscais, jogo do bicho e crimes 

dele decorrentes.102  

 

Assevera Mendroni sobre a impossibilidade de tipificação, visto que esta 

tornaria ainda mais difícil a elucidação dos crimes:  
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Não se pode definir para atribuir características rígidas, com formas 
preestabelecidas. Aliás, tolice é a definição legal, pois, como dito, em 
um país como o Brasil existirão diferentes organizações criminosas 
com distintos animus operandi conforme a deficiência estatal da 
região que adotem operar. 
 
Eventual definição que incorpore a legislação pena vigente fará 
restringir os dispositivos processuais que lhe possam ser aplicados, 
caso a sua tipificação se torne difícil. No exemplo da criação de uma 
nova espécie de organização criminosa – que sempre existirá em 
decorrência de avanços tecnológicos das ciências -, deixará para trás 
a definição estampada da lei penal e impedirá a aplicação de 
dispositivos processuais eficientes para o seu combate.103 

 
 

Comungando da mesma idéia, Pacheco define crime organizado fazendo uma 

ressalva sobre a impossibilidade de se criar um tipo para estes grupos: 

  

[...] é a convergência de pessoas com o mesmo objetivo para a 
consecução de crimes de maneira ordenada, planejada e não com 
mera eventualidade ou coincidência de fatores. Com isso, reforça-se 
a idéia de que por hora não há de se falar num tipo, na previsão de 
uma conduta passível de sanção penal quando se trata de crime 
organizado.104 

 
 
 Como se pode observar, apesar da importância do tema, o debate conceitual 

disponibiliza diferentes acepções, extraindo-se uma única característica absoluta 

que envolve uma definição do que venha a ser crime organizado é a falta de 

unanimidade entre os autores sobre o que realmente ele é.105 

 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS 

 

 

São inúmeras as organizações criminosas que existem na atualidade, cada 

uma com suas características próprias e peculiares, moldadas conforme as 

necessidades e facilidades que encontram para atuar no território em que se 
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localizam. Aspectos políticos, policiais, territoriais, econômicos, e sociais influenciam 

decisivamente para o delineamento destas.106 

 

Nessa esteira menciona Silva. 

 

[...] combater essas organizações modernas com o mesmo 
instrumental teórico do século XIX é o mesmo que querer alcançar, 
usando os meios de transporte de cem anos atrás, pessoas que se 
deslocam em aviões a jato.107   

  

Constantemente se aprimorando, surgirão novas formas que busquem 

encontrar as lacunas da lei e evitar a atuação da justiça. Assim como a vacina 

sempre persegue a doença, os meios de combate à criminalidade sempre correm 

atrás dos estragos causados pela sua atividade.108 

 

Porto revela seu pensamento sobre as Organizações Criminosas: 

 

Desvendar quais são as motivações que propiciam o forte vínculo 
estabelecido dentro destes grupos criminosos, sob qual lógica 
operam, pode ser crucial para criar políticas de intervenção e 
desmantelamento destas redes.109   

 

Atualmente, evidente é a forma de atuação da organização criminosa 

substituindo o Estado em qualquer de suas funções, porque funcionam mal ou não 

funcionam. A ausência ou má prestação de um serviço público acarreta a criação de 

um “Estado paralelo” que passa a controlar e executar aqueles serviços. Assim a 

organização infiltra-se nas veias estatais e passa a estabelecer com o Estado uma 

disputa, como um negócio, mas atuando ao arrepio da lei e trazendo a reboque a 

prática de tantas quantas forem as infrações penais necessárias ao seu sucesso.110       
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2.3 PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

2.3.1 Tráfico de entorpecentes 

 

O fenômeno da droga em seus vários desdobramentos, mas, sobretudo com 

relação ao tráfico e à venda, representa a vertente mais complexa e perigosa da 

atuação de organizações criminosas. Os extraordinários lucros que buscam 

determinaram uma mutação histórica na organização do crime e no modus operandi 

dos grupos delinqüentes.111  

 

Esclarece Mendroni sobre a atividade do tráfico: 

Pelo fato de ser uma atividade altamente rentável este tipo de 
atividade é muito praticada por várias organizações. O negócio não é 
realizado somente pela venda, mas também pela troca de produtos 
roubados. Como a produção de drogas está mais localizada na 
Colômbia e Bolívia, outras organizações entabulam negócios em 
troca de armas, veículos e outros bens pro droga, tornando-se um 
bom negócio para ambas as partes, na medida em que a droga vale 
monos no país onde é produzida do que o bem pelo qual é 
trocada.112  

 

 O dinheiro capitado pela venda de droga serve para sustentar e ser 

reinvestido na própria organização criminosa, tendo sido este o principal motivo da 

movimentação da comunidade jurídica internacional em face da criação de 

legislação de lavagem de dinheiro modelo, desencadeada na Convenção de Viena 

de 1988.113 

 

 2.3.2 Extorsões 

 

Pelo conhecimento de temor que impõem às vítimas, a extorsão é também 

uma atividade bem típica das organizações criminosas. Agindo através de ações 

violentas como seqüestros e assassinatos, uma comunidade se vê obrigada a pagar 
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uma “taxa de proteção” em troca de não serem molestados. Atualmente destaca-se 

no Rio de Janeiro prática semelhante por parte das “milícias”.114  

 

Pellegrini e Costa Júnior informam sobre a extorsão: 

 

O hábito do fenômeno extorsivo continua ainda hoje muito elevado. A 
organização criminosa necessita, realmente, por suas exigências e 
de seus adeptos, de fluxo constante de dinheiro, além dos lucros 
polpudos, nem sempre certos e programados, pois deriva das várias 
atividades criminosas, como o comércio de substâncias 
estupefacientes, o tráfico de armas ou especulações em importantes 
obras públicas. Essa forma de lucro ilícito deriva da extorsão, 
praticada com sistemas capilares e contumazes.115 
 
 

  Há incríveis ações destas organizações através de telefones celulares, de 

dentro do próprio presídio, no mais das vezes sem qualquer possibilidade de 

consumar o crime anunciado, mas com considerável nível de sucesso às custas do 

temor das vítimas, que acabam entregando dinheiro contra a ameaça.116   

  

2.3.3 Tráfico de Armas 

 

As organizações criminosas para cumprir as ameaças feitas, equipam-se com 

armas das mais diversas naturezas. Além do armamento tradicional, desenvolvem 

sua atividade com outras mais potentes gerando, em muitas situações, grande 

vantagem contra o poder público, pois os agentes não possuem uma arma deste 

porte em seu dia-a-dia.117    

Pellegrini e Costa Júnior aduzem sobre a discrepância entre os instrumentos 

do Estado e os das organizações criminosas: 

 

Um recolhimento de dados atesta como a criminalidade organizada 
deu um salto de qualidade, adquirindo armas e explosivos mais 
sofisticados. Os últimos anos se caracterizam por atentados 
clamorosos, desencadeados em prejuízo de objetivos institucionais, 
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e modalidades executivas definidas como de tipo sul-americano, que 
demonstram a disponibilidade, por parte do crime organizado e 
mafioso, de explosivos, armas e pessoal técnico altamente 
especializado em seu emprego.118 

 

Além disso, as organizações criminosas, quando pretendem fazer 

demonstração de força ou intimidação, lançam mão de artefatos e explosivos como 

bombas e granadas. Tratam de promover verdadeiro espetáculo com o propósito de 

chamar a atenção da imprensa e da população de forma a criar imagem de poder. 

Passam executar uma verdadeira queda de braço com o poder público, assumindo 

atividades estatais onde o Estado demonstra fraqueza criando o chamado Estado 

Paralelo.119 

 

2.3.4 Corrupção 

 

Corrupção, aqui, refere-se a todo e qualquer ato contra a administração 

pública. Em quase todo ramo de atividade ilícita praticado por organizações 

criminosas é possível encontrar, de alguma forma a investidura contra o poder 

estatal. Para uma organização criminosa mais evoluída é muito mais fácil e menos 

custoso praticar corrupção, entregando parte do dinheiro ilicitamente obtido a um 

funcionário público, cujo valor dependerá do seu grau de poder, do que praticar 

crimes violentos, como assassinatos que deixam cadáveres estirados e causam 

perplexidade e revolta da população, provocando imediata e rígida reação do poder 

público.120   

 

 

2.4 PONDERAÇÕES  
 
 

 
Há desde logo uma imprecisão terminológica manifesta, considerando que a 

lei penal, pelo menos atualmente, não impõe sanções a pessoas jurídicas ou a 

coletividades difusas, e sim, a pessoas físicas determinadas, individualizadas e 
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identificadas. Logo, mais apropriada seria, sem sombra de dúvida, a expressão 

“organização de criminosos”.121 

 

O capítulo I aludiu expressamente, a tais organizações. O artigo 1º, em sua 

redação originária, assim traçou o perfil deste complexo normativo: “Esta lei define e 

regula meios de prova e procedimentos investigatórios que versarem sobre crime 

resultante de ações de quadrilha ou bando”.122 

 
Atento à polêmica decorrente da redação confusa, o legislador, 
oportunamente, editou a Lei 10.217/01, que alterou 
substancialmente, o art. 1º que passou a ser assim formulado: “Esta 
lei define e regula os meios de prova e procedimentos investigatórios 
que versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por 
quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de 
qualquer tipo”.123 

 

A modificação, sem dúvida, foi bastante feliz. Em primeiro lugar porque 

afastou qualquer dúvida sobre o tipo de argumento e a que se destinam os meios 

operacionais especiais ali disponibilizados, atinentes à prova e à investigação das 

infrações criminais, ou seja, não se cuida de mera quadrilha ou bando, mas de toda 

e qualquer espécie de associação ou organização estruturada com o propósito de 

delinqüir.124 

 

Deve-se reconhecer que a nova lei representou significativo avanço 
na luta que se tem travado nos pretórios, contra a impunidade. 
Trouxe razoáveis condições para o combate à criminalidade 
notadamente quando exercida, profissionalmente ou não, pelos 
chamados “esquadrões da morte” e pelos numeráveis grupos 
dedicados a seqüestros, tráfico de drogas, roubo de cargas e 
automóveis, entre outros objetivos não menos merecedores de 
reproche social.125    
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 É fundamental que se procure desbaratar essas organizações, que têm 

atuado, lamentavelmente, com sucesso, lesando bens jurídicos bastantes relevantes 

e levando ao desespero a população brasileira.126 

 

 

2.5 INSTRUMENTOS LEGAIS NO COMBATE À CRIMINALIDADE 

 

 

O artigo 2º em sua redação originária prescrevia que “em qualquer fase de 

persecução criminal que verse sobre ação praticada por organizações criminosas, 

são permitidos, além dos já previstos em lei”, os procedimentos de investigação de 

investigação e formação de provas subseqüentes.127 

 

2.5.1 Ação Controlada/Agentes infiltrados 

 

A sintonia entre esses dois mecanismos revela-se nos dias atuais uma 

eficiente providência no combate às organizações criminosas. Ação controlada 

consiste em uma vigilância efetuada pela polícia, monitorando a atividade criminosa, 

acompanhando-a até o momento mais oportuno e eficaz, do ponto de vista da 

formação da prova e fornecimento de maiores informações e detalhamento da 

atividade criminosa, inclusive com a identificação de seus partícipes.128 Assim:     

 

“Consiste em retardar a interdição policial do que se supõe ação 
praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado, desde que 
mantida sob observação e acompanhamento para que a medida 
legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da 
formação de novas provas e fornecimento de informações”.129 

  

A questão é que a infiltração policial nunca foi positivada, embora sempre 

tenha existido.  A falta de previsão de autorização judicial ensejou em um primeiro 
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momento o veto presidencial. O problema foi sanado com a edição de Lei 

10.217/01.130  

 

Mendroni esclarece as dúvidas sobre a autorização para a atuação do agente:  

 

Em caso de não-comunicação prévia acompanhada da autorização, 
a ação controlada estaria vedada pelo policial e a sua eventual 
participação/atuação em organização criminosa não terá, até prova 
em contrário, o possível acobertamento da excludente de 
antijuridicidade, e o estrito cumprimento do dever legal.  
 
Essa autorização significa, implicitamente, permitir ao agente policial 
ou de inteligência – em tarefas de investigação – retardar a sua 
interdição, supostamente praticada por organização criminosa, ou a 
ela vinculada, para que a medida se concretize no momento mais 
eficaz do ponto de vista de provas e fornecimento de informações. 
Significa, em outras palavras, autorização para que o policial tenha 
sob seu controle a prática do(s) crime(s) praticado(s) por integrantes 
da organização criminosa.  

 
Admitida a infiltração do agente, uma vez inserido no âmbito da 
organização criminosa, será preciso que ele mantenha contato diário 
com o seu superior hierárquico policial, e este com o promotor de 
justiça do caso. Será preciso avaliar a quantidade e qualidade das 
informações obtidas para determinar o momento mais oportuno de 
fazê-la cessar.131 

  

 As vantagens que podem advir desse mecanismo são evidentes: fatos 

criminosos não esclarecidos podem ser desvendados, nomes dos mentores da 

organização, o modus operandi, agentes públicos envolvidos e nomes das 

empresas.132 A inovadora técnica de investigação foi também contemplada no texto 

da Lei 10.409/02, como ferramenta de repressão as organizações e recentemente a 

Lei 11.343/06 tornando a previsão da infiltração mais próxima à contida na Lei 

9.034/95 revogou as leis 6.368/76 e 10.409/02.133  

 

 2.5.2 Coleta de Dados em Meios de Comunicação 
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A Lei 9.296/96134 regulamenta a parte final do inciso XII do artigo 5º da 

Constituição Federal135. O escopo do dispositivo constitucional é dar proteção à vida 

privada, à intimidade, à imagem das pessoas, muitas vezes vulneráveis por 

intermédio de violação de instrumentos de comunicação e gravação.  

 

 Interceptar significa interromper no seu curso, cortar. Deve-se entender, 

portanto, o termo como interferência na trajetória, um elemento externo interferindo 

em trajetória preestabelecida. Assim funciona a interceptação da comunicação 

telefônica acontece quando terceira pessoa intercepta ou viola a normal ou sigilosa 

transferência de informações através de equipamento de telecomunicações. 

Conclusivamente, interceptação é a interferência – sempre – de terceiro sem 

comunicação alheia.136 

 

 É de bom alvitre lembrar a observação feita por mendroni: 

 

A Constituição Federal abre as exceções - devidamente 
regulamentadas pela Lei 9.296/96, que autoriza a interceptação, para 
a produção de prova em investigação criminal e em instrução 
processual penal, devendo ser produzida em segredo de justiça 
exatamente em decorrência da necessidade de proteção dos dados 
em relação a pessoas fora do processo. A interceptação telefônica, 
atualmente tem alto grau de importância como meio de produção de 
prova, já que os agentes das organizações criminosas necessitam 
deste meio para executar seus planejamentos. Assim com o 
deferimento judicial, poderá a Polícia e o Ministério Público monitorar 
os passos das empreitadas criminosas pondo em prática a ação 
controlada. Sabiamente o artigo 1º da Lei, prevendo situações 
modernas estendeu sua aplicação aos casos de informática e 
telemática.   

  

 Na gravação clandestina, diferentemente da interceptação, um dos 

interlocutores realiza a gravação, não impedindo que se faça sem autorização 

judicial. Aqui não de pode falar em violação de intimidade ou privacidade, visto que 

esta é compartilhada ou externada ao seu interlocutor, restando a este, a 

manutenção ou não do segredo. Não se pode considerar, por isso mesmo, prova 
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conduzida por meio ilícito, já que o ilícito reside no fato de se invadir conversa alheia 

e não própria.137    

 

Torna-se mais comum a cada dia a utilização da chamada escuta ambiental, 

através da qual se instalam microfones dotados de potentes amplificadores em 

locais previamente investigados e estrategicamente selecionados. A questão passou 

a ser melhor dimensionada com o advento da Lei 10.217/01 – que emendando a Lei 

9.034 95, dispõe: 

Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, sem 
prejuízo dos já previstos em Lei, os seguintes procedimentos de 
investigação e formação de provas: IV: - a captação e a 
interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou 
acústicos, e o seu registro e análise, mediante circunstanciada 
autorização judicial.138      

 

 No que diz respeito a interceptação e gravação de imagens, a solução parece 

mais simplificada, por tratar-se de cena filmada. Caracteriza-se pela captação de 

imagens, mas também, eventualmente, de seu respectivo áudio. Ocorrendo o fato 

em qualquer área pública ou acesso ao público, a gravação é evidentemente 

permissível, pois a própria natureza do local elimina sua privacidade. Se, por outro 

lado, a situação acontecer em lugar privado em que o agente captador não possuir 

autorização para ingressar, deverá estar munido de autorização judicial, pois neste 

caso invade a privacidade protegida pela Constituição Federal.139  

 

Analisadas as situações relativas às captações de áudio e imagens através 

de meios eletrônicos, resta enfrentar a situação referente á obtenção de extratos de 

contas telefônicas da pessoa investigada. Esta questão tem causado considerável 

controvérsia no que concerne ao alcance dos dados. Há quem defenda a 

necessidade de autorização judicial pra que o Ministério Público obtenha os extratos 

de contas telefônicas dos suspeitos. Contudo, o que a Constituição estabelece é que 

não se pode acessar os dados referentes ao conteúdo das comunicações, não 

incluídos aí os dados referentes aos registros das comunicações. Continua 

explicando Mendroni: 
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O que a Constituição Federal quer proteger é, na verdade, o teor das 
comunicações – das correspondências, das comunicações 
telegráficas e telefônicas, e não os dados externos referentes às 
mesmas. A constatação através de extratos telefônicos de que certa 
pessoa telefonou para alguém ou para algum lugar (algum número 
de telefone) será, na grande maioria dos casos, apenas elemento de 
prova – dependente de complementação para a sua plenitude. 
Assim, a mera constatação através da evidencia obtida em um 
extrato telefônico de que alguém telefonou, por exemplo, para um 
traficante, por si só, não gera dedução de que ele comprou 
entorpecente. Exige-se a sua complementação através de outras 
evidencias para que esse fato alcance o status prova.140   
 

Impedir que o Ministério público, no exercício de suas funções, tenha 

conhecimento dos dados externos referentes à comunicação telefônica, é impedi-lo 

de exercer sua imprescindível função de investigação criminal, principalmente em 

relação à luta contra as organizações criminosas, portanto, que os extratos 

telefônicos devem ser considerados protegidos de sigilo relativo, não do sigilo 

constitucionalmente protegido – que exige autorização judicial, mas de sigilo 

passível de ser desvelado por requisição do Ministério Público a nível de 

investigação ou processo criminal, ou mesmo a nível de inquérito civil ou ação civil 

pública.141 

 

2.5.3 Inversão do Ônus da Prova 

 

A inversão do ônus da prova de determinados fatos consiste em outro 

mecanismo importante em algumas espécies de crimes praticados pelas 

organizações criminosas. Embora coubesse muito bem na Lei 9.034/95, o fato é que 

atualmente está claramente previsto apenas na Lei 9.613/98.  Trata-se de uma lei 

cujos mecanismos foram amplamente discutidos no âmbito da comunidade 

internacional que estabeleceu instrumentos eficientes no combate a crimes 

relacionados à lavagem de dinheiro.142 
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É, portanto, na conjugação dos dispositivos que prevêem a apreensão e 

seqüestro de bens com a inversão do ônus da prova que residem talvez seus 

melhores e mais eficientes instrumentos. É exatamente entregar ao acusado o ônus 

de comprovar a licitude dos bens. Quando comprovar, em qualquer momento 

processual, desde que compareça pessoalmente, os bens serão liberados.  

 

O dispositivo é ainda sábio quando se considera o seu efeito prático. 
Não seria possível ao Poder Público comprovar a origem ilícita 
daqueles valores e bens amealhados ao longo de rotineira atividade 
ilícita do agente. Os valores e bens obviamente podem estar 
misturados com outros de origem lícita. Em meio a um complexo 
“bolo” de ingredientes lícitos e ilícitos, somente o próprio agente pode 
ser capaz de efetuar a correta separação. Aquilo cuja origem honesta 
for demonstrada receberá de volta, ao passo que o que não 
comprovar deverá ser apreendido para o futuro perdimento. Mais que 
legal, é medida de justiça. Mas é importante enfatizar: a Lei manda 
inverter o ônus da prova tão-somente em relação à origem lícita dos 
bens, e nunca em relação aos fatos típicos imputados ao suspeito ou 
acusado, que permanece sempre com o Ministério Público.143 

 
 

Neste caso acontece uma exceção à regra. Aqui, o ônus de provar a origem 

de seu patrimônio é do agente e não do Ministério Público. 

 

2.5.4 Quebra de Sigilos: Bancário e Fiscal 

 

 Considera-se que a quebra do sigilo bancário é de suma importância durante 

o processo investigatório, a fim de se estabelecer os elos entre os partícipes de 

componentes d e organizações criminosas. Porém há que se compreender que se 

trata de uma atribuição do judiciário a sua autorização e a quem o Ministério Público 

deve se reportar.144   

 

Há muita polêmica envolvendo a questão das quebras de sigilos, que, em 

tese, podem configurar violação de intimidade ou de vida privada.145 Somente dentro 

de um processo judicial ou quando há inquérito instaurado é que se permite a 
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quebra de sigilo bancário. Sem a existência desse mínimo persecutório, impossível 

tal providência.146   

 

 É de bom alvitre expressar o entendimento de Mendroni acerca do sigilo das 

pessoas jurídicas: 

  

Considerando a interpretação majoritária conforme a análise conjunta 
do dispositivo da Constituição Federal, a intimidade das pessoas 
jurídicas deve ser protegida e, inserida neste contexto de intimidade 
encontra-se, entre outros aspectos, a manutenção do sigilo das 
operações bancárias que, podem, no entanto, ser quebradas em 
decorrência de ordem judicial embasada em investigação ou 
processo judicial.147  

 

Não há organização criminosa que não necessite lavar dinheiro, pois, 

funcionando como verdadeiro capital de giro, o sucesso de suas empreitadas 

criminosas depende em muito do sucesso da lavagem de dinheiro sujo. É, portanto, 

a lavagem de dinheiro circunstância essencial ao trabalho do órgão persecutor que 

investiga as atividades das organizações criminosas, devendo utilizar com um dos 

instrumentos a análise de declarações fiscais.148    

   

2.5.5 Busca e Apreensão 

 

Os artigos 240 ao 250 do Código de Processo Penal estabelecem a 

possibilidade da prática de ações de busca e apreensão como medida cautelar 

destinada a assegurar a coleta de provas e instrumentos de crimes. Costuma ser 

praticado durante a investigação criminal, mas por vezes também durante o 

processo criminal. Neste liame colhe-se de Lipinski:  

 
Ante a necessidade da quebra de sigilo assegurado na Constituição, 
a Lei 9.034/95 atribuiu ao magistrado poderes para realizar 
pessoalmente a diligência tornando-o um superinvestigador. Neste 
momento a imparcialidade para julgar a causa foi colocada em risco, 
pois o magistrado estará produzindo a prova e julgando.  A Lei 
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autoriza o juiz a colher provas pessoalmente e independentemente 
da existência de uma ação penal.149 
 

 Os mandados de busca podem referir-se ao que pode ser apreendido, desde 

que possa guardar referência com os crimes apurados. Condizente, no mais das 

vezes a atuação do Ministério Público em conjunto com a Polícia e outros órgãos de 

repercussão.  No local da busca, os agentes policiais e outros órgãos envolvidos na 

operação devem assegurar o mais que possível a idoneidade da prova analisando 

se tais objetos eram produtos do crime ou não. 

  

2.5.6 Processo Penal e Sigilos 

 

Durante a investigação, seja por requerimento do Ministério Público, da parte 

investigada ou de ofício pelo juiz, os dados sigilosos devem ser mantidos sob sigilo, 

para melhor eficiência da investigação, em autos apartados com referência expressa 

do alcance do sigilo, se em determinados dados ou em todos os autos da 

investigação. Na fase processual, o oferecimento da denúncia caracteriza o fim da 

investigação, é o momento em que o promotor de justiça deve satisfações à 

sociedade do trabalho realizado, nesta fase, entram em plena aplicação os 

princípios constitucionais penais, e a regra é a publicidade, o sigilo será a exceção e 

deverá ser fundamento para justificar a contrariedade da aplicação do princípio.150  

 

Colhe-se de Mendroni: 

 

Uma vez quebrado o sigilo, a razão que pode justificar a sua 
manutenção durante o processo ocorrerá por vontade do órgão do 
Ministério Público e para a garantia do seu sucesso. Então, os dados 
extraídos de interpretação telefônica são, por determinação expressa 
da lei, mantidos em autos apartados, do inquérito policial ou do 
processo criminal, destruídos aqueles que não têm relação com os 
fatos investigados. Concluído o inquérito policial, em face da 
expressa determinação legal, devem ser mantidos, sempre em 
apartado, sob o sigilo, independentemente de ser decretado o sigilo 
pelo juiz de direito, após recebimento da denúncia.151 
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A contrário senso, demais dados eventualmente protegidos durante o 

inquérito policial, dados de Imposto de Renda ou de contas bancárias, por falta de 

previsão expressa em lei e atendendo ao princípio da publicidade, somente serão 

mantidos sob sigilo após o oferecimento da denúncia se o juiz, a qualquer momento, 

decretar sigilo, mantidos em apartado, de oficio, ou a requerimento do Ministério 

Público, mas não do acusado. A regra que deve prevalecer agora é da publicidade, 

como princípio do processo penal.152  

 

2.5.7 A prova testemunhal para assegurar a elucidação dos crimes 

 

 Mais provas técnicas e menos provas testemunhais. Assim está desenhado o 

futuro do processo penal, todavia, há situações que exigem certificação por 

intermédio de depoimentos. A prova testemunhal, entretanto, torna-se clara 

adversária na busca da verdade real na medida em que a testemunha sinta-se 

intimidada em depor, com medo de retaliação por parte dos acusados. Se a 

condição das testemunhas em um processo penal comum já é relativamente 

delicada, tratando-se de situação ligadas a organizações criminosas torna-se ainda 

mais agravada.153  

 

Importante olvidar sobre a efetividade da Lei nas palavras de Mendroni: 

  

A falta de recursos é o maior óbice à eficiente aplicação da Lei que 
prevê a duração máxima de dois anos, podendo ser prorrogada em 
casos excepcionais. Importante olvidar que a Lei protege é a 
testemunha e não o testemunho, isso significa que os atos especiais 
não podem acabar assim que a testemunha presta depoimento, pois 
existem situações em que a testemunha necessitará de proteção 
para sempre, inclusive mudança de domicílio para outro país e 
mudança de identidade.154    

 

Há que se buscar mecanismos de proteção destas testemunhas para que 

possam cumprir a contento e sem medo, ou ao menos diminuído, o mister de auxiliar 

os órgãos da justiça na busca da verdade. A Lei 9.807/99 trata de qualquer 
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circunstância no processo penal em que seja considerada a necessidade de 

proteção de testemunhas.155  

 

 

2.6 DELAÇÃO PREMIADA 

 

 

Mendroni salienta que a delação premiada encontra sua origem no acordo de 

vontade entre as partes, mas sem ser acordo propriamente dito revela sua 

característica e como tal opera efeitos. Não pode ser considerado acordo porque 

envolve a decisão de uma terceira parte – o juiz, que não participa da negociação:  

 

A situação da revelação dos dados existe entre o acusado, 
diretamente ou por seu advogado, com o Promotor de Justiça e, 
ainda que com expressa concordância por parte deste, a decisão 
final caberá ao juiz, por conceder ou não algum benefício como 
troca.156   

 

Há diversas leis que prevêem a aplicação da delação premiada. Entende-se, 

desde logo, que cada uma destas leis tem sede própria de aplicação, com âmbito 

definido. Isto torna possível a coexistência de todas, cada uma para determinadas 

situações, conforme o alcance e o espírito da própria lei.157 

 

Assim na lei 9.034/95, que “dispõe sobre a utilização de meios 
operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por 
organizações criminosas”, deve ser aplicada nas situações em que o 
acusado, através de sua colaboração espontânea, leve as 
autoridades ao esclarecimento de infrações penais e de sua autoria, 
de fatos criminosos que não sejam aqueles pelos quais se encontra 
investigado ou processado – mas por outros fatos que tenham sidos 
praticados por organização criminosa qualquer, inclusive 
eventualmente a que participe.158  

 

Importante é a observação trazida por Mendroni: 
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A lei exige que, além de espontânea, a colaboração deve ser 
eficiente, trazendo nomes e condutas criminosas, intuitivamente 
aquelas ainda desconhecidas pela Polícia e pelo Ministério Público. 
Para tanto, importante o momento processual da colaboração. 
Quanto antes melhor, ou seja, tanto melhor, quanto mais dados e 
informações forem repassados ainda durante a fase investigatória. 
Contrariamente, quanto mais próximas da fase final do processo, da 
sentença, menos útil se revelará. São circunstâncias que devem ser 
levadas em conta pelo magistrado. Entendemos que seja possível 
até fixar um critério mais objetivo. Ideologicamente, a colaboração 
deverá ser prestada até o interrogatório judicial.159       
 

 

O âmbito de incidência da lei está delimitado pelos crimes praticados em 

organizações criminosas. Embora a Lei fale em infrações penais, não há como 

incluir aí as contravenções penais, seja porque não existe legalmente organização 

para fim de cometer contravenções. 160 

 

 O texto desta lei é bastante claro quando fala no esclarecimento de infrações 

penais, o que pressupõe mais de uma para a sua aplicação. Continua o mesmo 

autor: 

 

No caso de a delação ser ineficaz e não vier a atender o resultado 
pretendido, sem o esclarecimento de algumas infrações criminais, o 
delator passa a gozar do benefício de arrependimento posterior, o 
qual serve de atenuante da pena. Dessa forma “foram revogados o 
parágrafo único do art. 8º da Lei de Crimes Hediondos e o § 4º do 
art. 159 do CP?” Na opinião de Geraldo Prado e Willian Douglas 
(1995) a resposta seria afirmativa.161 

 

No mesmo diapasão preleciona Guidi: 

 

Pode-se inferir que a lei do Crime Organizado não teve a intenção de 
restringir a concessão da delação premiada somente para os casos 
de organização criminosa strictu sensu, mas se inclui também a 
associação criminosa e a quadrilha ou bando.162   
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 Não poderá o delator aguardar a conclusão da investigação e do processo 

posterior para ver-se beneficiado. A aferição deve então ser concluída até a fase 

final do processo, ocasião em que às partes, mas principalmente o Ministério 

Público, se manifestarão, concluindo a respeito do grau de esclarecimento 

proporcionado pela delação do acusado, concordando ou não com a concessão do 

benefício e em que proporção.163  

 

2.6.1 Obtenção da Delação 

 

Para se estabelecer os requisitos primordiais da delação premiada, dever-se-

á observar as regras contidas na lei que invoca o instituto e tentar aplicar no caso 

concreto. O primeiro e principal requisito a ser observado é que a colaboração seja 

espontânea.164 

 

Silva salienta que a voluntariedade da iniciativa do colaborador é um dos 

pontos mais sensíveis do instituto no plano prático, ante a real possibilidade de 

constrangimentos para que haja uma colaboração eficaz.165 E chama a atenção 

quanto a delação na fase inquisitiva: 

 

Alto grau de vulnerabilidade a que fica exposto o investigado delator 
e o alcance probatório de suas palavras podem atingir, melhor seria 
a previsão de participação do juiz nessa fase preliminar que, distante 
do procedimento investigatório, teria melhores condições de avaliar a 
espontaneidade das palavras do colaborador, conferindo-lhe, até, 
maior idoneidade para sua futura valoração em juízo.166  

 

No mesmo trilho complementa Guidi: 

 

O caminho mais plausível é o de o Ministério Público disciplinar as 
regras básicas de como devem proceder seus membros para a 
lavratura do acordo a que se refere a lei de tóxico através do ato 
normativo, devendo, contudo, observar sempre a espontaneidade 
das palavras do investigado, com a presença de testemunhas (no 
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mínimo, duas) que sejam, se possível, estranhas ao quadro da 
instituição da polícia. Imprescindível será que se respeite o livre 
arbítrio do investigado em relação a uma eventual delação na fase 
pré-processual, devendo ainda, esclarecê-lo das vantagens previstas 
na lei para o caso da delação, tendo em vista que se o investigado 
colaborar efetivamente estará renunciando à não “auto-incriminação”, 
assim como o direito ao silêncio, o que será um sacrifício às 
garantias fundamentais.167   

 

O segundo requisito exigido pelo legislador é a relevância das declarações do 

colaborador, das quais devem resultar, segundo a própria lei, a revelação da 

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

integrantes, ou a apreensão do produto, da substância ou da droga ilícita, conforme 

o caso concreto.168  

 

Prossegue o autor Franco discorrendo sobre a relevância das declarações: 

 

Para que a pessoa possa reconhecer a delação premiada, a conduta 
do autor deve ser relevante do ponto de vista objetivo e voluntária, 
sob o enfoque subjetivo. Isto significa que cabe ao autor o 
fornecimento de dados concretos que, casual ou finalisticamente, 
conduzam a libertação do seqüestrado. Por outro lado, tais dados 
não podem ser extorquidos através de pressões físicas ou mentais, 
de torturas, enfim. A atitude do delator deve ser voluntária, isto é, 
uma manifestação própria, pessoal no sentido de abandonar quer o 
propósito de potrair a duração do seqüestro, quer o de conseguir 
proveito econômico.169    
 

 

E Guidi completa: 

 
Em relação à relevância das declarações do investigado, é oportuno 
salientar que deve guardar um nexo de causalidade com os 
resultados positivos produzidos na investigação criminal ou no 
processo em curso. Assim, quando o delinqüente vier, na sua 
colaboração, a fornecer dados periféricos ou de importância 
secundária, que em nada ou pouco auxiliarem na apuração do 
funcionamento da organização criminosa ou na identificação de seus 
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diversos integrantes, não será possível para autorizar a concessão 
do benefício.170 

 

Um terceiro requisito sensível é o da efetividade da colaboração. Consiste na 

obrigação de o delator colaborar de forma permanente e com as autoridades (policial 

e judicial), colocando-se inteiramente à disposição dessas, para a elucidação dos 

fatos investigados, porém, nem sempre é possível avaliar com precisão em que 

proporções o colaborador está auxiliando as autoridades.171   

 

Mendroni entende que seja possível fixar um critério objetivo para se avaliar a 

efetividade da delação: 

 

Entendemos que seja possível até fixar um critério mais objetivo. 
Ideologicamente, a colaboração deverá ser prestada até o 
interrogatório judicial. Depois disto, tamanha a complicação que 
poderá causar que, mesmo sendo útil do ponto de vista de trazer 
novos autores e crimes praticados, causará transtornos processuais 
que poderão inviabilizar a persecução.172 
 

 Colacionando o exposto trazido por Silva, Guidi traz à baila a diferença dos 

institutos da efetividade e eficácia in verbis: 

 

Há que se diferenciar efetividade das declarações prestadas com sua 
eficácia para fins probatórios. Poderá ocorrer, por parte do delator, o 
auxílio efetivo às autoridades, observando-se todos os detalhes do 
requisito da efetividade da colaboração (esclarecendo todos os fatos 
de seu conhecimento, atentando a todas as notificações e 
participando das diligências necessárias para a efetiva apuração do 
crime), sem que, contudo, tal empenho possibilite a apuração de 
outras infrações penais e sua autoria. Mesmo assim, presentes os 
demais requisitos legais acima mencionados, poderá o colaborador 
fazer jus ao inicialmente acordado.173 

  

A doutrina aponta um quarto requisito para fins de colaboração processual 

que é o da personalidade do colaborador, natureza, circunstâncias, gravidade e 

repercussão social do fato criminoso compatíveis com o instituto. A devida avaliação 
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desses requisitos todos deverá ser feita pelo representante do parquet, nos casos 

em que se permite o acordo, e pelo juiz, nos demais casos. Assim, conforme 

assevera Silva: 

 

É possível que mesmo preenchendo os demais requisitos para o 
acordo, o investigado tenha praticado crimes com requintes de 
crueldade que desaconselham a adoção do instituto ou que sua 
conduta tenha causado grave comoção social em razão da qualidade 
da vítima.174   

 

Diante de todos esses requisitos, conclui-se que para a concessão do perdão 

judicial, deve a colaboração ser voluntária, efetiva e deve de algum modo ser eficaz, 

bem como deve ser composta de uma narração relevante, capaz de produzir ao 

menos um dos efeitos desejados.175 

 

Destarte, em que pese o entendimento de alguns doutrinadores no sentido de 

que a delação premiada cria apenas uma expectativa de direito à obtenção, esse 

entendimento deve ser afastado, tendo em vista que, com a colaboração do co-réu e 

preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários, surgirá o direito 

subjetivo do réu, ficando o juiz obrigado a aplicar o benefício.176   

 

 Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se 

observa:  

 

CRIMINAL. HC. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. 
DOSIMETRIA. DELAÇÃO PREMIADA. INFORMAÇÕES EFICAZES. 
INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA.  DESCONSIDERAÇÃO PELO 
TRIBUNAL A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
ORDEM CONCEDIDA. 

 
A “delação premiada” prevista no art. 159, § 4º, do Código Penal é de 
incidência obrigatória quando os autos demonstram que as 
informações prestadas pelo agente foram eficazes, possibilitando ou 
facilitando a libertação da vítima...177 
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Assim, torna-se manifesto e estreme de dúvida que os benefícios da delação 

premiada são um direito subjetivo do colaborador. Desse modo, caso o delator 

preencha os requisitos, o juiz ficará obrigado a conceder algum benefício, que será 

analisado dependendo da extensão da colaboração.178 

 

 2.6.2 Conseqüências Advindas da Delação 

 

 De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, três podem ser 

as conseqüências da delação resultante da colaboração processual: sobrestamento 

da investigação e posterior arquivamento do respectivo inquérito policial ou da 

investigação; redução da pena a ser fixada na sentença final e concessão de perdão 

judicial. 

 No magistério de Guidi, no primeiro caso, o colaborador deverá ser arrolado 

como testemunha de acusação, enquanto no segundo e terceiro, deverá constar 

expressamente da denúncia a causa de diminuição de pena ou o motivo do perdão. 

E ainda: 

 

[...] pode-se juntar a essas conseqüências uma quarta: não 
cumpridos os requisitos necessários à efetiva colaboração, nenhum 
benefício terá o pretenso delator e o processo penal tramitará 
normalmente, podendo até, eventualmente, responder o suposto 
delator pelos danos causados por sua imputação infundada civil e 
penalmente.179 

 

Sendo a colaboração voluntária, efetiva e relevante para a descoberta de 

novos indícios da materialidade ou descoberta de novos indícios da materialidade ou 

descoberta de co-autores e presentes os elementos subjetivos, justificada estará a 

aplicação do perdão judicial. Entretanto, se nenhum resultado advier de uma 
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TURMA do Superior Tribunal de Justiça,  por unanimidade, concedeu a ordem para anular em parte o 
julgamento da apelação criminal nº 035980134890, a fim de que outro acórdão seja proferido, 
observando-se a incidência da delação premiada também em relação a Adriano Rogério Damasceno. 
Os Srs. Ministros Jorge Scartezzini, Laurita Vaz, José Arnaldo da Fonseca e Felix Fischer votaram 
com o Sr. Ministro Relator. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/. Acesso em 09 
nov. 2008. 
178

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 174. 
179

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 174. 
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colaboração caracteristicamente voluntária efetiva faltará um requisito de ordem 

objetiva.180 

 

Azevedo salienta que, em relação à diminuição da pena, esta será advinda de 

uma colaboração voluntária e eficiente do acusado ou condenado que, entretanto, 

não atingiu alguns dos requisitos subjetivos, que levaria a um possível perdão, se 

reduzirá a pena de um a dois terços: 

 

Justifica-se essa solução jurídica, para a qual se prevê a diminuição 
da pena. A condenação poderá advir do fato de a colaboração não 
ter sido efetiva. Isto é, o acusado ou condenado colaborou nas 
investigações, contudo sem o empenho pessoal, sem a realidade do 
fornecimento de dados e informações e sem o caráter de 
permanência e estabilidade de contato adjutório com a polícia ou 
juízo. A contribuição voluntária, mas sem o dado da efetividade, 
impedirá a aplicação do perdão judicial, mas permitirá a redução da 
reprimenda.181  

 

 Não obstante à vontade do colaborador, em contribuir com a justiça, caso as 

autoridades não logrem êxito na identificação de outros co-autores e não haja 

recuperação total ou parcial dos produtos do crime, merecerá os benefícios.182 

 

 Feitas algumas considerações sobre a lei dos Crimes Organizados, no 

terceiro capítulo serão apresentados alguns princípios inerentes ao processo penal, 

enfocando o princípio da proporcionalidade com o instituto da delação premiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180

 AZEVEDO, David Teixeira de. A Colaboração Premiada num Direito Ético. Boletim IBCCrim, 
ano 7, n. 83, outubro/1999. p. 06. 
181

 AZEVEDO, David Teixeira de. A Colaboração Premiada num Direito Ético. Boletim IBCCrim, 
ano 7, n. 83, outubro/1999. p. 06. 
182

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 176. 
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3 PRINCÍPIOS INFORMADORES DO PROCESSO PENAL 

 

 

3.1 CONCEITO 

 

Deve-se a Aristóteles o desenvolvimento e a elaboração da multiplicidade de 

significações da palavra princípio183, com isso, torna-se imperioso buscar 

preliminarmente uma noção sobre o vocábulo princípio com o escopo de visualizar o 

norteamento desta norma no ordenamento jurídico, eis que “no Brasil ainda é 

incipiente seu estudo, tamanha sua importância e abrangência”184.  

O vocábulo princípio tem sua origem etimológica do latim principium, formado 

por dois radicais: primus, significando primeiro e cipium que provém de capio, de 

considera, destarte, princípio consiste em considerar algo do começo, origem, que 

vem primeiramente.185 

Os princípios são normas providas de alto grau de generalidade e teor de 

abstração, desempenham uma função fundamental no sistema jurídico, possuem 

caráter orientador que norteiam os legisladores na administração da justiça. São os 

princípios que legitimam e restringem o poder do Estado à prática de atos 

arbitrários.186  

Espíndola define princípio como uma idéia mestra que baliza as demais: 

Pode-se concluir que a idéia de princípio ou sua conceituação, seja 
lá qual for o campo do saber que se tenha em mente, designa a 
estruturação de um sistema de idéias, pensamentos ou normas por 
uma idéia mestra, por um pensamento chave, por uma baliza 

                                                 
183 AQUINO, José Carlos G. Xavier de; NALINI, José Renato. Manual de Processo Penal. São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 53. 
184 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Introdução ao Estudo do Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
89. 
185 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Rideel, 2004, p. 439. 
186 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito Constitucional. 21 ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 277. 
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normativa, donde todas as demais idéias, pensamentos ou normas 
derivam, se reconduzem e/ ou se subordinam.187   

Asseverando que os princípios irradiam ou imantam as demais normas por 

seu valor, tornando-se a base das demais normas de uma organização 

constitucional, Afonso aduz:  

Os princípios são ordenações que irradiam e imantam os sistemas 
de normas, são [como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira] 
núcleos de condensações’ nos quais confluem valores e bens 
constitucionais. Mas, como disseram os mesmos autores, os 
princípios, que começam por base de normas jurídicas, podem estar 
positivamente incorporados, transformando-se em normas-princípio e 
constituindo preceitos básicos da organização constitucional.188 

 

Os princípios tornam-se a peça principal de todo o sistema normativo, de 

modo que, eles podem ser observados como regulatórios da criação de normas 

legislativas, são considerados “o pensamento diretivo que domina e serve de base à 

formação das disposições singulares de direito de uma instituição jurídica, de um 

código ou de todo um Direito Positivo”.189  

De acordo com o exposto acima, Reale leciona que essas normas servem de 

fundamento para a compreensão das outras que compõem o ordenamento jurídico: 

 

[...] são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam 
e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, que para sua 
aplicação e integração, quer para elaboração de novas normas. 
Alguns deles se revestem de tamanha importância que o legislador 
lhes confere força de lei, [...] consubstanciando exigências de ordem 
ética, sociológica, política, ou de caráter técnico.190  
 
 

Em que se pese, indubitável que os princípios são elementos demonstrativos, 

constituindo as bases e a estrutura da construção jurídica, sem a consideração 

                                                 
187 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais. 2 ed. rev.; atual. e ampl. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 53.   
188 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 19 ed. rev. e atual. nos termos 
da Reforma Constitucional (até a emenda constitucional n. 31, de 14.12.2000). São Paulo: Malheiros 
2001, p. 96. 
189 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito Constitucional. 21 ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 256. 
190 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p.306.  



71 

 

destas “verdades primeiras”, destruir-se-ia a integridade do corpo normativo, pois 

imprescindível a conexão entre eles e as normas.191 

 

Definindo princípio como instrumento que limita a atuação do jurista, colhe-se 

do entendimento de Barroso:  

 

[...] serve o princípio como limite de atuação do jurista. Explica-se no 
mesmo passo em que funciona como vetor de interpretação, o 
princípio tem como função limitar a vontade subjetiva do aplicador do 
direito, vale dizer, os princípios estabelecem balizamentos dentro dos 
quais o jurista exercitará sua criatividade, seu senso do razoável e 
sua capacidade de fazer justiça do caso concreto.192 

 

Os princípios, além de unirem valores, são a base de fundamentação para 

todo um sistema de normas, se estas, decorrem da fundamentação, então devem 

ser interpretadas conforme o respectivo princípio, servindo de guia na busca de 

sentido para a aplicação no caso concreto.193 

 
 Afirma Barroso sobre a importância do operador de direito sopesar os 
princípios aplicáveis aos casos fáticos: 
 

 
Em uma ordem democrática, os princípios frequentemente entram 
em tensão dialética, apontando direções diversas. Por essa razão, 
sua aplicação deverá se dar por ponderação: à vista do caso 
concreto, o intérprete irá aferir o peso de cada princípio deverá 
desempenhar na hipótese, mediante concessões recíprocas, e 
preservando o máximo de cada um, na medida do possível.194 

 

A finalidade do Estado é a consecução do bem comum195, e sem a liberdade, 

o ser humano não atinge o grau máximo de suas potencialidades. Existem 

momentos em que o Estado sacrifica status libertatis do cidadão, havendo 

                                                 
191 BOSCHI, José Antônio Paganella. Ação Penal: Denúncia, Queixa e Aditamento. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Aide, 1993, p. 21. 
192 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 
1998, p. 256. 
193 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional. 2 ed. rev. e ampl. Curitiba: Juruá, 
2007, p. 111.  
194 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 7 ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003, p. 293. 
195 Bem comum é o conjunto de todas as condições da vida social que consente e favorece o 
desenvolvimento integral da personalidade humana.  
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contraposição de interesses. O processo penal é o instrumento de tutela de ambos 

os interesses, quando por motivo fixado em lei, estiverem eles em antagonismo.196  

 

Para a referida monografia, serão apresentados alguns princípios inerentes 

ao processo penal que mais se destacam à luz da opinião de alguns doutrinadores 

da matéria, pois não é pacífico o entendimento quanto às classificações dos 

mesmos.   

 

 

3.2 DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE197 

 

 

É inadmissível a desarmonia entre o interesse de punir e a função estatal de 

proteção da liberdade. Somente o processo penal, instrumento técnico, mas 

sobretudo público, encontra-se apto a conciliar os dois interesses. A partir do 

momento em que o Estado assumiu a tutela penal de certos valores, inconcebível 

estar em contato com um interesse privado e individual.198 

 

O princípio da legalidade está previsto na Constituição Federal199 e 

legislações esparsas, entendendo-se como alvitrante a previsão de uma lei que 

considere crime a conduta do agente, para que este seja punido, uma vez que, 

somente depois criação do tipo incriminador e suas conseqüências penais, o Estado 

poderá aplicar a sanção à proteção o bem atacado.  

 

Nas palavras de Mirabete, verifica-se a obrigatoriedade da vinculação do fato 

a edição antecipada de uma norma:  

 
Pelo princípio da legalidade alguém só pode ser punido se, 
anteriormente ao fato por ele praticado, existir uma lei que considere 
como crime. Ainda que o fato seja imoral, anti-social ou danos, não 
haverá possibilidade de se punir o auto, sendo irrelevante a 

                                                 
196 AQUINO, José Carlos G. Xavier de; NALINI, José Renato. Manual de Processo Penal. São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 56. 
197 Art. 5º, II, da CF. 
198 AQUINO, José Carlos G. Xavier de; NALINI, José Renato. Manual de Processo Penal. São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 57. 
199 Art. 5º, XXXIX, da CF. 
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circunstancia que de que entrar em vigor, posteriormente, uma lei 
que preveja como crime.200 

 

Seu significado é dúplice, de um lado, é a expressão do avanço de um Estado 

Democrático de Direito, onde a legalidade fica explicitada pela submissão dos 

órgãos responsáveis pela criação de normas à Constituição Federal, que tratará da 

previsão de competências para legislar sobre as matérias ali previstas. De outro 

lado, o princípio da legalidade garante o particular contra as arbitrariedades do 

Executivo e do Judiciário.201  

 

Prado preleciona sobre a impossibilidade de outra fonte produtora de normas 

incriminadoras senão o Estado:  

 

O caráter absoluto da reserva legal impede a delegação por parte do 
poder legiferante de matéria de sua exclusiva competência, lastreado 
no princípio da divisão de poderes. Assim, só ele pode legislar sobre 
determinado assunto, tal como definir a infração penal e cominar-lhe 
a respectiva conseqüência jurídica.202 

 

A criação de uma norma penal ou processual somente estará revestida de 

legalidade, se seguir todos os trâmites formais, e sua fonte produtora não ser 

qualquer outra senão a União respeitando todos os princípios constitucionais. Por 

exemplo, é competência privativa da União, legislar sobre matéria processual,203. 

Assim, não é permitida qualquer outra fonte produtora de matéria processual. 

 

Bastos corroborando o exposto acima preconiza sobre a União como única 

fonte produtora legal de normas: 

 
A lei que atende ao princípio da legalidade é aquela que provém do 
órgão próprio. O Poder Legislativo, e é aprovada segundo um 
processo previsto na Constituição para tanto. Ela deve ser também 
genérica e abstrata. Nisto repousa a garantia do cidadão contra o 
arbítrio da própria lei. È por isso que a lei submete-se integralmente 
ao princípio da igualdade.204 

                                                 
200 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 24 ed. Atual. São Paulo: Atlas, 2007, p. 37. 
201 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 23. 
202 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol.1, Parte Geral, 6 ed. rev.; atual. e 
ampl. São Paulo: RT, 2007, p.131. 
203  Art. 22, I, da CF. 
204 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 24. 
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Deveras útil salientar que o princípio da legalidade é mais considerado uma 

garantia constitucional do que de um direito individual, já que ele não tutela, 

especificamente um bem a vida, mas assegura ao particular a prerrogativa de repelir 

as injunções que lhe sejam impostas por uma outra via que não seja a da lei.205  

 

Ensina Silva acerca do ônus das autoridades judiciais quando da ocorrência 

do fato delituoso: 

 

[...] é da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e 
fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se ao império da lei, 
mas da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça não pela 
sua generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos 
socialmente desiguais. Toda a sua atividade fica sujeita à lei, 
entendida como expressão da vontade geral, que só se materializa 
num regime de divisão de poderes em que ela seja o ato 
formalmente criados pelos órgãos de representação popular, de 
acordo com o processo legislativo estabelecido na constituição.206 

 

Assim, na ocorrência de um crime de ação pública, é obrigatório à autoridade 

policial iniciar o inquérito e o representante do Ministério Público apresentar a 

denúncia207. Depois de iniciada ação penal, seu exercício não pode ser suspendido, 

interrompido, nem se fazer cessar, salvo as disposições legais.208  

 

Diante o exposto não há que se falar em ilegalidade do o instituto da delação 

premiada visto que sua previsão está esculpida nas diversas legislações elaboradas 

pelo legislador pátrio. 

 

 

3.3 DO DEVIDO PROCESSO LEGAL209 

 

 

                                                 
205 MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional, 16 ed. atual. até a EC nº 44. São Paulo: Atlas, 
2004, p.71. 
206 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo, 19 ed. rev. e atual. nos termos 
da Reforma Constitucional (até a emenda constitucional n. 31, de 14.12.2000). São Paulo: Malheiros 
2001, p. 423. 
207 AQUINO, José Carlos G. Xavier de; NALINI, José Renato. Manual de Processo Penal, São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 65. 
208 Tal concectário, com a edição da Lei 9.099/95, teve seu campo de atuação reduzido, vez que 
agora o Ministério Público pode suspender consensualmente o processo nas ações penais públicas. 
209 Art. 5º, LIV, CF. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
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É uma das mais importantes conquistas do indivíduo contra o abuso de poder 

do Estado, deste princípio, fica impossibilitada a atuação do Estado no sentido de 

punir sem a prévia realização de um processo.210 O direito de punir é privativo do 

Estado, todavia, para que este ente exerça o jus puniendi em sua totalidade é 

necessário que o acusado seja submetido a um processo seguro para limitar a 

atuação deste poder211.  

 

Na lição do doutrinador Tourinho Filho, o princípio ventilado é um corolário de 

outros princípios e garantias, quais sejam: 

 
O devido processo legal, por obvio relaciona-se com uma série de 
direitos e garantias constitucionais, tais como presunção de 
inocência, duplo grau de jurisdição, direito de ser citado e de ser 
intimado de todas as decisões que comportem recurso, ampla 
defesa, contraditório, publicidade, juiz natural, imparcialidade do 
julgador, direito às vias recursais, proibição da reformatio in pejus, 
respeito à coisa julgada (ne bis in idem), proibição de provas colhidas 
ilicitamente, motivação das sentenças, celeridade processual, 
retroatividade da lei mais benigna, dignidade humana, integridade 
física, liberdade e igualdade.212 
 

É através do processo que o acusado pode expressar seus direitos e 

garantias, entendido como amplitude à defesa. Compreende o direito de ser ouvido 

e de se expressar; de ser informado sobre todos os atos do processo; direito à 

publicidade e motivação das decisões; ao duplo grau de jurisdição; à revisão criminal 

e impossibilidade de mudança das decisões favoráveis. Para isto, faz-se necessário 

que este apanágio, materializado na constituição, não se torne apenas uma 

formalidade.213 

 

Ada Pellegrini Grinover argúi sobre a importância do devido processo legal 

como sendo uma a cooperação das partes: 

 

                                                 
210 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
32. 
211 REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Vitor Eduardo Rios, Processo Penal: Parte 
Geral, 8 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 20. 
212 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 9 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p 26. 
213 ARAÚJO, Luiz Alberto David; JÚNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 1998, p. 107. 
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Desse modo, as garantias constitucionais do devido processo legal 
convertem-se, de garantias exclusivas das partes, em garantias de 
jurisdição e transformam o procedimento em um processo 
jurisdicional de estrutura cooperatória, em que a garantia de 
imparcialidade da jurisdição brota da colaboração entre as partes e 
juiz. A participação dos sujeitos no processo não possibilita apenas a 
cada qual aumentar as possibilidades de obter uma decisão 
favorável, mas significa cooperação no exercício da jurisdição. Para 
cima e para além das intenções egoísticas das partes, a estrutura 
dialética do processo existe para reverter em benefício da boa 
qualidade da prestação jurisdicional e da perfeita aderência da 
sentença à situação de direito material subjacente.214 
 

Na esfera judicial o processo é instrumento necessário para a aplicação das 

garantias constitucionais, jamais pode tangenciar a dignidade da pessoa humana 

devendo ser interpretado de forma a privilegiá-la215. Não há falar em julgamento 

justo sem o prévio e amplo processo penal garantidor dos direitos decorrentes do 

devido processo legal216, essa garantia é ao mesmo tempo passiva, isto é, dirigida à 

pessoa enquanto sofre o poder estatal, e ativa, destinada a propiciar o acionamento 

da máquina estatal pelos membros da sociedade e a obtenção de decisões.217  

 

Frederico Marques ensina que, para a supressão do direito de liberdade do 

indivíduo, deve-se estar assegurada plenamente a sua defesa: 

 

[...] é, portanto que ninguém pode ser privado de sua liberdade sem o 
devido processo legal. A privação de liberdade, em conseqüência de 
ilícito penal, somente será legítima quando precedida de acusação 
julgada em procedimento onde a defesa plena não seja 
comprometida. Se isso não ocorrer, o status libertatis estará sendo 
atingido sem o devido processo legal, o que torna írrita e contra jus a 
ação punitiva do Estado.218 
 
 

Assim, o conteúdo significativo do princípio do devido processo é mais amplo, 

visto englobar também o direito de ação, vale dizer, o direito de provocar o Poder 

                                                 
214 GRINOVER, Ada Pellegrini, O Processo Constitucional em Marcha. 1 ed. São Paulo: Max 
Limonad Ltda. 1985, p. 8. 
215 JARDIM. Afrânio Silva, Direito Processual Penal, 11 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 320.  
216 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Introdução ao Estudo do Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
137. 
217 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, 
p.161. 
218 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. 1, 2 ed. rev. e atual. 
por Eduardo Reale Ferrari, Campinas: Milenium, 2003, p. 83. 
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Judiciário para a defesa contra lesões ou ameaças a direitos ou interesses, ou 

ainda, para o controle objetivo da validade dos atos estatais.219 

 

A aplicação dos benefícios da delação atentam para o princípio em tela, pois 

para a concessão dos mesmos o colaborador deve preencher os requisitos objetivos 

e subjetivos.  

 

 

3.4 DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE220  

 

 

Nasce da impossibilidade de que os delitos fiquem impunes. Praticado o fato 

delituoso, urge para o Estado o dever de aplicar as regras penais e que se conceda 

aos órgãos encarregados da persecução penal o direito de apreciar a conveniência 

de sua pretensão punitiva.221 

 

Tratando-se de ação penal pública, tem o promotor o dever de oferecer a 

denúncia haja vista a impessoalidade dos interesses versados, implicando, que o 

representante do órgão do Ministério Público não poderá invocar critérios políticos 

ou de utilidade social para arquivar o processo, encerrando a persecutio criminis.222 

 

Paganella alude sobre a impossibilidade de desistência do Ministério Público 

frente à configuração da justa causa na ação penal pública:  

 

Com efeito, ao estabelecer no art. 24 do CPP que a denúncia por 
crime de ação pública “será” oferecida, o legislador vedou 
simultaneamente ao agente do Ministério Público conduta alternativa, 
a não ser que não concorram as condições da ação ou justa causa. 
Se houver elementos probatórios em torno do crime e da autoria, a 
denúncia, então, será de rigor, mesmo na dúvida. Na fase inicial da 

                                                 
219 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, 
p.163. 
220 Art. 129, I, CF. São funções institucionais do Ministério Público: 
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.  
221  CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
118. 
222 JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual; estudos e pareceres, Rio de Janeiro: 1986, p. 93.   
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persecução penal o Ministério Público não se orienta pela certeza 
plena – já que está só virá, em princípio, com a sentença.223 

 

No dizer de Mirabete: 

 

O princípio da obrigatoriedade (ou da legalidade) que vigora entre 
nós obriga a autoridade policial a instaurar o inquérito policial e o 
órgão do Ministério Público a promover a ação penal quando da 
ocorrência da prática de um crime que se apure mediante ação penal 
pública [...]224 
 

 Por se tratar de um direito subjetivo público, todos os agentes estatais que 

integram o processo penal têm o dever de atuar, quando do conhecimento da noticia 

criminis. Assim, a autoridade policial deve iniciar as investigações, o promotor, 

oferecer a denuncia e o juiz atuar visando o alcance da finalidade do processo, de 

modo que a causa penal submetida a sua apreciação alcance o desfecho com a 

prolação da sentença.225 

 

Observa-se na doutrina de Fernando Capez sendo o crime um mal cometido 

contra a sociedade, impossível o Estado não tomar providências no sentido de 

aplicar a lei penal:  

 

[...] prevalece no processo criminal o princípio da indisponibilidade ou 
da obrigatoriedade. O crime é uma lesão irreparável ao interesse 
coletivo, decorrendo daí o dever de o Estado aplicar as regras 
jurícos-punitivas. Desse modo, a autoridade policial não pode se 
recusar a proceder às investigações preliminares (CPP, art. 5º) nem 
arquivar inquérito policial (CPP, art. 276). É a regra da 
irretratabilidade.226 

 

O Estado não tem apenas o direito, mas o dever de punir227, todavia a 

insignificância ou potencial da ofensa aplicada ao bem penalmente tutelado em 

determinados casos especiais taxativamente determinados em lei, concede que tais 

                                                 
223 BOSCHI, José Antônio Paganella. Ação Penal: Denúncia, Queixa e Aditamento, 1 ed. Rio de 
Janeiro: Aide, 1993, p. 26. 
224 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 18 ed. revisada e atualizada por Renato N. Fabbrini. 
São Paulo: Atlas, 2006, p. 27. 
225 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo Penal, 2 ed. rev.; aum. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 66.  
226 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
21.  
227 FOLGADO, Antonio Nobre. Suspensão Condicional do Processo Penal – como Instrumento 
de Controle Social. 1 ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p. 22. 
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causas fiquem subordinados ao seu juízo de conveniência e oportunidade, 

repassando esse direito subjetivo ao ofendido que despertará a inépcia estatal 

através da queixa-rime ou representação.228 

  

Com o advento da lei dos Juizados Especiais Criminais a Constituição 

Federal permitiu a transação e a composição penal das infrações penais de menor 

potencial ofensivo, mas não oportunizou este instituto para as ações penais 

públicas, pois são regidas pelo princípio ora em estudo.229 

 

Como discorrido alhures, preenchidos e requisitos de ordem objetiva ou 

subjetiva surge para o magistrado a obrigatoriedade da concessão da benesse 

conforme a colaboração.   

 

 

 3.5 PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE230 

 

 

 Chama-se poder dispositivo, a liberdade que as pessoas têm de exercer ou 

não seus direitos. Diferentemente do processo civil, prevalece no processo criminal 

o princípio da indisponibilidade, visto que o crime é uma lesão irreparável ao 

interesse coletivo e a pena é realmente reclamada, para a restauração da ordem 

jurídica violada.231 

  

 O Estado não tem o direito, mas o dever de punir. Daí a regra de que os 

órgãos incumbidos pela persecução penal não são dotados de poderes 

discricionários para apreciar a conveniência e a oportunidade. Tal princípio deixou 

de ser absoluto e passou a ser relativo com supedâneo no art. 98, I, da Constituição 

                                                 
228 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso Completo de Processo Penal, 10 ed. rev., ampl e atual. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 10. 
229 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso Completo de Processo Penal, 10 ed. rev., ampl e atual. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 10. 
230 Art. 42, CPP. 
231 CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 66.  
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Federal232, admitindo a transação penal nos crimes de menor potencial ofensivo 

previstos nas tipificações da lei 9.099/95.233 

 

É a orientação da doutrina de Ângela C. Machado: 

 

O Ministério Público, após o oferecimento da denúncia, não pode 
dispor da ação penal pública, por meio da desistência (Art. 42 do 
CPP). Este princípio refere-se ao desenvolvimento da ação penal 
pública já instaurada, que não poderá ser abandonada pelo 
Ministério Público. Tal princípio atinge igualmente a seara recursal, 
não podendo o Ministério Público desistir do recurso por ele 
interposto, embora não seja obrigado a recorrer (Art. 576 do CPP).234 

 

Assim, nos crimes de ação pública impera o princípio da indisponibilidade. A 

autoridade policial é obrigada a proceder às investigações235 e o Ministério Público 

deve apresentar a denúncia236. Sofre algumas limitações nos casos de ação penal 

privada e ação penal pública condicionada à representação também. Tais exceções 

são legitimadas por razões específicas e não derrogam a regra geral, que é a 

indisponibilidade do processo penal.237 

 

 

3.6 DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO238  

 

 

Também conhecido como Princípio da Bilateralidade da Audiência239, é um os 

mais importantes no processo, consiste na oportunidade das partes, que se 

                                                 
232 Art. 98, I, CF. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os Estados criarão: 
I - juizados especiais providos de juízes togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexibilidade de infrações de menor 
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses 
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.  
233 CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 67.  
234 MACHADO, Angela C. Cangiano; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz; FULLER, Paulo 
Henrique Aranda. Elementos do Direito-Processo Penal, 6 ed. São Paulo: Premier Máxima, 2007, 
p. 49. 
235 Art. 5º, CPP. 
236 Art. 24, CPP. 
237 CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 68.  
238 Art. 5º, LV, CF. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
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encontram em mesmo plano na relação processual, a se pronunciarem 

bilateralmente a cada fato novo no processo para a formação do convencimento do 

juiz eqüidistante, que dirá o direito preexistente à aplicação do caso em concreto 

após a manifestação da parte contrária.240 

 

O sistema processual penal exige a efetiva contrariedade à acusação, 

audiatur et altera pars. Nesta ótica, possui a parte o direito de ser certificada de 

todos os atos processuais e manifestar-se sobre ele antes de qualquer decisão. 

Aliás, diga-se de passagem, a participação deve ser ativa. A fase probatória 

caracteriza-se como muito importante, pois os litigantes possuem o direito de 

produzirem suas provas e sustentar suas teses e vê-las apreciadas e valoradas pelo 

órgão jurisdicional.241 

 

Na lição de Ada Pellegrini Grinover:  

 
O paralelismo entra ação e defesa é que assegura aos dois sujeitos 
do contraditório instituído perante o juiz a possibilidade de exercerem 
todos os atos processuais aptos a fazer valer em juízo seus direitos e 
interesses e a condicionar o êxito do processo. A ação e a defesa 
acabam transformando-se em abrangentes garantias do justo 
processo. E o contraditório, neste enfoque, nada mais é do que uma 
emanação daquela ação e daquela defesa.242 

 

O contraditório não se exaure na resposta, na contestação, também se 

estende a outros atos processuais, que impedem a defesa. Se a parte requer 

determinadas medidas, e elas são negadas sem explicação, cerceia-se a defesa e 

impede-se o contraditório.243  

 

Sobre os desdobramentos do contraditório, assevera Avolio: 

 

                                                                                                                                                         
239 GIUSTI, Miriam Petri Lima de Jesus. Sumário de Direito Processual Penal, 2 ed. São Paulo: 
Rideel, 2004, p. 09. 
240 REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Vitor Eduardo Rios, Processo Penal: Parte 
Geral, 8 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p.19. 
241 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo Penal, 2 ed. rev.; aum. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 42.  
242 GRINOVER, Ada Pellegrini, O Processo Constitucional em Marcha. 1 ed. São Paulo: Max 
Limonad Ltda. 1985, p. 11. 
243 ROSAS, Roberto. Direito Processual Constitucional. 3 ed. rev.; atual e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 46. 
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O contraditório se desdobra, pois, em dois momentos: informação e 
participação. A idéia de informar as partes sobre os atos processuais 
está presente desde a fase citatória, prosseguindo-se ao longo do 
processo com as intimações. No que se refere à participação, bem 
coloca Dinamarco que participar significa “participar da instrução”. 
Instrução, por sua vê, não é só provar. Significa preparar o espírito 
do juiz, não somente através das provas, mas participando do 
processo, em todas demais atividades.244 

 

Frederico Marques tece distinta consideração no que concerne a igualdade no 

processo: 

 

Ora, a moldagem do processo penal, como contenda entre as partes, 
implica o integral repúdio da forma inquisitiva de procedimento, e no 
reconhecer, outrossim, que o acusado não é apenas objeto de 
investigações, mas também sujeito de direitos, ônus, deveres e 
obrigações [...]. Isso implica a adoção do procedimento contraditório, 
na plena igualdade entre acusação e defesa [...].245 

 

Este princípio faz-se necessário, pois, do contrário não existiria a 

possibilidade de coibir certas irregularidades que maculariam o processo acusatório, 

com base nele, deve estar assegurada a igualdade entre as partes, sendo que o 

acusado goza do direito de defesa sem restrição.  

 

Mirabete citando o doutrinador J. Canuto Mendes de Almeida descreve: 

 
A verdade atingida pela justiça pública não pode e não deve valer em 
juízo sem que haja oportunidade de defesa ao indiciado. É preciso 
que seja o julgamento precedido de atos inequívocos de 
comunicação ao réu: de que vai ser acusado; dos termos precisos 
dessa acusação; e de seus fundamentos de fato (provas) e de 
direito.246 

 

No contraditório se concretiza uma garantia político-constitucional da parte, da 

sua igualdade e de seu direito, essa igualdade é a base do contraditório.247 Com a 

oitiva do delator interessante a autoridade policial verificar a verossimilhança das 

alegações para com isso aferir o grau de sua importância. 

                                                 
244 AVOLIO, Luiz Francisco Torquato, Provas Ilícitas: Interceptações Telefônicas, Ambientais e 
Ligações Clandestinas. 3 ed. rev.; ampl. e atual. São Paulo: RT, 2003, p. 28. 
245 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. 1, 2 ed. rev. e atual. 
por Eduardo Reale Ferrari, Campinas: Milenium, 2003, p. 82. 
246 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 18 ed. revisada e atualizada por Renato N. Fabbrini. 
São Paulo: Atlas, 2006, p. 24. 
247

 ROSAS, Roberto. Direito Processual Constitucional. 3 ed. rev.; atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 46. 
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3.7 DA AMPLA DEFESA248  

 

 

Incumbe ao Estado a obrigação de proporcionar ao acusado a forma mais 

protetiva possível, seja pessoal (autodefesa), seja técnica (pelo defensor) ou ainda 

de prestar assistência judiciária gratuita249. Não se concebe um processo justo sem 

que tenham as partes acesso a todos os meios legais, processuais e materiais 

criados para a demonstração das suas razões em juízo, servindo a ampla defesa 

também como forma de legitimação do processo.250 

 

Neste diapasão, Bastos comenta sobre a importância do fornecimento de 

condições ao réu para trazer à tona a verdade real: 

 

Por ampla defesa deve-se entender o asseguramento que é feito ao 
réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos 
os elementos tendentes a esclarecer a verdade. É por isso que ela 
assume múltiplas direções, ora se traduzirá na inquirição de 
testemunhas, ora na designação de um defensor dativo, não 
importando, assim, as diversas modalidades, em um primeiro 
momento.251 
 

Continua o mesmo autor: 

 
O conteúdo da defesa consiste em o réu ter iguais possibilidades às 
conferidas ao autor para repelir o que é contra ele associado. Essa 
igualdade não pode ser absoluta porque autor e réu são coisas 
diferentes. Uma faculdade conferida a um e a outro poderia redundar 
em injustiça. A própria posição específica de cada um já lhes confere 
vantagens e ônus processuais. O autor pode escolher o momento da 
propositura da ação. Cabe-lhe, pois o privilégio da iniciativa, e é 
óbvio que esse privilégio não pode ser estendido ao réu, que há de 
atacá-lo e a ele submeter-se. Daí a necessidade de a defesa poder 
propiciar meios compensatórios da perda da iniciativa. A ampla 
defesa visa restaurar um princípio de igualdade entre as partes que 
são essencialmente diferentes.252 
 

                                                 
248 Art. 5º, LV, CF. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
249 Lei 1.060/50.  
250 BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria Geral do Processo de Conhecimento, 6 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 13.  
251 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 266. 
252 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 267. 
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É um instrumento assegurador para fazer com que o processo não se 

transforme em uma luta desigual entre o autor da ação e o réu. O princípio da ampla 

defesa ganha um caráter contraditório, pelo fato de o réu contrariar tudo aquilo que é 

trazido ao processo contra ele. Com efeito, para as alegações, argumentos e provas 

trazidos pelo autor, é necessário que corresponda ao réu, a igual possibilidade de 

convencimento ao juiz, com isso a ampla defesa estará plenamente assegurada com 

tais oportunidades.253 

 

Quanto à finalidade a que se destina o processo para a garantia da defesa, 

discorre Frederico Marques:  

 

[...] o processo só atende a sua finalidade quando se externa em 
procedimento adequado à lide que nele contém, de forma a garantir 
amplamente os interesses das partes em conflito. E no processo 
penal, esse procedimento tem de plasmar-se segundo modus 
procedendi que assegure “aos acusados plena defesa, com todos os 
meios e recursos essenciais a ela”.254 
 
 

Desenvolvendo-se mediante uma seqüência de atos previstos em lei, dos 

quais as partes se pronunciam a respeito e podendo utilizar-se de todos os meios e 

recursos possíveis admitidos em direito, garantindo assim a igualdade processual. 

Deste enunciado, entende-se que nenhum acusado poderá ser processado e 

condenado se a ele não foi oportunizado ou cerceada a ampla defesa, pois o 

processo segue uma ordem natural. Sendo assim, em todos os atos, a defesa deve 

se manifestar após o Ministério Público.255 

 

Consoante a lição de Machado, colhe-se a diferença entre auto defesa e 

defesa técnica: 

 

A auto defesa é garantia individual, uma vez que é humana a 
necessidade de poder, pessoalmente, argumentar acerca da própria 
inocência ou justificar os próprios atos. Seria degradante impedir a 
pessoa de se expor perante o representante do Estado de forma 

                                                 
253 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; FILHO, Antonio Magalhães Gomes. 
As Nulidades no Processo Penal, 9 ed. rev.; atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006, p. 85.  
254 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. 1, 2 ed. rev. e atual. 
por Eduardo Reale Ferrari, Campinas: Milenium, 2003, p. 83. 
255 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional, 3 ed. rev. atual e ampl. São 
Paulo: RT, 2002, p. 266. 
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direta. Por outro lado, apenas o envolvido sabe exatamente onde 
estava no momento dos fatos, e tem conhecimento das 
circunstâncias que lhe podem ser favoráveis. A defesa técnica é a 
garantia de que o ensejo de liberdade do indivíduo será traduzido 
para a linguagem jurídica da melhor forma, e que a parte terá como 
se aproveitar de todas as faculdades permitidas pela lei na defesa do 
interesse do indivíduo. Apenas a defesa técnica tem condições de 
participar do processo de forma apta a influir no resultado dentro dos 
limites impostos pelo mundo jurídico.256 

 

Observa-se que a violação desse princípio está ligada ao conceito de 

cerceamento de defesa, que consiste na prolação de uma decisão prematura, sem 

que tenha sido facultada à parte a utilização de todos os recursos previstos em lei 

para a defesa de seu direito.257  

 
 

 
3.8 PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL258 

 

 

O Estado para aplicar a lei penal material, exercendo seu direito à repressão, 

deve seguir a forma processual prevista na lei com a formação de uma estrutura 

jurisdicional organizada de tal forma que haverá somente um órgão jurisdicional 

competente para julgar as causas existentes criadas previamente. Este princípio é 

resultado da inafastabilidade da atuação monopolista do Estado.259 

 

No sistema inquisitivo, o juiz era um instrumento dotado de poderes de 

autodefesa do Estado na persecução criminal, impossível sua atuação de maneira 

imparcial; no procedimento acusatório o julgador foi colocado num lugar de arbítrio 

imparcial para dirimir o conflito entre o jus puniendi do Estado e a liberdade do 

acusado cabendo ao órgão do Ministério Público o interesse estatal de punir.260 

 

                                                 
256 MACHADO, Angela C. Cangiano; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz; FULLER, Paulo 
Henrique Aranda. Elementos do Direito-Processo Penal, 6 ed. São Paulo: Premier Máxima, 2007, 
p. 49. 
257 BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Matos. Teoria Geral do Processo e Processo de 
conhecimento, 6 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 13. 
258 Art. 5º, LIII, CF. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 
259 ARAÚJO,Luiz Alberto David; JÚNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 1998, p. 106. 
260 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional, 3 ed. rev.; atual e ampl. São 
Paulo: RT, 2002, p. 127. 
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Nesse sentido, Suannes alude :  

 
O juiz criminal moderno é alguém comprometido com a regularidade 
do processo, com a garantia de tratamento igualitário entre as partes, 
sabedor de que, sem a certeza razoável a respeito da autoria do 
crime, a solução mais adequada às limitações humanas é a 
absolvição do imputado. In dúbio pro reo é como se expressa essa 
humanização do processo. Não mais a procura da verdade a 
qualquer preço, mas a superação da dúvida, a ser promovida pela 
observância de regras éticas de comportamento não apenas por 
parte do acusador, mas, mui especialmente, por parte do 
encarregado do Estado de julgar o acusado.261 
 

A garantia de um julgamento do processo plasmado na isenção do juiz é uma 

das maiores preocupações da ciência processual sendo assegurada por outros 

princípios e garantias tais como irredutibilidade de subsídios, inamovibilidade e 

vitaliciedade.262 

 

Ensina o doutrinador Marinoni sobre a característica do princípio ventilado:  

 

[...] a instauração de demanda judicial, e, em especial, seu 
julgamento não se dá de forma arbitrária e caótica, no seio da 
estrutura jurisdicional. Obedece ela a rígida especificação legal, 
abstrata e prévia, dirigida a permitir a identificação (mesmo a priori) 
do juízo a quem tal demanda será levada, evitando-se com isso, a 
aleatória (e, às vezes, até mesmo dirigida) repartição da atuação 
jurisdicional.263 

 

O juiz natural é aquele investido regularmente na jurisdição e competente 

para o julgamento dos processos a ele submetidos e para que não haja violação a 

esses princípios, é obrigatório que o órgão jurisdicional esteja revestido pelas 

garantias atinentes à função assegurada à absoluta independência, imparcialidade e 

tenha sido criado antes dos fatos que geraram a lide.264 

 

No tocante a interpretação do princípio de juiz natural, esclarece Morais: 

 

                                                 
261 SUANNES, Adalto. Os Fundamentos Éticos do Devido Processo Penal. 2 ed. rev. e atual. São 
Paulo: RT, 2004, p. 148. 
262 Art. 95, I, II, III, da CF. 
263 MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de conhecimento, 5 ed. rev.; atual e ampl. 
São Paulo: RT, 2006, p. 47. 
264 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; FILHO, Antonio Magalhães Gomes. 
As Nulidades no Processo Penal, 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006.  p. 50.  
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O referido princípio deve ser interpretado em sua plenitude, de forma 
a proibir-se, não só a criação de tribunais ou juízos de exceção, mas 
também de respeito absoluto às regras objetivas de determinação de 
competência, para que não seja afetada a independência e 
imparcialidade do órgão julgador. O juiz natural é somente aquele 
integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e 
pessoais previstas na Constituição Federal.265 

 
 

Sendo profissional incumbido de realizar a justiça, também deve ser focado 

como guardião das garantias constitucionais, como cidadão atuante nas estruturas 

sociais, como aplicador da lei.266 Com isso a partir do momento em que as 

declarações do colaborador resultarem em um efetivo resultado para o Polícia e o 

Ministério Público, mister que o magistrado leve em consideração tais declarações. 

 

 

3.9 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE267 

 

 

A razão de ser do Estado é toda externa. Tudo que nele se passa, tudo que 

faz, tudo que possui, tem uma direção exterior. A finalidade de sua ação não reside 

jamais em algum benefício íntimo: está sempre voltado para o interesse público.268 

 

  Deveras útil salientar a opinião de Cintra, Grinover e Dinamarco: 

 

O princípio da publicidade do processo constitui uma preciosa 
garantia do indivíduo no tocante ao exercício da jurisdição. A 
presença do público nas audiências e a possibilidade de exame nos 
autos por qualquer pessoa representa o mais seguro instrumento de 
fiscalização popular sobre a obra dos magistrados, promotores 
públicos e advogados.269 
 
 

                                                 
265 MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional, 16 ed. atual. Até a EC nº 44. São Paulo: Atlas, 
2004, p.109. 
266 BENETI, Sidnei Agostinho. Da Conduta do Juiz. 3 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 09.  
267 Art. 5º, XXXIII da CF. Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade  e 
do Estado. 
268 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, 
p.163-164. 
269 CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 75.  
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Tratando-se de exigência constitucional, é uma garantia para o indivíduo e 

para sociedade. Compreende-se uma protuberância do sistema acusatório270 

contrapondo-se ao sistema inquisitório.271 Existe ressalva somente quando 

prejudique o interesse público, social e a segurança do Estado, entretanto, a 

publicidade em outras situações, tais como, desprestigio e sensacionalismo272, 

poderá ser restringida para não causar um dano maior ao réu. 273 

 

 Colacionado o exposto anterior, argúi Sirvinskas sobre o objetivo da 

publicidade dos atos processuais: 

   

[...] tendo sido elevado a garantia constitucional em face do período 
ditatorial. Objetivava com isso evitar o sigilo dos julgamentos na 
esfera militar, garantindo maior transparência da atividade judicial. A 
publicidade, ademais, deve ser plena e não restrita, permitindo-se o 
sigilo somente em certas situações necessárias e indispensáveis, 
não podendo, contudo, atingir as partes e seus advogados.274 
 
 

A publicidade de que se trata não se resume à divulgação dos atos, que atina 

à existência deles275. De certo que qualquer ato, em direito, para existir, tem de 

possuir uma forma, é dizer, deve se exteriorizar de algum modo, mas não se resume 

nisso seus deveres em franquear ao público276 os seus atos, importa em deixar 

estabelecido que a ampla publicidade no aparelho estatal é o princípio básico e 

essencial ao Estado Democrático de Direito, que favorece o indispensável controle, 

                                                 
270 O sistema acusatório é um imperativo do moderno processo penal, frente à atual estrutura social e 
política do Estado. Assegura a imparcialidade e a tranqüilidade psicológica do juiz que irá sentenciar, 
garantindo o trato digno e respeitoso ao acusado, que deixa de ser mero objeto para assumir sua 
posição de autêntica parte passiva no processo penal. 
271 O juiz é livre para intervir, recolher e selecionar o material necessário para julgar, de modo que 
não existem mais defeitos pela inatividade das partes e tampouco existe uma vinculação legal do juiz. 
O juiz atua como parte, investiga, dirige, acusa e julga.   
272 CHOURK, Fauzi Hassan. Garantias Constitucionais na Investigação Criminal, 2 ed. rev.; ampl. 
e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 34. 
273 Art. 5º, LX da CF. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem. 
274 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Introdução ao Estudo do Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
144. 
275 Art. 93, IX, CF. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o 
exigir, limitar a presença, em determinados atos , às próprias partes e as seus advogados, ou 
somente a estes.  
276 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
24. 
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seja em favor do direito individual, seja para a tutela impessoal dos interesses 

públicos.277 

 

Expressa-se sobre o assunto Frederico Marques: 

 
 
No processo penal, impera como regra a publicidade ampla e 
popular, e, como exceção, a publicidade restrita, com a presença das 
partes e seus representantes legais. A regra da publicidade plena 
vem, assim, consagrada no art. 792: “As audiências, sessões e atos 
processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos 
juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do 
oficial de justiça, que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou 
previamente designados”.278  

 

 

3.10 PRINCÍPIO DA VERDADE REAL 

 

 

O processo é a reconstituição dos fatos e, em suas várias modalidades, deve 

sempre buscar a verdade substancial. Mesmo no processo civil que vigora o 

princípio da verdade formal, deve-se buscar a verdade real279, isto implica que o juiz 

tem o dever de investigar os fatos como aconteceram na realidade, não se 

conformando com a verdade formal constada nos autos, atenta-se para que a 

punição seja aplicada ao infrator nos exatos limites de sua culpa, a pretensão 

punitiva deve ser dirigida àquele que realmente infringiu a lei penal.280 

  

 Edilson Bonfim explica: 

 

[...] no âmbito penal, tendo em vista a possibilidade concreta da 
aplicação de penas que restrinjam o direito fundamental da liberdade, 
bem como pelo elevado grau de interesse social com relação às 
condutas tuteladas no direito penal material, é muito mais relevante 
que a elucidação dos fatos que fundamentam as decisões seja feita 

                                                 
277 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, 
p.165. 
278 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. 1, 2 ed. rev. e atual. 
por Eduardo Reale Ferrari. Campinas: Milenium, 2003, p. 72. 
279 AQUINO, José Carlos G. Xavier de; NALINI, José Renato. Manual de Processo Penal, São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 59. 
280 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso Completo de Processo Penal, 10 ed. rev.; ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 11. 
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da forma mais acurada possível. De forma excepcional, somente, 
aplica-se o princípio da verdade formal, como na hipótese de 
absolvição por insuficiência de provas (art. 156 do CPP).281 

 

 Na esfera processual cível, os fatos incontroversos não são objetos de prova, 

entretanto, no processo penal, este fenômeno não acontece. Somente quando a 

verdade real não pode ser provada nos autos é que o juiz curva-se a verdade formal.  

 

Tourinho Filho ensina: 

 

É certo, ademais, que, mesmo na justiça penal, a procura e o 
encontro da verdade real se fazem com naturais reservas oriundas 
da limitação e falibilidade humanas, e, por isso, melhor seria falar de 
“verdade processual”, ou “verdade forense”, até porque, por mais que 
o juiz procure fazer a reconstrução histórica do fato objeto do 
processo, muitas e muitas vezes o material de que ele se vale (ah! 
As testemunhas...) poderá conduzi-lo a uma “falsa verdade real”, e 
por isso Ada P. Grinover já anotava que “verdade e certeza são 
conceitos absolutos, dificilmente atingíveis, no processo ou fora 
dele”.282 

 

 Mediante a aplicação desse princípio procedia-se a busca da verdade com o 

propósito de ir ao encontro d um porto seguro e superior ao território no qual 

assenta-se a verossimilhança fática, pois para o processo penal, nunca foi suficiente 

aquilo que tem aparência de verdadeiro. Por isso é que se agitou a busca da 

verdade material visando introduzir no processo o retrato que mais se aproxime de 

sua realidade.283  

 

 Assim, o escopo da delação premiada, assim como o do processo, tem por 

fim a busca da verdade real. 

 

 

3.11 DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS 

 

 

                                                 
281 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo Penal, 2 ed. rev.; aum. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 49.  
282 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 9 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p.17. 
283 BARROS, Marco Antonio de. A Busca da Verdade no Processo Penal. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 28. 
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“Meios de prova são os instrumentos pessoais ou materiais aptos a trazer ao 

processo a convicção da existência de um fato”284, elementos e circunstâncias que 

se conjugam e contribuem para apuração da verdade.285   O direito brasileiro não 

admite as provas ilícitas286. Trata-se de regra de introdução de qualquer meio de 

prova (testemunhal, documental ou pericial) no processo impedindo por tabela sua 

valoração. 

 

No entanto, o que não se permite é a produção da prova obtida ilícita e 

clandestinamente, pois certas provas obtidas naturalmente, tendo em vista o 

interesse social preponderante, devem ser admitidas em juízo287, parte da doutrina a 

admite pro reo, mas sem o consenso dos tribunais288. A observância deste princípio 

é “uma demonstração de respeito não só à dignidade humana, como, também, à 

seriedade da justiça e ao ordenamento jurídico” 289.  

 

Vicente Graco traz à baila algumas considerações a respeito do sopesamento 

das provas ilícitas no processo:  

 

Tal disposição é resultante da opção do texto constitucional pela 
corrente mais rigorosa a respeito da ilicitude do meio de prova, em 
virtude da ilicitude da origem ou da obtenção. Outras correntes 
doutrinárias e jurisprudenciais admitiam a produção da prova obtida 
nessas condições ou a admitiam em termos, somente na hipótese de 
o bem jurídico alcançado com a prova ser de maior valor que o bem 
jurídico sacrificado pela ilicitude da obtenção. Esta última posição era 
a acolhida pelas decisões judiciais, inclusive do Supremo Tribunal 
Federal, que sempre fazia uma análise do peso dos valores jurídicos 
envolvidos.290 

  

No mesmo trilho, colhe-se do ensinamento de Bonfim: 

 

                                                 
284 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo Penal. 3 ed. atual. São Paulo: Saraiva. 1995, 
p.176. 
285 VIEIRA, João Alfredo Medeiros. A Prova no Processo Penal. 2 ed. São Paulo: Ledix, 2005, p.23.  
286 Art. 5º, LVI, CF. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 
287 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso Completo de Processo Penal, 10 ed. rev.; ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 14. 
288 CHOURK, Fauzi Hassan. Proceso Penal à luz da Constituição, 1 ed. São Paulo: Edipro, 1999, 
p. 29. 
289 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 13 ed. rev. e atual. principalmente em 
face da Constituição de 5-10-1988. São Paulo: Saraiva, 1992, v. 1, p. 60. 
290 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo Penal. 3 ed. atual. São Paulo: Saraiva. 1995, 
p.177. 
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Assim, conquanto o processo penal tenha por finalidade a busca pela 
verdade real, esse valor encontra limites em outros valores tutelados 
pelo ordenamento jurídico, principalmente nos direitos e garantias 
fundamentais assegurados aos cidadãos. Provas obtidas por meios 
ilegítimos, portanto, não devem influir na formação do convencimento 
do juiz.291 

 

O direito brasileiro conhece as célebres questões de prova lícita por derivação 

e admissibilidade da prova ilícita pró-réu, bem como o emprego da teoria da 

proporcionalidade para enfrentar o cotejo de direitos constitucionalmente 

estabelecidos e o sacrifício de um deles em nome de outro.292 

 

No primeiro caso é posição do STF a inadmissibilidade da prova lícita por 

derivação de uma ilícita, embora haja discordância doutrinária a respeito293. Quanto 

ao emprego da prova ilícita a favor exclusivamente do acusado, parte da doutrina 

entende pela sua aceitação294, mas não se pode dizer que se trate de tema pacífico 

e assumido pela jurisprudência. No que tange à teoria da proporcionalidade, seu 

emprego ainda encontra resistência no campo teórico e jurisprudencial, mas o STF a 

reconhece como método válido de solução de sacrifício de direitos.295 

 

Cabe destacar os ensinamentos de Fernando Capez: 

 

Entra aqui o princípio da proporcionalidade, segundo o qual não 
existe propriamente um conflito entre as garantias fundamentais. No 
caso de princípios constitucionais contrastantes, o sistema faz atuar 
um mecanismo de harmonização que submete o princípio de menor 
relevância ao de maior valor social.296 

 

O entendimento é praticamente unânime consoante à admissão de provas no 

processo penal, colhidas com infringência a regras constitucionais que favoreçam ao 

acusado corroborando o princípio favor rei, característico também deste processo. 
                                                 
291 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo Penal, 2 ed. rev.; aum. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 50. 
292 CHOURK, Fauzi Hassan. Garantias Constitucionais na Investigação Criminal, 2 ed. rev.; ampl. 
e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 29. 
293 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; FILHO, Antonio Magalhães Gomes. 
As Nulidades no Processo Penal, 9 ed. rev.; atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006, p. 154.  
294 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
37. 
295 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional, 3 ed. rev.; atual e ampl. São 
Paulo: RT, 2002, p. 90.  
296 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
36.  
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3.12 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE297 E A DELAÇÃO 

 

 

 3.12.1 Enfoque sobre o Princípio da Proporcionalidade  
 

A preocupação com a proporcionalidade no Direito Penal é bem antiga. 

Esboçada na Carta Política de 1215 e também com previsão na obra de Beccaria, 

que aludia sobre a necessária proporção entre a pena e a transgressão.298 

 

Em um Estado Democrático de Direito deve haver limites à atividade 

intervencionista estatal, nomeadamente ao se tratar da aplicação de uma sanção a 

uma pessoa que cometeu um fato considerado crime. As garantias fundamentais 

têm a função, portanto, de condicionar, minimizar e controlar as intromissões 

estatais na vida das pessoas.299  

 

Trento esclarece sobre a proporcionalidade das restrições impostas pelo 

Estado como fonte de justificação para medidas restritivas: 

 

O princípio da proporcionalidade, sendo um corolário do Estado de 
Direito, serve para a avaliação das medidas restritivas de direitos 
fundamentais. Sempre que uma lei ou um ato do Estado restringir os 
direitos fundamentais que a Constituição Federal Outorga, 
necessariamente, esses atos, essas leis deverão passar pelo crivo 
da prova de constitucionalidade, pois só se justificam as restrições 
aos direitos fundamentais quando tais restrições forem proporcionais, 
a fim de buscar a justiça. Serão proporcionais o ato e a lei que forem, 
conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia, que 
não seja arbitrário e caprichoso, que corresponda ao senso comum, 
aos valores vigentes e razoáveis.300 

 

Há um consenso doutrinário e jurisprudencial301 quando se empresta ao 

princípio da proporcionalidade a natureza de contenção e moderação dos atos 

                                                 
297  Art. 173, § 5º, CF. 
298 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito Penal. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 47.  
299 FOLGADO, Antonio Nobre. Suspensão Condicional do Processo Penal – como Instrumento 
de Controle Social. 1 ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p. 15. 
300 TRENTO, Ciro. Pena Abaixo do Mínimo Legal. Porto Alegre: WS Editor, 2003, p. 82-83.  
301 No direito pátrio e alienígena. Também àqueles que perfilam da origem anglo-saxônica ou 
continental européia do princípio da proporcionalidade a função é, igualmente, de limite na atuação 
do poder do Estado. Conforme D’URSO, Flavia. Princípio Constitucional da Proporcionalidade no 
Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2007, p. 46. 
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estatais em favor da proteção dos direitos do cidadão.302 Barros alude sobre o 

entendimento da expressão proporcionalidade: 

 

O princípio da proporcionalidade, como uma das várias idéias 
jurídicas fundantes da Constituição, tem assento justamente aí, 
nesse contexto normativo no qual estão introduzidos os direitos 
fundamentais e os mecanismos de respectiva proteção. Sua aparição 
se dá a título da garantia especial, traduzida na exigência de que 
toda interpretação estatal nessa esfera se dê por necessidade, de 
forma adequada e na justa medida, objetivando a máxima eficácia e 
otimização dos vários direitos fundamentais concorrentes.303 
 

Deve ser suficiente e eficaz ao delito cometido, ou seja, não pode ultrapassar 

os limites do crime praticado. Assim, a sanção deve ser proporcional à gravidade do 

crime praticado pelo delinqüente. Apesar da dificuldade que existe em se apurar a 

exata proporção entre o delito e a pena, o juiz, ao aplicar esta, deverá analisar a 

culpabilidade do agente. A extensão dos danos e a responsabilidade do agente 

deverão ser levadas em consideração na fixação da pena, que tem finalidade de 

prevenir outros crimes.304 

 

Colhe-se do ensinamento de Folgado acerca do equilíbrio da relação entre o 

bem afetado e a pena a ser imputada: 

 

Assim o princípio da proporcionalidade determina que se proceda à 
uma comparação entre o bem jurídico que é lesionado e o bem do 
autor do fato que será atingido pela pena. Se houver um 
desequilíbrio exagerado na relação entre esses dois bens, estar-se-á 
infringindo o princípio da proporcionalidade penal. Verifica-se que o 
princípio da proporcionalidade está intimamente ligado aos fins da 
pena e ao conceito de culpabilidade.305 
 
 

A pena não deve assumir a conotação de retribuição ao mal causado pelo 

crime. Deve, ao contrário, prevenir a prática de outros crimes, ocorrendo o excesso 

do limite necessário para a prevenção, caracterizado estará a retribuição da 
                                                 
302 D’URSO, Flavia. Princípio Constitucional da Proporcionalidade no Processo Penal. São 
Paulo: Atlas, 2007, p. 46.  
303

 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da Proporcionalidade e o Controle de 
Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. 3 ed. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2003, p. 89. 
304 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Introdução ao Estudo do Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
123. 
305 FOLGADO, Antonio Nobre. Suspensão Condicional do Processo Penal – como Instrumento 
de Controle Social. 1 ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p. 15. 
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sanção.306 Assim, o Estado pode atender aos interesses da maioria e respeitar os 

direitos individuais fundamentais.307  

 
Pacheco salienta sobre o caminho a ser trilhado pelo magistrado para 

encontrar o ponto de equilíbrio dos conflitos em interesse: 

 

A verificação acerca da proporcionalidade de uma restrição a um 
bem jurídico tutelado é extremamente importante para a 
interpretação do direito penal à luz da Constituição Federal, dessa 
forma o difícil caminho a ser trilhado é identificar o ponto de equilíbrio 
quando do conflito entre esses direitos e o fim buscado pela 
investigação.308  

 

Diante da desigualdade entre as organizações criminosas e o Estado, este só 

tem uma possibilidade de obter provas que impliquem condenações eficazes. É 

mediante a utilização de provas incontestáveis, de caráter científico, que, baseadas 

ou não em informações advindas da quebra de algumas garantias constitucionais, 

possam ser materializadas.309 

 
Neste caso a velha máxima de que “os fins justificam os meios” é 
perfeitamente cabível. Falar-se em garantias individuais de pessoas 
que mataram inúmeras pessoas, crianças, bem como lesaram 
milhares de pessoas, chega às raias do absurdo. Acreditar em uma 
sociedade sem ética e moral nestes termos significa institucionalizar 
o crime organizado. Milhares de jovens, vítimas de entorpecentes, 
que roubam, matam, a fim de satisfazer o seu vício e garantir o 
ganho das quadrilhas justifica a quebra de algumas garantias 
individuais, as quais serão devidamente provadas no curso do 
processo legal.310 

 

Esclarece ainda mais sobre o assunto Lipinski fazendo ressalva aos crimes 

organizados: 

  
Quando o assunto é crime organizado, é mister que se concorde que 
há uma desproporcionalidade entre os meios repressores do Estado 

                                                 
306 FOLGADO, Antonio Nobre. Suspensão Condicional do Processo Penal – como Instrumento 
de Controle Social. 1 ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p. 15. 
307 LIPINSKI, Antônio Carlos. Crime Organizado & a Prova Penal. 1 ed. 6 tir. Curitiba: Juruá, 2008, 
p.46. 
308

 PACHECO, Rafael. Crime Organizado: medidas de controle e infiltração policial. Curitiba: 
Juruá, 2008, p. 120. 
309

 LIPINSKI, Antônio Carlos. Crime Organizado & a Prova Penal. 1 ed. 6 tir. Curitiba: Juruá, 2008, 
p.95. 
310

 LIPINSKI, Antônio Carlos. Crime Organizado & a Prova Penal. 1 ed. 6 tir. Curitiba: Juruá, 2008, 
p.96. 
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em face das organizações criminosas, as quais possuem uma boa 
estrutura hierárquica e dispõem dos meios necessários a práticas 
dos crimes independentemente do local.311  

 

O conhecimento da estrutura das organizações não é possível sem o 

conhecimento de quem são as pessoas e as entidades com quem elas possuem 

laços.312 Assim Azevedo partilha da idéia de não se tratar de mero direito subjetivo 

do agente, argumentando não haver direito ao perdão, mas sim merecimento do 

agente ao benefício, conforme segue: 

 

Não se cuida de puro direito subjetivo público do acusado, como se 
tem apregoado, porquanto não há por parte deste a possibilidade de 
pretender exigir garantidamente aquilo que a norma lhe atribui, com 
um correspondente dever por parte do Estado. Ao contrário, 
preenchidos os requisitos de ordem objetiva, postos expressamente 
em lei, há dados de natureza subjetiva a serem apreciados 
judicialmente, consoante o prudente arbítrio do magistrado. Destarte, 
não reconhece singelamente o magistrado, ao conceder o perdão, o 
direito ao perdão, mas bem antes o que a decisão jurisprudencial 
ajuíza é o merecimento do perdão judicial em face, inclusive, do 
atendimento dos requisitos legais.313 

 

Cabe ao magistrado a interpretação do preenchimento dos requisitos de 

ordem objetiva e subjetiva analisando sob o enfoque do princípio da 

proporcionalidade a concessão do benefício previsto na delação premiada buscando 

a solução num juízo de adequabilidade entre a gravidade do preceito sancionatório e 

a danosidade do comportamento incriminado.314  

 

[...] não é qualquer colaboração, em suma que autoriza a incidência 
da causa especial de diminuição de pena. Ela tem de lavar ao 
esclarecimento de infrações penais e sua autoria. De outra parte, não 
é preciso que as novas infrações penais (esclarecidas) sejam 
sancionadas. Bastam que sejam esclarecidas, isto é, ‘identificadas, 
individualizadas’. Identificar ou esclarecer uma infração significa 
revelar a sua existência no tempo e no espaço, bem como apontar as 
pessoas (autoria) que dela tornam parte. É preciso, destarte, um 
dano efetivo ao grupo criminoso (Prado/Douglas, 1995, p. 83, que 
implica automaticamente no rendimento para a persecução penal 
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 LIPINSKI, Antônio Carlos. Crime Organizado & a Prova Penal. 1 ed. 6 tir. Curitiba: Juruá, 2008, 
p.95. 
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 LIPINSKI, Antônio Carlos. Crime Organizado & a Prova Penal. 1 ed. 6 tir. Curitiba: Juruá, 2008, 
p.96. 
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 AZEVEDO, David Teixeira de. A Colaboração Premiada num Direito Ético. Boletim IBCCrim, 
ano 7, n. 83, outubro/1999.   
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 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos: notas sobre a Lei 8.072/90, 3 ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 67. 
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estatal. Sem esse rendimento efetivo que significa para o Estado 
economia de investigação, de dinheiro, de tempo, de material etc., 
não existe o prêmio previsto no mencionado art. 6º […].315      

 

 Cita-se, neste sentido, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

proferida na Apelação Criminal nº 2002.018665-7, relatado pelo Desembargador 

Jaime Ramos e julgada em 29/10/2002: 

 
APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA 
QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL E 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA - INOCORRÊNCIA DESTE ÚLTIMO - 
ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA - RECURSO MINISTERIAL 
DESPROVIDO - CONDENAÇÃO DO COMERCIANTE E SEU 
TRANSPORTADOR QUANTO AO OUTRO - AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADOS - PRESENÇA DO DOLO 
EVENTUAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - DELAÇÃO PREMIADA 
(ART. 6º DA LEI N. 9.034/95) - INOCORRÊNCIA - IMPROVIMENTO 
DO RECURSO DEFENSIVO. 
Não há como aplicar a redução de pena autorizada pelo art. 6º, da 
Lei n. 9.034/95 (com similar no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 
8.072/90), quando a delação não for suficiente para subsidiar o 
desmantelamento da organização criminosa que se suspeitava 
existir, até porque não se conseguiu comprovar sequer o crime de 
quadrilha ou bando.316 

 

 Colhe-se do entendimento da egrégia corte catarinense que, não sendo as 

declarações do agente suficientes para culminar com o desmantelamento ou 

identificação dos autores da organização criminosa, não faz jus ao benefício judicial, 

não afetando dessa forma o princípio da proporcionalidade. 

 

No mesmo diapasão, corroborando o exposto anterior, a decisão do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Revisão Criminal nº 97.009285-7, 

através do acórdão da lavra do desembargador Paulo Galotti prescreve: 

 

Embora não seja conferido a nenhum acusado o direito subjetivo à 
estipulação da pena-base em seu grau mínimo, na dosimetria da 
sanção o magistrado deve agir com prudência, mantendo certa 
proporcionalidade na resposta penal, que deve adequar-se à 

                                                 
315

 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raúl. Crime Organizado: enfoques criminológicos jurídico (Lei 
9.034/95) e político-criminal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 135-236. 
316 BRASIL, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. APELAÇÃO CRMINAL. 2002.018665-7. 
Processo: 02801001575.0. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Içara, SC. 29 de 
outubro de 2002. Relator: Desembargador Jaime Ramos. Disponível em: 
http://tjsc6.tj.sc.gov.br/cposg/pcpoSelecaoProcesso2Grau.jsp?cbPesquisa. Acesso em 17 nov. 2008. 
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consecução dos próprios fins da reprimenda, quais sejam, a censura 
do delito e a tutela da sociedade contra sua reiteração.317  

 

 Assim, para aplicar o perdão judicial ou a causa de diminuição de pena, 

deverá o magistrado verificar, com toda atenção e prudência, o grau de participação 

do agente na elucidação do fato e o nível de relevância de sua colaboração. Não 

sendo possível a concessão do perdão por falta de alguns requisitos que o 

magistrado entenda ser insuficiente, poderá optar pela causa de redução de pena se 

entender razoável e proporcional à colaboração prestada pelo agente.318  

 

Maximiliano traça algumas considerações importantes acerca da 

interpretação que deve o juiz fazer para alcançar a melhor conseqüência para a 

coletividade: 

 

O juiz, como intérprete da lei, que é, dentro da letra expressa, deve 
procurar a interpretação que conduza a melhor conseqüência para a 
coletividade, dimensionando corretamente os requisitos para a 
concessão da delação premiada e relacioná-la com os preceitos 
constitucionais, evitando a transformação da aplicação da benesse 
legal em causa de verdadeira impunidade ou, ao contrário, a não 
aplicação em favor de injustiça.319   

 

 A aferição das especificidades do caso individual, levando-se em conta o 

princípio da proporcionalidade é importante na medida em que leva em 

consideração não única e exclusivamente a sanção penal como ultima ratio, mas a 

delineação de normas de acordo com o contexto social, visando dar ao direito penal 

uma interpretação à luz da Constituição Federal e, especialmente, fazendo com que 

o magistrado necessariamente faça uma análise do agente e das circunstâncias que 

envolvem o crime, de modo a constatar se algum dos benefícios é suficiente, 

adequado, e proporcional ao caso.320 

 

                                                 
317 BRASIL, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. REVISÃO CRMINAL. 97.009285-7. Processo: 
02801001575.0. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Içara, SC. 29 de outubro de 2002. 
Relator: Desembargador Paulo Galotti. Disponível em: 
http://tjsc6.tj.sc.gov.br/cposg/pcpoSelecaoProcesso2Grau.jsp?cbPesquisa. Acesso em 17 nov. 2008.  
318

 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no Combate ao Crime Organizado. Franca-
SP: Lemos & Cruz, 2006, p. 176.  
319

 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. São Paulo: Forense, 1979, p. 165-
166. 
320 QUEIROZ, Paulo. Direito Penal: Parte Geral. 3 ed. rev. e aum. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 72-
73. 
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 Esse posicionamento justifica técnica e eticamente o instituto da delação 

premiada, posto que, tratando-se de um Estado Democrático de Direito, a análise e 

aplicação da delação premiada deve levar em consideração o princípio da 

proporcionalidade, já que a pena deve ser imposta quando útil, adequada, 

proporcional e necessária ao agente e à coletividade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente monografia objetivou apresentar o instituto da delação premiada, 

nova forma de política criminal, inserida no ordenamento penal pátrio como 

instrumento no auxílio ao Estado à elucidação dos crimes de forma que a crença na 

impotência Estado e a impunidade dos criminosos permaneça arraigada em nossa 

sociedade. 

 

É imprescindível investir em uma política mais criativa, gerando-se uma nova 

cultura de defesa contra a violência crescente. 

 

Só o debate em diversos setores da sociedade facilitará o entendimento de 

que o direito penal e a penalização não são as únicas soluções e os únicos 

instrumentos para o enfrentamento da criminalidade, tratando-se, na verdade, de 

mais um aliado. 

 

 Há que se romper com a idéia de que tudo deva girar em torno da 

penalização pura e simples, criando-se condições para que seja, na verdade, uma 

alternativa para os casos em que for realmente eficaz, proporcional, útil e necessária 

na reparação e prevenção dos crimes. 

 

 Levando-se em conta esse posicionamento, o instituto da delação premiada, 

seguindo uma tendência mundial para o combate a macro-criminalidade, instituiu 

novos mecanismos para a viabilização de efetiva apuração de crimes e identificação 

dos autores, considerando, sim, a dificuldade de se prevenir e punir aqueles 

efetivamente graves à sociedade pelos métodos convencionais. 

 

 Para tanto, utiliza-se a Lei 9.034/95 da instituição de premiação ao agente 

colaborador quando, de forma espontânea, tenha contribuído para a identificação 

dos autores ou co-autores e esclarecimento das infrações penais. 

 

 Ao contrário de muitas críticas que identificam o instituto como causa 

injustificada de impunidade, reveste-se a delação premiada como uma conduta 
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corajosa do legislador para o combate à criminalidade crescente, que encontra 

fundamento nos princípios constitucionais, especialmente no da individualização da 

pena e da proporcionalidade.  

 

 Encontra justificativa no fato de se levar em consideração a menor 

censurabilidade do agente que se dispõe a colaborar com a justiça e desmantelar 

um grupo criminoso.  

 

 A aferição das especificidades do caso individual, levando-se em conta o 

princípio da proporcionalidade é importante na medida em que se leva em 

consideração não única e exclusivamente a sanção penal como ultima ratio, mas a 

delineação das normas de acordo com o contexto social, visando dar ao direito 

penal uma interpretação à luz da Constituição Federal. 

 

   Por isso não há que se apontar a delação premiada como causa de 

impunidade, já que a concessão dos benefícios está sujeita ao preenchimento dos 

requisitos objetivos e subjetivos, fazendo com que o magistrado, necessariamente 

faça uma análise do agente e das circunstâncias que envolvam o crime, de modo a 

constatar se o benefício é suficiente, adequado e proporcional ao caso. 

 

 Esse entendimento justifica técnica e eticamente o instituto da delação 

premiada como causa de diminuição de pena.   
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ANEXOS 
 

LEI Nº 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995 

Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de 
ações praticadas por organizações criminosas.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:  

CAPÍTULO I  

Da Definição de Ação Praticada por Organizações Criminosas e dos Meios 
Operacionais de Investigação e Prova  

Art. 1º Esta lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que 
versarem sobre crime resultante de ações de quadrilha ou bando.  

Art 2º Em qualquer fase de persecução criminal que verse sobre ação praticada por 
organizações criminosas são permitidos, além dos já previstos na lei, os seguintes 
procedimentos de investigação e formação de provas:  

I - (Vetado).  

II - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do que se supõe 
ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida 
sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no 
momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de 
informações;  

III - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e 
eleitorais.  

CAPÍTULO II  

Da Preservação do Sigilo Constitucional  

Art. 3º Nas hipóteses do inciso III do art. 2º desta lei, ocorrendo possibilidade de 
violação de sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a diligência será realizada 
pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justiça.  

§ 1º Para realizar a diligência, o juiz poderá requisitar o auxílio de pessoas que, pela 
natureza da função ou profissão, tenham ou possam ter acesso aos objetos do 
sigilo.  

§ 2º O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado da diligência, relatando as 
informações colhidas oralmente e anexando cópias autênticas dos documentos que 
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tiverem relevância probatória, podendo para esse efeito, designar uma das pessoas 
referidas no parágrafo anterior como escrivão ad hoc.  

§ 3º O auto de diligência será conservado fora dos autos do processo, em lugar 
seguro, sem intervenção de cartório ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, 
na presença do juiz, as partes legítimas na causa, que não poderão dele servir-se 
para fins estranhos caso de divulgação.  

§ 4º Os argumentos de acusação e defesa que versarem sobre a diligência serão 
apresentados em separado para serem anexados ao auto da diligência, que poderá 
servir como elemento na formação da convicção final do juiz.  

§ 5º Em caso de recurso, o auto da diligência será fechado, lacrado e endereçado 
em separado ao juízo competente para revisão, que dele tomará conhecimento sem 
intervenção das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao Ministério 
Público e ao Defensor em recinto isolado, para o efeito de que a discussão e o 
julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justiça.  

CAPÍTULO III  

Das Disposições Gerais  

Art. 4º Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e equipes de policiais 
especializados no combate à ação praticada por organizações criminosas.  

Art. 5º A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por 
organizações criminosas será realizada independentemente da identificação civil.  

Art. 6º Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de 
um a dois terços, quando a colaboração espontânea do agente levar ao 
esclarecimento de infrações penais e sua autoria.  

Art. 7º Não será concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes 
que tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa.  

Art. 8º O prazo máximo da prisão processual, nos crimes previstos nesta lei, será de 
cento e oitenta dias.  

Art. 9º O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei.  

Art. 10 Os condenados por crime decorrentes de organização criminosa iniciarão o 
cumprimento da pena em regime fechado.  

Art. 11 Aplicam-se, no que não forem incompatíveis, subsidiariamente, as 
disposições do Código de Processo Penal.  

Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.  
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Brasília, 3 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 
Milton Seligman 
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LEI No 10.217, DE 11 DE ABRIL DE 2001. 

 

Altera os arts. 1o e 2o da Lei no 9.034, de 3 de 
maio de 1995, que dispõe sobre a utilização de 
meios operacionais para a prevenção e 
repressão de ações praticadas por 
organizações criminosas. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Os arts. 1o e 2o da Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

"Art. 1o Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que 
versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou 
organizações ou associações criminosas de qualquer tipo." (NR) 

"Art. 2o Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, sem prejuízo dos 
já previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de 
provas: (NR) 

...................................................................................................... 

IV – a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou 
acústicos, e o seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização judicial; 

V – infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em tarefas de investigação, 
constituída pelos órgãos especializados pertinentes, mediante circunstanciada 
autorização judicial. 

Parágrafo único. A autorização judicial será estritamente sigilosa e permanecerá 
nesta condição enquanto perdurar a infiltração." 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de abril de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Gregori 

Alberto Mendes Cardoso 
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LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999 

Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas 
especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o 
Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e 
dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham 
voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao 
processo criminal.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I  

DA PROTEÇÃO ESPECIAL A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS  

Art. 1º As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de 
crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem 
com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados 
e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de 
programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei.  

§ 1º A União, os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar convênios, acordos, 
ajustes ou termos de parceria entre si ou com entidades não-governamentais 
objetivando a realização dos programas.  

§ 2º A supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de 
parceria de interesse da União ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça com 
atribuições para a execução da política de direitos humanos.  

Art. 2º A proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes 
levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou 
psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e 
a sua importância para a produção da prova.  

§ 1º A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou companheiro, 
ascendentes, descendentes ou dependentes que tenham convivência habitual com a 
vítima ou testemunha, conforme o especificamente necessário em cada caso.  

§ 2º Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta seja 
incompatível com as restrições de comportamento exigidas pelo programa, os 
condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão 
cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão não trará prejuízo a 
eventual prestação de medidas de preservação da integridade física desses 
indivíduos por parte dos órgãos de segurança pública.  
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§ 3º O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais medidas por ele 
adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida, ou de seu representante 
legal.  

§ 4º Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das 
normas por ele prescritas.  

§ 5º As medidas e providências relacionadas com os programas serão adotadas, 
executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em 
sua execução.  

Art. 3º Toda admissão no programa ou exclusão dele será precedida de consulta ao 
Ministério Público sobre o disposto no art. 2º e deverá ser subseqüentemente 
comunicada à autoridade policial ou ao juiz competente.  

Art. 4º Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo em cuja 
composição haverá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e de 
órgãos públicos e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos 
direitos humanos.  

§ 1º A execução das atividades necessárias ao programa ficará a cargo de um dos 
órgãos representados no conselho deliberativo, devendo os agentes dela 
incumbidos ter formação e capacitação profissional compatíveis com suas tarefas.  

§ 2º Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio necessários à execução 
de cada programa.  

Art. 5º A solicitação objetivando ingresso no programa poderá ser encaminhada ao 
órgão executor:  

I - pelo interessado;  

II - por representante do Ministério Público;  

III - pela autoridade policial que conduz a investigação criminal;  

IV - pelo juiz competente para a instrução do processo criminal;  

V - por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos.  

§ 1º A solicitação será instruída com a qualificação da pessoa a ser protegida e com 
informações sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação ou ameaça que 
a motiva.  

§ 2º Para fins de instrução do pedido, o órgão executor poderá solicitar, com a 
aquiescência do interessado:  

I - documentos ou informações comprobatórios de sua identidade, estado civil, 
situação profissional, patrimônio e grau de instrução, e da pendência de obrigações 
civis, administrativas, fiscais, financeiras ou penais;  
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II - exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade, estado físico ou 
psicológico.  

§ 3º Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, gravidade e a 
iminência da coação ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada 
provisoriamente sob a custódia de órgão policial, pelo órgão executor, no aguardo 
de decisão do conselho deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e 
ao Ministério Público.  

Art. 6º O Conselho deliberativo decidirá sobre:  

I - o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão;  

II - as providências necessárias ao cumprimento do programa.  

Parágrafo único. As deliberações do conselho serão tomadas por maioria absoluta 
de seus membros e sua execução ficará sujeita à disponibilidade orçamentária.  

Art. 7º Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, 
aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a 
gravidade e as circunstâncias de cada caso:  

I - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações;  

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de 
trabalho ou para a prestação de depoimentos;  

III - transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com 
a proteção;  

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais;  

V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência 
individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de 
desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda;  

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos 
vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar;  

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica;  

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida;  

IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e 
administrativas que exijam o comparecimento pessoal.  

Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo conselho 
deliberativo no início de cada exercício financeiro.  
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Art. 8º Quando entender necessário, poderá o conselho deliberativo solicitar ao 
Ministério Público que requeira ao juiz a concessão de medidas cautelares direta ou 
indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção.  

Art. 9º em casos excepcionais e considerando as características e gravidade da 
coação ou ameaça, poderá o conselho deliberativo encaminhar requerimento da 
pessoa protegida ao juiz competente para registros públicos objetivando a alteração 
de nome completo.  

§ 1º A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no 
§ 1º do art. 2º desta Lei, inclusive os filhos menores, e será precedida das 
providências necessárias ao resguardo de direitos de terceiros.  

§ 2º O requerimento será sempre fundamentado e o juiz ouvirá previamente o 
Ministério Público, determinando, em seguida, que o procedimento tenha rito 
sumaríssimo e corra em segredo de justiça.  

§ 3º Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, observando 
o sigilo indispensável à proteção do interessado:  

I - a averbação no registro original de nascimento da menção de que houve 
alteração de nome completo em conformidade com o estabelecimento nesta Lei, 
com expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a 
aposição do nome alterado;  

II - a determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos documentos 
decorrentes da alteração;  

III - a remessa da sentença ao órgão nacional competente para o registro único de 
identificação civil, cujo procedimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo.  

§ 4º O conselho deliberativo, resguardado o sigilo das informações, manterá controle 
sobre a localização do protegido cujo nome tenha sido alterado.  

§ 5º Cessada a coação ou ameaça que deu causa à alteração, ficará facultado ao 
protegido solicitar ao juiz competente o retorno à situação anterior, com a alteração 
para o nome original, em petição que será encaminhada pelo conselho deliberativo e 
terá manifestação prévia do Ministério Publico.  

Art. 10. A exclusão da pessoa protegida de programa de proteção a vítimas e a 
testemunhas poderá ocorrer a qualquer tempo:  

I - por solicitação do próprio interessado;  

II - por decisão do conselho deliberativo, em conseqüência de:  

a) cessação dos motivos que ensejaram a proteção;  

b) conduta incompatível do protegido.  
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Art. 11. A proteção oferecida pelo programa terá a duração máxima de dois anos.  

Parágrafo único. Em circunstâncias excepcionais, perdurando os motivos que 
autorizam a admissão, a permanência poderá ser prorrogada.  

Art. 12. Fica instituído, no âmbito do órgão do Ministério da Justiça com atribuições 
para a execução da política de direitos humanos, o Programa Federal de Assistência 
a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, a ser regulamentado por decreto do Poder 
Executivo.  

CAPÍTULO II  

DA PROTEÇÃO AOS RÉUS COLABORADORES  

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão 
judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, 
tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo 
criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:  

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa;  

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;  

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.  

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do 
beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato 
criminoso.  

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 
policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes 
do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do 
produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.  

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, 
medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade física, considerando 
ameaça ou coação eventual ou efetiva.  

§ 1º Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante 
delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos.  

§ 2º Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do 
colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8º desta Lei.  

§ 3º No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal 
determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do colaborador em 
relação aos demais apenados.  
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DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 16. O art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica acrescido do 
seguinte § 7º:  

§ 7º Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou 
ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente 
determinará que haja a averbação no registro de origem de menção da existência de 
sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, que somente 
poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração 
a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração. 

Art. 17. O Parágrafo único do art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
com a redação dada pela Lei nº 9.708, de 18 de novembro de 1998, passa a ter a 
seguinte redação:  

Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de 
fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, 
por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público. 
(NR)  

Art. 18. O art. 18 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a ter a 
seguinte redação:  

Art. 18. Ressalvado o disposto nos arts. 45, 57, § 7º, e 95, parágrafo único, a 
certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar 
o livro de registro ou o documento arquivado no cartório. (NR)  

Art. 19. A União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao 
cumprimento de pena de condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado 
a colaboração de que trata esta Lei.  

Parágrafo único. Para fins de utilização desses estabelecimentos, poderá a União 
celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal.  

Art. 20. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, pela União, correrão à 
conta de dotação consignada no orçamento.  

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 13 de julho de 1999; 178º da Independência e 111º da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Renan Calheiros 
 
 
 
 
 
 


