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O tema deste artigo é a Delação Premiada como instrumento de combate ao crime organizado. Investigou-se o seguinte 

problema: “A Delação Premiada como instrumento de combate ao crime organizado é eficaz?” Cogitou-se a seguinte 

hipótese: “O instituto Delação Premiada é a solução mais eficiente até o momento”. O objetivo geral é “Avaliar se a 

Delação Premiada como instrumento de combate ao crime organizado é eficaz”. Os objetivos específicos são: 

“Conhecer a origem da delação premiada”; “Avaliar a eficácia da aplicação da Delação Premiada no ordenamento 

brasileiro”; “Apreciar o direito de punir do Estado frente à Delação Premiada”. Este trabalho é importante em uma 

perspectiva individual devido à relevância do tema; para a ciência, é relevante por apresentar o instituto Delação 

Premiada em sua essência; agrega à sociedade o fato de a Delação Premiada colaborar com uma política criminal mais 

eficiente, resultando em melhoria do bem-estar da população. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com duração 

de seis meses. 

Palavras-chave: Delação Premiada. História. Efetividade. Organização Criminosa. 

 

Abstract 
This article makes a survey about the institute of plea bargaining as a tool to combat organized crime. The following 

problem was investigated: "Is the plea bargain an instrument to combat organized crime effective?" The following 

hypothesis was considered: “The plea bargain institute is being the most efficient solution so far”. The overall objective 

is “The institute of plea bargaining as a tool to combat organized crime is effective”. The specific objectives are: “to 

know the origin of the plea bargain”; “Evaluate the effectiveness of the application of the plea bargain award in 

Brazilian law”; “Appreciate the State's right to punish through plea bargain award” This work is important from an 

individual perspective due to the relevance of the theme; for science, it is relevant to present the plea bargain award 

institute in its essence; It adds to society that the plea bargain award contributes to a more efficient criminal policy, 

resulting in improved welfare of the population. This is a theoretical qualitative research lasting six months. 

Keywords: Plea Bargain. History. Effective. Organized Crime. 

 

Introdução 

O objetivo deste estudo sobre a Delação Premiada como instrumento de combate ao crime 

visa esclarecer os pontos obscuros quanto às desconfianças em relação a sua eficácia e 

constitucionalidade. Visa ainda demonstrar que a tentativa de conter os avanços da criminalidade 

aplicando a Delação Premiada deve ser considerada, dada a incapacidade do Estado, por outros 

meios, de impedir esses avanços. 

A Delação Premiada é um método utilizado para a descoberta de crimes que possibilita 

reunir provas contra o acusado a fim de confirmar as delações feitas na justiça e chegar até a 

condenação. As provas são de fundamental importância, pois não basta delatar, é preciso garantir a 
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ampla defesa, o contraditório e a comprovação das acusações. (ALMEIDA; OLIVEIRA 

FILHO, 2017, p.28). 

A finalidade deste artigo é responder as seguintes questões: “a Delação Premiada 

como instrumento de combate ao crime é eficaz?”. É uma medida que objetiva conter o 

avanço do crime organizado, rompendo o silêncio e beneficiando àquele que primeiro auxilia 

as autoridades a desvendar os crimes e o grupo criminoso organizado. Ainda que a Delação 

Premiada não seja a solução mais adequada, não há como negar que o instituto é um método 

eficiente para desmantelar organizações criminosas, o que permite que o Estado tome 

conhecimento de uma realidade impossível de ter acesso a não ser por meio da Delação 

Premiada. 

A criminalidade é presente em qualquer sociedade e é combatida pelo Estado da 

melhor maneira possível. Entretanto, como é um problema complexo, há a preocupação das 

autoridades governamentais e da sociedade diante do modo como cresce e se desenvolve, 

devendo o Estado agir com eficiência no combate às organizações criminosas. (BARONA; 

NOVATZKI; ALBRECHT, 2018, 2018, p.16). 

As hipóteses levantadas frente ao problema em questão foram “o instituto Delação 

Premiada está sendo a solução mais adequada e eficiente até o momento?” Diante da 

incapacidade do Estado frente ao crescimento do crime organizado, a Delação Premiada é a 

melhor solução apresentada para desmantelar as organizações criminosas. É melhor eliminar 

uma organização criminosa, alcançar integrantes importantes, geralmente da liderança, e 

mitigar a punição do delator a punir apenas um dos integrantes e deixar de alcançar os demais 

membros. 

A Delação Premiada surgiu como meio alternativo para enfraquecer o crime 

organizado. Apesar de já existir há muito tempo, somente nos últimos anos obteve 

visibilidade por meio da obtenção de provas no âmbito da Operação Lava Jato, com acordos 

que se tornaram públicos e consequente repercussão. (SILVA, 2018, p.113). 

O Objetivo Geral deste trabalho é avaliar se a Delação Premiada como instrumento de 

combate ao crime é eficaz, ética e se retira o direito do Estado de punir o delator. É eficaz 

como meio alternativo de combate ao crime organizado, dada a incapacidade estatal de 

solucionar o problema. O instituto é ético pois traz resultados positivos e não impede o Estado 

de punir o delator, ainda que possa abrandar sua pena, justamente pelos resultados positivos 

apresentados pela delação premiada. 

É notório que as organizações criminosas têm mecanismos que facilitam sua atuação, 

exigindo desta forma que o Estado também se valha de mecanismos alternativos para 

interromper seu crescimento. A lei nº 12.850/2013, criada para agir como método mais 

eficiente no combate às organizações criminosas, trouxe uma metodologia inovadora, como a 

Delação Premiada, incentivando o delator a confessar seu crime e de seus comparsas em troca 

de diversos benefícios. (BARONA; NOVATZKI; ALBRECHT, 2018, 2018, p.20). 

Os Objetivos Específicos deste trabalho são: avaliar a eficácia da delação premiada no 

combate ao crime organizado; discutir sobre a ética no instituto delação premiada; apreciar se 

a delação premiada retira o direito do Estado de punir o delator. 

A justificativa apresentada para a inclusão da delação premiada no sistema brasileiro 

foi a de quebra do silêncio das organizações criminosas. Em contrapartida, o delator se 

beneficia de pena mais branda, desde que faça a confissão, apresente provas e delate seus 

companheiros de crime, ou outros agentes, sobre os quais conheça os delitos. (ALMEIDA, 

2017, p.28). 

Em uma perspectiva pessoal, o instituto da Delação Premiada tem maior relevância 

diante dos resultados nos últimos anos. Até então, no Brasil, nunca houve tantos casos como 

os que ensejaram as prisões dos envolvidos no caso Lava Jato. Diante de muitas críticas de 
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juristas respeitados, também surgiram dúvidas em relação sobre sua validade e eficácia, 

portanto um excelente tema a ser desvendado. 

Este artigo visa esclarecer os pontos controversos da Delação Premiada como forma 

de auxílio ao entendimento de seu real objetivo, efetividade e validade. Também almeja 

elucidar sua eficácia no mundo jurídico e esclarecer o porquê de o delator alcançar uma pena 

mais branda. 

O estudo pode contribuir efetivamente para a sociedade por sua relevância atual, visto 

que os resultados obtidos no Brasil são tão importantes que podem ser considerados como o 

maior caso de combate à corrupção do mundo. Entretanto, por ser um instituto pouco 

procurado no país, ainda é difícil a compreensão da sociedade. Busca-se clareza de 

informação para que a sociedade compreenda melhor o instituto da Delação Premiada. 

A metodologia eleita foi a busca de artigos relacionados ao tema Delação Premiada, 

selecionados após leitura e estudo, no período de 3 (três) meses. A pesquisa é qualitativa, 

explicação minuciosa, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método do trabalho. 

(GONÇALVES, 2019, p.43). 

Nesta pesquisa, o método utilizado é o qualitativo. Será empregada a revisão de 

literatura de autores mestres ou doutores no assunto, com a finalidade de obter dados 

científicos para esclarecer o comportamento, as atitudes, motivações do assunto. O objetivo é 

entender o problema de forma clara e didática. (GONÇALVES, 2019, p.43). 

 
 

DELAÇÃO PREMIADA COMO INSTRUMENTO DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

A delação premiada é uma maneira de produzir provas, a fim de validar tudo que foi 

relatado na delação, pois o depoimento não pode ser usado sem a confirmação dos fatos. A 

condenação não se fundamentará em depoimentos enganosos, tem de ser provados e 

amparados com documentos comprobatórios. Além do mais, é exigido sempre o respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa para que os atos sejam validados. (ALMEIDA; 

OLIVEIRA FILHO, 2017, p.28). 

A intenção do legislador em inserir a colaboração premiada no sistema jurídico 

brasileiro é proporcionar a quebra do silêncio entre os criminosos das organizações. Em 

contrapartida obterá o delator pena mais benéfica, até mesmo prisão em regime aberto ou 

regime domiciliar. (ALMEIDA; OLIVEIRA FILHO, 2017, p.28). 

A criminalidade está presente em todo o mundo de forma sistemática, devendo o 

Estado combatê-la. Entretanto, quando a criminalidade é origem de organizações criminosas, 

causa maior receio para a sociedade e o aparelho estatal, tendo em vista que estas 

organizações são munidas de alta tecnologia e excelente desenvoltura, o que requer do 

Estado e da sociedade medidas urgentes e certeiras. (BARONA; NOVATZKI; ALBRECHT, 

2018, p.17). 

Assim há a necessidade de o Estado se valer de seu poder estatal, de sua soberania, 

para fazer constar no ordenamento jurídico leis que visem coibir o crescimento desenfreado 

destas organizações criminosas. A Delação Premiada está prevista na Lei 12.850/2013 de 

forma específica, e desde sua implantação, por favorecer benefícios aos infratores em troca 

de informações, vem sendo objeto de desconfianças. (BARONA; NOVATZKI; 

ALBRECHT, 2018, p.17). 

A fim de atender os anseios da sociedade e impedir o crescimento das organizações 

criminosas, nasce o instituto Delação Premiada. Embora já existisse, somente nos últimos 

anos recebeu destaque no meio jurídico e na mídia pelo fato de famosos atores políticos 

estarem envolvidos na operação Lava Jato, sendo beneficiados com os acordos tanto o 

Estado quanto os delatores. 

Cabe afirmar que a aplicação deste instrumento deu bons resultados nos casos da 
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operação Lava Jato foram bem-sucedidos. O Estado por si só não obteria resultados 

relevantes se utilizasse somente a prisão do acusado, sem realizar tais acordos. (SILVA, 

2018, p.113). 

 
Evolução Histórica 

Desde a época de Jesus, já se aplicava a delação premiada, como quando Judas 

Iscariotes delatou Jesus em troca de dinheiro. No período inquisitivo também se valia da 

delação premiada, mediante confissão. Nesta fase, quanto maior o sofrimento do delator 

antes de confessar, maior seria a certeza de que estaria declarando a verdade. Se o delator já 

confessasse sem nenhum sofrimento estaria provado que tinha tendência a mentir e que por 

isto não devia merecer nenhum crédito. (SILVA, 2018, p.122). 

Depois foi a vez dos Estados Unidos que adotou a Delação Premiada por ser um 

modelo de justiça negocial, e tem sido utilizada para enfrentar a criminalidade organizada 

pela dificuldade do Estado em levantar qualquer indício de materialidade e autoria em 

atividades criminosas. O comércio ilegal de bebidas alcoólicas fez com que em 1920 

surgisse a 18ª Emenda à Constituição Federal Americana para criar a Lei Seca, contudo 

nesta época estavam enganados quanto ao tema Delação Premiada, pois a venda ilegal de 

bebidas era crime de menor potencial ofensivo. (BARONA; NOVATZKI; ALBRECHT, 

2018, p. 17). 

Neste ínterim, do outro lado do mundo, na Itália, os civis resolveram por conta 

própria coordenar o comércio e o tráfego de influências, surgindo a máfia. Isto levou à 

necessidade de se valer de meio coercitivo eficaz no combate desta organização. 

Por outro lado, na Itália a Delação Premiada cresceu por causa da máfia, que 

expandia seu domínio assustadoramente, como exemplo, a Cosa Nostra, da Sicília. No 

começo as máfias eram criadas como escape de pequenos empresários para enfrentar 

grandes latifundiários. Atualmente remediam perdas de importantes associações criminosas 

que objetivam o branqueamento de capitais do tráfico internacional, armas e entorpecentes. 

Quem determina as leis na Itália é a máfia. Sem dinheiro para fazer campanha, políticos 

buscam na máfia o apoio para se eleger, ficando comprometidos com os mafiosos. 

(BARONA; NOVATZKI; ALBRECHT, 2018, p. 18). 

No Brasil, as organizações criminosas iniciaram com o cangaço, no nordeste do país. 

Os cangaceiros eram trabalhadores dos coronéis que depois passaram a atuar de maneira 

independente e estruturada. Suas atividades consistiam em pequenos sequestros e roubos de 

vilarejos. Já na modernidade, o jogo do bicho é considerado o berço da organização 

criminosa, no ano de 1970 as associações criminosas passaram a militar no mundo do tráfico 

de entorpecentes, nos morros do Rio de janeiro. (BARONA; NOVATZKI; ALBRECHT, 

2018, p. 18). 

A Lei 12.850/13 conceituou organização criminosa como uma associação de quatro 

ou mais indivíduos com o objetivo de praticar delitos e alterou o nome do instituto da 

Delação Premiada para “Colaboração Premiada”. No Brasil, a delação começou com a 

promulgação da lei nº 8.072/90 que apresenta em um de seus dispositivos a redução de um a 

dois terços da pena é possível no caso de o criminoso denunciar o chefe ou os comparsas da 

quadrilha. (ALMEIDA; OLIVEIRA FILHO, 2017, p. 31). 

No entanto, a lei não era clara quanto ao que seria a denúncia, como se daria, quem 

seriam os legitimados para a propositura ou para negociar e concluir o acordo, e em quais 

casos o delator poderia ter o benefício da redução da pena. Era mais utilizado para o 

julgamento propriamente dito, que para a Delação Premiada. (ALMEIDA; OLIVEIRA 

FILHO, 2017, p. 31). 

Ainda é um instituto polêmico no meio jurídico. Sobre o tema, ainda há 

desconfianças quanto acerca da eficácia e quanto ao fato de o delator deixar de ser punido. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035673/lei-12850-13
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(ALMEIDA; OLIVEIRA FILHO, 2017, p. 31). 

Por este breve relato histórico pode-se notar que a delação premiada é, e sempre foi, 

um instrumento indispensável para o enfrentamento à criminalidade. A história da delação 

premiada em países como Estados Unidos, Itália e Brasil tem ligação direta com a atuação 

da criminalidade organizada, estruturada em cadeia de comando, bem equipada e preparada 

para o confronto, que requer do Estado uma resposta contundente. 

 

Crime Organizado 

Antes de iniciarmos o assunto Delação Premiada, é necessário esclarecer para qual 

fim é de suma importância, para qual problema torna-se meio eficaz de combate. Logo, 

falaremos a respeito das organizações criminosas. (SILVA, 2018, p.115). 

Há pouco tempo, associações criminosas obtiveram relevante exposição midiática 

por meio das emissoras de televisão, que passaram a propagar frequentemente, por meio de 

documentários, filmes e as ações da polícia a fim de tornar sem efeito suas investidas contra 

a sociedade e contra o Estado. Neste mesmo ínterim, devido aos delitos e ocorrências 

cometidos de forma organizada e com o apoio de agentes do Estado, criminosos perceberam 

as dificuldades que o Estado tem para contê-los, devido à forma isolada e despreparada de 

agir, e incitam a procura pelo crime organizado. (SILVA, 2018, p. 115). 

Contudo, o Estado deve enfrentar as organizações criminosas mesmo com a 

deficiência no combate ao crime, buscando alternativas. A Delação Premiada pode ser uma 

opção relevante na eficácia do enfrentamento à prática de crimes. 

Quando as associações criminosas têm como base a alta gestão, com tecnologia 

avançada, obtém grandes incrementos políticos, socioeconômicos, funcionais, levando o 

Estado ao fracasso na tentativa de enfrentamento. (SILVA, 2018, p. 115). 

Estas organizações possuem estruturas diversificadas, as quais se denominam máfia. 

São empresas criminosas, constituídas com tal finalidade, algumas são terroristas. Quando o 

crime é organizado, estruturado e com graves infrações penais passa a ser considerado Crime 

Organizado. (ALMEIDA, 2017, p. 26). 

A criminalidade organizada tem preocupado a comunidade internacional devido aos 

crimes de lavagem de capital, que vem movimentando cerca de 870 bilhões por ano. A 

Convenção das Nações Unidas alerta a necessidade de combate e enfrentamento à 

corrupção. (ALMEIDA, 2017, p. 24). 

O crime organizado sempre existiu. A busca pelas mesmas finalidades faz com que 

pessoas se organizem para o alcance de objetivos, nos mais diversos setores sociais. 

Entretanto, o fim proposto nem sempre é lícito, o que faz o Estado buscar alternativas para 

conter as organizações. (BARONA; NOVATZKI; ALBRECHT, 2018, p. 17). 

Estes crimes fogem ao normal, são de difícil combate, são praticados com riqueza de 

detalhes e planejamento. Pode-se dizer que a delação premiada pode ser comparada ao 

negócio jurídico e é uma excelente ferramenta no combate ao crime, isto se nota pelos 

resultados alcançados. 

 

Negócios Jurídicos Processuais 

Trata-se de fato jurídico voluntário, fica a critério do sujeito a execução e em que 

categoria jurídica deverá estar ficando adstrito aos limites legais estabelecidos no 

ordenamento jurídico. Então, classifica-se negócio jurídico quando o sujeito escolhe 

negociar, demonstrando sua vontade. (DIDIER Jr.; BOMFIM, 2016, p. 106). 

Entender o mercado dos negociantes de informações, operadores que compram e 

vendem, este é o maior obstáculo para desnudar o que é a Delação Premiada. Constitui 

novidade no ordenamento jurídico brasileiro, diferente do que já foi estudado, no qual o 
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novo modelo de justiça retira a responsabilidade do magistrado e transfere para o Estado. 

Por isto, insurge a necessidade de aprimoramento, tendo em vista que se não houver boa fé 

de quem assumiu o crime e fez as delações, consequentemente não ocorrerá uma decisão 

judicial eficiente. (ROSA, 2018, p. I). 

O negócio jurídico, a Delação Premiada traz muitos benefícios, vantagens aos que 

quiserem delatar o chefe da organização ou integrantes destas, podem confessar como 

aconteciam os esquemas, tipos de delitos praticados, tecnologia, nomes, rotinas, tipo de 

ilícito praticado. Quando escolhe fazer a delação poderá ser agraciado com o perdão judicial, 

a redução de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena que restringe 

direitos, ou o cumprimento de pena no regime semiaberto. 

Independente de quais sejam, a Delação Premiada pode ocorrer em duas fases, no 

inquérito ou na fase processual, sempre devendo ser comprovados os fatos delatados a fim 

de serem considerados válidos, além de verdadeiros, os relatos têm de ser eficientes, ou seja, 

servir como retratação. (ALMEIDA; OLIVEIRA FILHO, 2017, p. 25). 

A delação premiada já é uma resposta do Estado ao crime organizado, pois o acordo 

motiva o delator a acusar o crime. O acordo celebrado obedecerá a dispositivos legais, 

imprescindíveis para a validade do acordo. 

O Artigo 4º da lei 12.850/2013 é um exemplo disto, que traz algumas exigências para 

a validade do acordo. O juiz poderá, não de ofício, conceder o perdão judicial ou diminuir a 

pena em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou poderá aplicar como 

alternativa a pena de restritiva de direitos para aquele que tenha feito o acordo. E este acordo 

tenha por resultado um ou mais dos seguintes itens, delatar os nomes dos coautores que 

estejam envolvidos no crime organizado e quais crimes foram praticados; a estrutura da 

organização, os nomes de quem executa as tarefas, a hierarquia; os meios que a organização 

usa para se proteger. 

Deve recuperar parte ou a totalidade do produto objeto do crime, devolver os 

proveitos obtidos do crime. Informar a localização de vítima, com integridade física 

preservada. É imprescindível que o acordo proposto pelo delator seja vonlutário para ter 

validade e produzir resultados práticos. (BARONA; NOVATZKI; ALBRECHT, 2018, p. 

23). 

Existem grandes possibilidades de sucesso com a Delação Premiada, pode alcançar a 

meta proposta, já que ao negociar, as partes saem ganhando. Isto incentiva o criminoso a 

relatar detalhes da hierarquia, funcionalidade, e tecnologia das organizações criminosas, 

possibilitando que o Estado aja. Obtendo, assim, resultados mais positivos do que a simples 

prisão do delator. (SILVA, 2018, p. 121). 

A Delação Premiada é considerada por alguns uma traição e o delator pode sofrer 

graves consequências, embora a Justiça garanta sua proteção. No entanto, o ordenamento 

jurídico pátrio não reconhece a validade da suposta lealdade devida à organização criminosa, 

isto não deixa de ser um óbice para novas delações. 

A negociação para barganhar a redução de pena na delação premiada, inclusive para 

o preso, exige que o que for delatado seja novo, quem delatar primeiro terá os benefícios da 

delação. Não basta ser inaugural, a informação tem de ser verdadeira, comprovada. A 

escolha do momento certo para que o depoimento seja útil deve ser calculada para que não 

haja perecimento do direito de delatar. 

É como um jogo de xadrez. A perda do momento adequado torna a informação 

desvalorizada. Ajuda na compreensão observar os acontecimentos diários que nos 

acontecem, como quando você quer muito um batom, um smartfone, uma roupa com poucas 

peças fabricadas, uma viagem inesquecível, o primeiro a adquirir tem um sabor a mais do 

que quem adquire depois. 

Mesmo tendo o mesmo conteúdo, passa a não ter tanto valor. Não é diferente com a 
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primeira informação, que pode ser vendida por maior valor, tendo maior utilidade, por ser 

inaugural. Os preços dessas informações são variáveis, pois o desconhecimento sobre o que 

será delatado deixa os envolvidos em pavor, há um jogo de informações, mais de uma 

pessoa pode ter a informação, se antecipar fará a diferença. 

O timing deve ser bem avaliado para não perder o valor. Os acordos já homologados 

pelo Supremo Tribunal Federal foram alvos de críticas por conta das grandes benesses 

concedidas, como descontos exagerados na pena e isenção de pena. Para que existam 

parâmetros exigiu-se que fosse criada uma tabela com os tipos de delação e o percentual de 

desconto na pena aplicada ao delator. As primeiras delações foram feitas com grandes 

isenções de pena e de imunidade da pena a fim de incentivar delações. 

Nas demais delações foram aplicadas penas com menor desconto os delatores se 

sentiram injustiçados. Há que se levar em conta também as características pessoais de cada 

jogador, os riscos são avaliados criteriosamente. É imprescindível levar em consideração os 

benefícios versus a coragem para delatar um comparsa, tudo é ponderado a fim de apurar o 

valor do custo da informação. Entretanto, nada supera a escolha do momento certo para 

realizar a delação. (ROSA, 2018, p. III e IV). 

De acordo com a Lei 12.850/2013, existem algumas restrições impostas ao delator 

para a feitura da negociação, para se ter o perdão judicial, deverá ser observado o tipo de 

aplicação de pena, quais serão seus efeitos e o dever da análise da exclusão de necessidade 

de cumprimento de pena. A diminuição da pena pode ser de até 2/3, não poderá ser 

ampliada, pois deve obediência ao princípio da taxatividade penal. Para a substituição de 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito não há limite para as formas a serem 

consideras. (ALMEIDA; OLIVEIRA FILHO, 2017, p. 35). 

A lei não permite negociações que extrapolem os limites impostos na legislação, 

mesmo que haja violação aos preceitos do regramento do Código Penal, e tampouco haja 

supressão de previsões legais, como é o caso de progressão de regime exposto na lei de 

Execuções Penais. (ALMEIDA; OLIVEIRA FILHO, 2017, p. 35). 

Esta mesma lei, em seu inciso I do parágrafo primeiro traz a definição de associação 

criminosa como a reunião de quatro ou mais indivíduos, estruturada e organizada, com 

distribuição definida de atribuições, mesmo que formalmente, com o intuito de obter 

vantagem de natureza qualquer, por intermédio da perpetração de crimes cujas penas 

máximas sejam maiores que quatro anos, ou que tenham caráter transnacional. (BARONA; 

NOVATZKI; ALBRECHT, 2018, p.19). 

As leis que tratam da delação premiada são taxativas e impõem certos limites para 

serem válidos os acordos firmados. De acordo com o texto, a lei disciplina o que deve ser 

definido para caracterizar uma organização criminosa, existe um quantitativo para isto. É 

necessária uma estrutura bem organizada com divisão de tarefas, hierarquia, pressupõe 

vantagens e limite para pena. (BARONA; NOVATZKI; ALBRECHT, 2018, p.19). 

A delação premiada é um Negócio Judicial. E mais, é Negócio Jurídico bilateral, por 

intermédio do Ministério Público ou da delegacia de polícia, pois depende da vontade do 

delator e do Estado, com o apoio do promotor de justiça. Como se pode observar, o juiz não 

é parte no processo, não há manifestação de vontade por parte do órgão jurisdicional. Fica a 

cargo do órgão jurisdicional o juízo de homologação, atuando na validação do negócio e não 

na sua elaboração. (DIDIER Jr.; BOMFIM, 2016, p. 113). 

São bilaterais e divididos em contratos, quando há voluntariedade e o negócio se 

refere a interesses antagônicos, e convenções, quando o negócio é firmado com o mesmo fim 

proposto entre as partes. Por ser oriunda de contrato, a colaboração premiada é negócio 

judicial bilateral, considerando que os interesses objeto de negociação são opostos, espera-se 

de ambas as partes vantagens, quanto maiores melhores, busca-se o “ganha, ganha”, é o 

momento em que as partes se esforçam para ter o melhor acordo possível (DIDIER Jr., 
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BOMFIM, 2016, p.113). 

Tem de existir vontade de negociar e a obtenção de vantagem, pois negócio é sempre 

negócio e pressupõe ganhos. Devem se esforçar para não serem prejudicados, tanto o delator 

quanto o Estado. Direta ou indiretamente, as vantagens adquiridas, sejam de qualquer 

natureza, são o que almejam quaisquer organizações criminosas. 

Se o legislador não foi claro ao limitar as vantagens concedidas aos delatores, e 

tratou somente de informar que seria de “qualquer natureza”, tem-se o conhecimento de que 

o principal objetivo é o econômico, mesmo em concorrência com outros. (SILVA, 2018, 

p.119). 

Considerando a definição legal, no parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 

12.850/2013, impõe que a vantagem ilícita seja aplicada para as penas máximas maiores que 

quatro anos ou transnacionais, e restringiu a extensão, o que causa estranheza. (SILVA, 

2018, p.119). 

Não faz sentido haver limitações para o enquadramento de uma organização 

criminosa, considerando que a sua atuação gera danos irreparáveis. Ademais, reiteradas 

investidas de pequena monta, como os casos de contravenções penais ou delitos, cujas penas 

são menores que quatro anos, causam males, no entanto, não são consideradas organizações 

criminosas. 

 

Considerações Finais 

A Delação Premiada, ampliada no Brasil por ser uma forma de justiça negociada, tem 

sido utilizada para combater organizações criminosas devido às limitações de o Estado em 

descobrir indícios de materialidade e autoria dessas ações criminosas. A delação premiada 

como ferramenta de enfrentamento ao crime é a opção inovadora apresentada pelo Estado 

para conter o crescimento dessas organizações. 

Este artigo buscou resposta para o problema enfrentado pela sociedade e pelo Estado 

que é: a Delação Premiada como instrumento de combate ao crime é eficaz? A Colaboração 

Premiada vai ao encontro dos anseios de todos os sujeitos processuais e não contraria a 

constitucionalidade, pois é garantida a ampla defesa e ao contraditório, além do mais é 

ferramenta eficiente no enfrentamento ao crime, os resultados obtidos comprovam tal 

afirmação. 

O objetivo geral deste artigo foi avaliar a eficácia da delação premiada no sistema 

jurídico pátrio e pelos objetivos específicos apresentou a origem da Delação Premiada, 

avaliou a eficácia da aplicação no ordenamento jurídico brasileiro e o direito de punir do 

Estado. 

O tema é relevante por contribuir no combate ao crime organizado, para ciência, sua 

apresentação foi relevante por explicar o instituto Delação Premiada, apresentado as 

vantagens e pontos controversos, além de auxiliar a sociedade com uma política criminal 

eficaz, enfraquecendo o crime organizado, combatendo a corrupção sistêmica e satisfazendo 

a população por meio do senso de justiça, diminuindo a sensação de impunidade. 

A Colaboração Premiada é uma escolha que o acusado pode fazer para ter sua pena 

reduzida ou isenta, que garante a ampla defesa, assim deve ser encarada como benefício ao 

dispor de quem cometeu um crime, pois os corréus não serão condenados somente pelas 

informações prestadas, mas pelas provas que foram obtidas. 

A Delação Premiada é uma das mais relevantes ferramentas no combate ao crime 

organizado e ao terrorismo, e nos dias atuais é evidência para os delitos de corrupção contra 

a administração pública. No Direito Penal brasileiro, a Colaboração Premiada, cujo objeto é 

auxiliar o Estado na persecução criminal, por meio de benesses concedidas ao agente que ao 

delatar uma ou mais pessoas, propicia a aplicação da justiça criminal por parte do Estado à 

medida que a falência da máquina investigatória estatal se deteriora. 
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No entanto, quando o Estado tem mais poder investigatório menos precisa da delação 

dos criminosos e a utilização de tal meio pode não trazer conforto à justiça e suas vítimas. 

Assim como a impunidade dos delatores. Registra-se aqui uma falha do sistema em conter as 

ações criminosas. 

A utilização da Delação Premiada causa polêmica em sua aplicabilidade, havendo 

argumentos contrários e favoráveis ao instituto, já que, embora postulado, cada legislação 

estabelece um requisito para o uso, ora é a voluntariedade do agente, ora é a espontaneidade 

do agente. Em algumas situações exige somente que o agente revele à autoridade policial ou 

judiciária toda a trama delituosa como requisito para a concessão do benefício, ora exige que 

o autor, coautor ou partícipe colabore, prestando informações que levem as autoridades a 

desvendar os delitos e seu autor, o local dos bens, valores ou direitos, objeto do crime. 

É certamente benéfico tanto para o delator quanto para o Estado, como instrumento 

repressor, principalmente para combater as organizações criminosas, porque é um 

instrumento eficiente para a produção de provas, porquanto torna mais fácil a procura do que 

se supõe ser a verdade dos fatos. As desconfianças que giram em torno do fato de o Estado 

deixar de punir o delator em face de ter negociado sua diminuição da pena, substituição da 

pena privativa liberdade por pena restritiva de direitos ou até mesmo a isenção da mesma, 

não querem dizer que o Estado fez um mau negócio, já que sem a delação não seriam 

possíveis os mesmos resultados obtidos com a simples prisão do criminoso. 
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