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RESUMO: O direito é um dos instrumentos da biopolítica, que deve ser dotado de amplos recursos de 

eficácia, se usado tão-só quando estritamente necessário. Nesse contexto, a delação premiada não 

transforma  o  homem em  homo  sacer.  Ao contrário,  a  delação  é  compatível  com a  dignidade 

humana. O seu valor probatório, porém, é relativo, já que se trata de ato processual informativo, que 

deve ser confirmado por outras provas.
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The probative value, however, is relative, since it is procedural information act, which must be con

firmed by other evidence.
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1. Apresentação: história do debate

A delação premiada1 foi objeto de intenso debate após a sua inserção no ordenamento pátrio 

na década de 90.2 Houve, de imediato, uma polarização entre aqueles que, escudados em questões 

éticas, defendiam sua inconstitucionalidade por violar o princípio da dignidade humana,3 e os que, 

apoiados na  missão  do direito  penal  e  processual  em assegurar  os  bens  jurídicos  mais  caros  à 

sociedade, defendiam o uso da delação como meio constitucional de prova.4 Todavia, em que falem 

os longos anos de existência do referido instituto,  a divergência sobre a sua legitimidade ainda 

perdura.

O  valor  probatório  da  delação  é  outro  capítulo  que  não  se  encontra  pacificado  nas 

quadraturas acadêmicas e jurisprudenciais. Para os que admitem o instituto, há divergência se a 

delação isolada seria meio de prova suficiente para a condenação ou deveria ser usada dentro de um 

amplo conjunto probatório.5

A necessidade  deste  ensaio  se  dá pelo uso pouco sistemático da delação premiada  pela 

jurisprudência, o que reflete a complexidade do comentado benefício processual. Por ser um tema 

cujas  afirmações  não  têm  terreno  firme,  optou-se  por  delimitá-lo  a  dois  aspectos,  o  da  sua 

legitimidade, ou seja, compatibilidade com o ordenamento pátrio, e, se legítimo, o valor probatório 

que deve  ter  na dinâmica das  provas.  Ambas as  vertentes  são investigadas  segundo as  normas 

constitucionais e a filosofia que lhes devem ser subjacentes, haja vista que as questões do processo 
1  Adotar-se-ão  como  indiferentes  ao  longo  do  texto  os  termos  delação  premiada,  colaboração  processual  ou 

pentitismo.  É  claro  que  a  sinonímia  torna  lateral  críticas  doutrinárias  que  destacam a  particularidade  de  cada  
vocábulo, como a da colaboração ser um termo amplo e de benfazeja constitucionalidade (CARVALHO, Natália 
Oliveira de. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 97-105) ou do valor histórico do 
termo pentitismo, que permitiu desvendar os segredos da máfia (FALCONE, Giovanni e PADOVANI, Marcelle. 
Cose di cosa nostra. Milano: Bur Saggi, 2009, p. 149-171).

2  Inserido através do parágrafo único do art. 8º da lei nº 8.072/90. Em ilustração,  Damásio de Jesus diz que a origem 
da delação premiada no Direito brasileiro remonta às Ordenações Filipinas – item 12, título CXVI, do Livro V −,  
que vigorou até o código penal de 1830. JESUS, Damásio de. Estágio atual da “Delação Premiada” no Direito Penal  
Brasileiro. Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, v. 06, nº 36, fev.-mar. de 2006, p. 50-51.

3  Por todos: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda e CARVALHO, Edward Rocha. Acordos de Delação Premiada  
e o conteúdo ético mínimo do Estado.  In:  SCHMIDT, Andrei  Zenkner (org.).  Novos Rumos do direito penal 
contemporâneo. Livro em homenagem ao Prof. dr. Cezar Roberto Bitencourt. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 
303-311. 

4  Por todos: MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado. Aspectos gerais e mecanismos legais. 3º edição. 
São Paulo: Atlas, 2009, p. 82-84.

5  PEREIRA,  Frederico  Valdez.  Valor  probatório  da  colaboração  processual  (delação  premiada).  Revista  dos 
Tribunais. Vol 879, Janeiro de 2009. Ano 98, p.  475-498.
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penal e do penal, por natureza, são uma das searas em que surge o direito constitucional aplicado.6

No  panorama  dogmático,  observam-se  diversos  diplomas  que  prevêem  a  colaboração 

processual como mecanismo de extinção de punibilidade ou de minoração da pena, ora dando-lhe o 

regime processual7, ora vinculando-a a determinados tipos penais.8 Este trabalho opta pela análise 

processual da delação premiada, visto que a positivação das normas nos artigos 13 e 14 da Lei nº 

9.807/99 dá eficácia ampla o bastante para o instituto em comento ser aplicado a qualquer fato 

penal.9

As decisões dos tribunais, de outro lado, é de rigor salientar, à míngua de textos legais com o 

mínimo de precisão, tentam analisar os pedidos de delação premiada à luz de institutos semelhantes 

no processo penal e/ou à luz dos princípios gerais do processo.10 Ocorre que a dependência com 

normas de princípios não se dá no cantado saldo benéfico do neoconstitucionalismo;11 ao revés, a 

dependência se envereda por um casuísmo decorrente de regras cuja interpretação não oferece o 

mínimo de previsibilidade.

Descortina-se, nessa ordem de ideias, que o artigo não poderá deixar de abordar o princípio 

da presunção de inocência, cujo estudo orientará os consequentes princípios do contraditório, da 

ampla defesa e da publicidade.

O contexto filosófico do trabalho, em vez de ser ornamento, é etapa necessária para mostrar 

que a polêmica em torno da delação se dá num palco cuja ribalta não é pragmática, em que são 

olvidados os efeitos dos argumentos alinhados e as limitações hermenêuticas do cotidiano forense.

Expressivo segmento da doutrina defende que o instituto da delação premiada ofende: a) o 

6  DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. Clássicos Jurídicos. Coimbra: coimbra, 2004, p. 74-80.
7   Lei nº 9.807/99, arts. 13 e 14.
8  Art. 6º da Lei nº 9.034/95, § 5º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, parágrafo único do art. 8º da Lei nº 8.072/90, parágrafo 

único do art. 16 da Lei nº 8.137/90, §2º do art. 25 da Lei nº 7.492/86 e Lei nº 9.296/96 (que introduziu o §4º, art.  
159, CP). 

9  Uma defesa de que, com a Lei nº 9.807/99, o instituto passou a gozar de natureza processual, desvinculado do  
direito material: LIMA, Márcio, Barra. Análise teórica e crítica do acordo de colaboração premiada no direito 
processual penal brasileiro. Dissertação de mestrado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de 
Direito, Rio de Janeiro, 2006, p. 53-56.

10  A questão, entre outras, é que não se sabe se a delação é instituto autônomo, e, por conseguinte, como os princípios  
do processo devem incidir.  O delator deve ser tratado como um informante (AP 470 QO3, STF), ou como um 
confessor qualificado (HC 200801220761, STJ) – nesse caso, seria admissível a divisibilidade da confissão (art. 
200, CPP)?. Além de inúmeras outras divergências, como se a delação deve ser acompanhada do desbaratamento do 
modus operandi criminoso e de sua autoria (ACR 200271040003840, TRF4; ACR 200783000020716, TRF5), ou há 
alternância entre esses requisitos (ACR 200370050019962, TRF4), ou os requisitos dependem de qual tipo penal vai 
incidir e, reflexamente, da lei em específico que trata da delação premiada. Ponto interessante seria a disciplina das  
hipóteses  em  que  o  acordo  deixaria  de  ser  secreto.  O  Pretório  disse  que,  quando  houver  forte  suspeita  da  
parcialidade do acusador, é possível que seja divulgado o nome dos que celebraram o acordo: HC 90688, STF.

11  Entendo o neoconstitucionalismo como técnica dogmática de compreensão do caso jurídico a partir da Constituição.
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princípio da publicidade, por ser acordo secreto;12 b) a ética do processo, uma vez que a colaboração 

se dá por interesses egoísticos e por tornar o delator objeto de medida processual, corrompendo-lhe 

o espírito;13 c) o dever de ofício, pois há apatia da autoridade pública em razão da facilidade de 

obter provas;14 d) o princípio da proporcionalidade, pois réus com a mesma culpa estarão sujeitos a 

penas diversas;15e e) quebra, por fim, o princípio acusatório, visto ser ônus da acusação a busca de 

prova condenatória. 16

Nada obstante, outra parte da doutrina aponta: a) a colaboração demonstra o arrependimento 

e a recuperação de caros valores comunitários;17 b) a finalidade preventiva e positiva da pena, já que 

o  delator  absorve  valores  de  piso  do  ordenamento;18 c)  o  instituto  não  é  incompatível  com o 

contraditório e a ampla defesa, seja na fase pré-judicial19, seja judicial (art. 188, CPP); d) é preciso 

buscar a credibilidade da prova colhida com a imputação aos corréus e partícipes, assegurando-se, 

desta feita, o contraditório;20 e e) a colaboração, fundada no princípio do consenso, salvaguardará 

bens jurídicos dignos de tutela penal, logo se deve olhar para os benefícios e não apenas para o 

alcaguete, como se fosse um fim em si mesmo.21

É dizer que todo o debate doutrinário seria superficial se a vista não se voltasse para o pano 

de fundo da questão levantada, na qual repousaria a discussão do modelo democrático de processo 

penal e do próprio papel do Direito que a prática judiciária brasileira pode suportar.

12  ROCHA JÚNIOR, Francisco de Assis do Rêgo Monteiro. A expansão do direito penal colhendo seus frutos: 
Uma análise da delação premiada no sistema jurídico brasileiro.  Cadernos da Escola de Direito e relações 
Internacionais da UniBrasil, Complexo de Ensino Superior do Brasil , nº 05, Jan/Dez/2005, p. 80-91.

13  CARVALHO, Natália Oliveira de. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 97-105.
14  MARCÃO, Renato. Delação premiada. Revista Jurídica, Notadez, v. 53, nº 335, setembro de 2005, p. 83-86. 
15  GOMES,  Luiz  Flávio  Gomes.  Corrupção  Política  e  Delação  Premiada.  Revista  Síntese  de  direito  Penal  e 

Processual Penal, v. 6, nº 34, novembro de 2005, p.  18 e 19.
16  CARVALHO, Natália Oliveira de. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 97-105
17  MIRANDA , Gustavo Senna.  O Ministério Público e os  mecanismos de proteção aos réus colaboradores, 

vítima e testemunhas ameaçadas. Disponível em: 
 
https://www.mpes.gov.br/anexos/centros_apoio/arquivos/14_2059141595102006_artigo%20O%20MINIST
%C3%89RIO%20P%C3%9ABLICO%20E%20OS%20MECANISMOS%20DE%20PROTE%C3%87%C3%83O
%20AOS%20R%C3%89US%20COLABORADORES.doc, em 28/12/2009.

18  GUIDI, José Alexandre Marson. Delação premiada no combate ao crime organizado. São Paulo: Lemos Cruz, 
2006, p. 152.

19  Por isso se deve garantir a participação do advogado do investigado na fase pré-judicial.
20  PEREIRA, Frederico Valdez. Valor probatório da colaboração processual (delação premiada). Revista dos 

Tribunais. Vol 879, Janeiro de 2009. Ano 98, p.  475-498.
21  PASTRE, Diogo Willian Likes. O Instituto da Delação Premiada no Direito Processual Penal.  Revista IOB de 

Direito Penal e Processual Penal,  v.9, nº 53, dez/jan. 2008, p. 64. Cf também LIMA, Márcio,  Barra.  Análise 
teórica e crítica do acordo de colaboração premiada no direito processual penal brasileiro.  Dissertação de 
mestrado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Direito, Rio de Janeiro, 2006, p. 116-129.
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Em excelente ensaio, Stephen Trott22 registra que as diferentes concepções éticas sobre a 

imputação aos acusados podem ser discutidas no processo, a depender da estratégia retórica do 

interlocutor. 

A lição do magistrado norte-americano é eloquente. Para compreender o instituto da delação 

premiada, é equivocado se esconder atrás de ideias fundamentalistas; nesse sentir, impende que o 

teórico se debruce sobre as consequências do uso da delação premiada e os meios de evitar um 

resultado que se distancie do veraz fato narrado no processo. O processo é feito por atores que 

postulam teses, e essa condição não pode ser olvidada em nome de pruridos éticos. 

Advirta-se que não é o escopo do trabalho lançar proposições irretocáveis sobre a função do 

processo penal,  mas  comprovar  que o  uso  da  delação premiada,  em seus  restritos  aspectos  de 

legitimidade e valor probatório – tomados como facetas da pesquisa −, só atenderá a condições 

mínimas de segurança jurídica caso se reconheçam dois pontos: a)  o Direito como instrumento 

biopolítico de poder deve ter o seu uso o mais restrito possível; e b) o Processo Penal, como espaço 

discursivo em que se concretiza a sanção penal, deve ter a mais ampla análise de consequências23 

para posterior construção da estética decisória,24 contanto que elas estejam sujeitas a mecanismos de 

pesos e contrapesos que tentem evitar a objetivação do sujeito processual.

Justificar as duas premissas acima, que,  primo ictu oculi,  podem parecer polêmicas,  é o 

objetivo dos capítulos segundo e terceiro. No quarto, haverá o estudo do valor probatório da delação 

premiada. E no quinto será página para a imprescindível conclusão dos pontos discutidos neste 

artigo.

2. Decisão soberana e qualificação do delator como “vida nua” (homo sacer)?

O Direito é uma técnica de  decibilidade que visa a trazer segurança jurídica e reduzir a 

complexidade dos discursos cuja nota é o conflito de interesses.25 Esse papel, conforme cediço, só 
22  TROTT, Stephen S. O uso de um criminoso como testemunha: um problema especial.  Revista CEJ. Centro de 

estudos judiciários do conselho da justiça federal, trad. de Sérgio Fernando Moro, v. 11, nº 37, abri/jun. 2007, p. 
69-93.

23  POSNER, Richard A. (2003).  Law, pragmatism, and democracy. London, England: Harvard University Press, p. 
59-85.

24  HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal. Trad. y notas de Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo 
Zapatero.  Barcelona: Bosch, Casa Editorial, p. 153-158. “Si se desea, pues, extender el concepto de comprensión  
desde  el  caso  producido  hasta  el  processo  de  producción  del  mismo,  tendrá  que  abarcar  consecuentemente  la 
dimensión del proceso, de los processos, de las consecuencias de los comportamientos, la dimensión de la escena, 
etc. Ya esto es a lo que denominamos comprensión escénica”, p. 155, n. 24.

25  FERRAZ Jr. Tércio Sampaio.  Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 2º edição. São 
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pode ser cumprido a contento num Estado democrático se o processo estiver aberto à pluralidade de 

ideologias. Logo, a prática jurídica está sempre à procura de um fundamento; é uma aporia que 

alimenta o discurso de maneira a usá-lo como importante instrumento estabilizador de expectativas 

normativas,  cujo  desfecho  só  é  possível  a  partir  da  força,  da  imposição  do  ato  jurisdicional 

definitivo que encerra a demanda.26

Como essa força é imposta, há diversas doutrinas – que vão da teoria clássica do processo à 

constitucional –27 que procuram disciplinar-lhe a maneira de emprego na relação processual. O que 

se quer destacar, porém, é que essa força, com maior evidência a partir da positivação dos direitos 

fundamentais,  tornou vinculante  que  a  liberdade  do homem,  seja  individual  ou  coletiva,  só  se 

realiza dentro das malhas coercitivas do mundo jurídico. É esse viés que ilustra a afirmativa de o 

Direito ser importante instrumento da biopolítica. A eficácia das normas e sua inerente força de 

imposição28 determinam aqueles que são sujeitos de direitos e os que são ou estão excluídos. É uma 

decisão soberana que forma a massa societária à qual se qualifica como cidadã.

Ocorre que parte da filosofia francesa mostrou que, por detrás do sujeito de direito, há um 

discurso  de  dominação  que  disciplina  o  uso  do  poder  e  torna  o  ser  humano  ente  de  atitudes 

previsíveis.29 

Por  conseguinte,  o  poder  soberano,  que trata  de definir  quais  condutas  devem ter  valor 

jurídico, estabelece quem está fora ou dentro do ordenamento. Ele pode dotar a pessoa,30 ainda que 

sempre de natureza humana, de valor mais relativo do que outra,  dando aparecimento à  figura 

ambivalente do homo sacer.31 

Infelizmente, a pretensão universalista dos direitos humanos encontra barreiras na soberana 

disciplina da violência, que, como potência, manifesta-se de diversas formas, sem nunca se esgotar. 

Paulo: atlas, 1994, p.  89-92.
26  FERRAZ Jr. Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. 3º edição. Rio de janeiro: forense, 1999, p. 149-159.
27  NASCIMENTO, Adilson de Oliveira. Dos pressupostos processuais penais. Belo Horizonte: 2008, p. 56-68, que 

termina por defender a teoria neoinstitucionalista do processo, que aduz ser mais próxima aos direitos fundamentais 
dos participantes da relação processual.

28  Aqui não se olvida que grande parte do cumprimento das normas jurídicas se dá pelo respeito ao uso e costumes,  
independente do uso, ao modo de Kelsen, da força. HART, Herbert L. A. O conceito de direito. 5º edição. Lisboa: 
fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 332-335.

29  É uma das conclusões do prof. João Chaves, quando tentar importar para o Direito as contribuições de Foucault e  
Deleuze. CHAVES, João Freitas de Castro. O problema do direito novo em Michel Foucault: entre a resistência 
e o fora. Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em direito. UFPE. Recife, 2006, p. 186-190. Veja 
também: COMTE-SPONVILLE, André.  A Filosofia. Trad. de Joana Angélica D´Avila Melo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, p. 70-72.

30  AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Torino: Giulio Einaudi, 2005, p. 23.
31  Idem. Ibidem, p. 79. Homem sacro é instituto romano. É aquele a quem não é lícito os órgãos estatais sacrificar, mas 

qualquer um que o matar não será considerado assassino.
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A tentativa  do  Direito  de  discipliná-la,  e  assim  disciplinar  o  poder  soberano,  enfeixa  uma 

contradição em si, porque o direito posto depende do que está fora (i.é, poder soberano), que, numa 

relação dialética, é o que se encontra também dentro do ordenamento – já que, do contrário, não 

seria  conhecido  pela  própria  juridicidade  do  espaço  regulado.  Repare  que  essa  é  a  própria 

observação do filósofo italiano: 

“soberano  é  aquele  ato  que  se  realiza  simplesmente  tolhendo  a  própria 

potência de não ser, deixando-se ser, tornando-se a ser.”32 

Soberana é aquela decisão que tem o poder de tornar a lei vazia, porque apreende o próprio 

indivíduo, cuja vida lhe vira objeto, sem prescrever nada, porque desconhece o destinatário como 

titular de direitos; em verdade, prescreve- lhe deveres infinitos, uma “vida nua”, própria do homo 

sacer. É produzida uma zona de indistinção em que o factum e o jus se integram um ao outro, não 

há autonomia da esfera jurídica, tampouco da decisão sobre violência,33 haja vista que não há fato 

futuro a ser regulado, ou norma previsível, mas decisão que se impõe pela força/violência, ditando 

como deve se comportar o caso singular.

A potência da violência demonstra quão frágil é o discurso dos direitos humanos, que iniciou 

sua positivação no século XVIII,34 e hoje serve para encobrir diversas formas de violência, trazendo 

para os atores jurídicos a politização da vida, da felicidade, e, em suma, de qualquer expectativa 

suscetível de regulação. Nessa sorte, é chegada a indagação: o delator premiado é figura  homo 

sacer, cuja vida (nua) é conseqüência do esvaziamento da norma para atender a rompante busca de 

resultados no e para o processo?

Voltando para a delação premiada, o discurso dos que pugnam pela falta de “eticidade” do 

instituto, sua incompatibilidade com a carta de direitos veiculada no art. 5º, caput, da Constituição 

Republicana Brasileira (CRB),35 termina, alfim, por enveredar que o poder inquisitivo do Estado, 

em vez onerar a acusação na busca da prova, coopta o investigado, usando de incentivos para que 

32  Idem.Ibidem, p. 54.
33  Idem. Estado de exceção. Trad. de Iraci Poleti. São Paulo: boitempo, 2004, p. 46. A única forma de garantir espaço 

de autonomia para o homem é assegurar a política sem fins, isto é, a política deve ter como única razão de ser o seu 
ambiente  igual  a  um  lugar  de  discussões,  sem  prazo  de  validde,  em  que  o  homem  seja  considerado  como 
participante. AGAMBEM, Giorgio. Mezzi senza fine. Note sulla política. TORINO: Bollati Boringhieri, 2008, p. 87-
97.

34  Falo, sobretudo, dos movimentos de declaração de direitos, como o norte-americano e francês, hoje estudados nos 
manuais de direito de constitucional.  LUÑO, Antonio Enrique Pérez.  Derechos humanos, estado de derecho y 
constitucion. 6º edicion. Madrid: editorial tecnos, 1999, p. 52-151.

35  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à  
propriedade, nos termos seguintes:”
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delate comparsas, entregue o iter crimines do seu bando. O que, a par do desprestígio ético, enseja a 

manipulação da verdade processual em nome de interesses egoísticos do sucesso acusatório. 

Os que, por sua vez, pregam o resultado positivo da delação − como o combate a operações 

criminosas que dificilmente seriam desbaratadas pelo Estado −, reconhecem o desvalor do instituto, 

mas apregoam de forma maquiavélica o fim nobre a que ele visa alcançar, a custas de o delator ser 

tratado  como peça  do  maquinário  da  força,  um instrumento  que  recebe  seu  prêmio.  P.  ex.,  as 

palavras de conformação do renomado Damásio de Jesus, a despeito dos sérios problemas éticos 

que sopesa ao versar sobre o tema, in verbis:

 “A polêmica em torno da delação premiada, em razão de seu absurdo ético, 

nunca deixará de existir. Se, de um lado, representa importante mecanismo 

de  combate  à  criminalidade  organizada,  de  outro,  parte  traduz-se  num 

incentivo  legal  à  traição.  A nós,  estudiosos  e  aplicadores  do  Direito, 

incumbe o dever de utilizá-la cum grano salis (...) não podem as autoridades 

encarregadas  da  persecução  penal  contentarem-se  com  a  delação,  sem 

buscar outros meios probatórios tendentes a confirmá-la.”.36 Destaquei.

A nós, porém, juristas e intérpretes de textos, cabe fugir de discursos fundamentalistas. 

Deixando o humor picaresco de lado, o direito natural com proposições imutáveis é uma 

página virada da história, cuja lição implica o ato de se resignar e de reconhecer a circularidade do 

ser  e  dever  ser,  ambos  condicionados  culturalmente  pelo  espaço  e  tempo.37As  proposições 

jusnaturalistas só podem fixar normas genéricas, nunca a decidibilidade do caso concreto, que está 

sujeita à pluralidade do real. A aporia é essência da experiência forense, cujas dobras permitem uma 

nova argumentação para o caso singular. Assim, nessa vivência de verdade relativa, se o Direito é 

instrumento  da  biopolítica,  o  seu  uso  deve  adstringir-se  ao  mínimo  necessário  para  garantir  a 

liberdade do ser humano em outras esferas, como a política, a religiosa etc..

Não se trata de se posicionar a favor ou contra a delação premiada, mas de observar os 

resultados favoráveis que podem ser colhidos do seu uso e, depois, cotejar os benefícios com o grau 

de  tolerância  do  Ordenamento  assinalado  culturalmente.  O  Processo  Penal,  como  espaço  de 

violência, deve ser utilizado da maneira menor possível, porém, quando necessária a sua encenação, 

36 JESUS, Damásio de. Estágio atual da “Delação Premiada” no Direito Penal Brasileiro.  Revista IOB de Direito 
Penal e Processual Penal, v. 06, nº 36, fev.-mar. de 2006, p. 53.

37  ELLSCHEID,  Günter.  O  problema  do  direito  natural.  Uma  orientação  sistemática.  In:  KAUFMANN,  A.  e 
HASSEMER,  W.  (Orgs.)  Introdução  à  filosofia  do  direito  e  à  teoria  do  direito  contemporâneas.  Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 272.
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respeitada a previsibilidade dos seus atos e dos mecanismos de controle, deve ter a máxima eficácia 

com vistas  a  consolidar  os  bens  jurídicos  penais,  cuja  natureza  e  respeito,  vale  dizer,  visam a 

garantir os espaços mínimos de ação em sociedade. 

Afastar concepções jusnaturalistas é reconhecer que o Processo Penal, modernamente, é só 

um conjunto normativo de resistência, que encontra referência na falta de solução melhor para lidar 

com a criminalidade. Definido essa espaço de ação, é que se pode debater o discurso garantista, 

minimalista e outros.... 

Dessa forma, o garantismo não pode bloquear a atividade persecutória do Estado, uma vez 

que,  independente da ideologia tomada como parâmetro,  a verdade processual enquanto certeza 

deve estar apoiada em instrumentos probatórios eficazes, que absorvam o núcleo consolidado de 

direitos fundamentais libertários.

Em outro  ponto,  seria  desdizer  toda  a  nossa  argumentação  se  defendêssemos  serem os 

direitos fundamentais libertários de semântica fácil e imutável, e de interpretação rígida no curso do 

processo, porque implicaria desconhecer a criatividade hermenêutica exercitada a todo momento 

pelas partes processuais. Todavia, o tal núcleo consolidado é encontrado na experiência histórica do 

direito, no que continuamente a jurisprudência, leis e doutrina conseguiram traduzir como regular; e 

esse núcleo consolidado38  − leia-se, garantista  −, não é incompatível com o instituto da delação 

premiada.

Ao delator não pode ser impingida a violência para que fale, se autoincrimine ou vista outras 

afrontas ao núcleo garantista do processo; condutas que o transformariam em simples objeto, homo 

sacer submetido ao uso soberano da violência. Contudo, não se pode impedir que fale, que pondere 

como ser humano livre, e, independente do seus motivos pessoais (egoísticos ou não), decida se 

deve colaborar com a reconstrução dos fatos dentro do processo. O Direito, sendo natural técnica 

biopolítica de dominação, numa democracia, não pode tutelar a incapacidade do ser humano em 

decidir, mormente quando estão em jogo valores sociais caros à coletividade. Por último, é uma 

meia verdade dizer que, ao defender a delação, o Estado assume a sua incapacidade de investigar, 

pois a administração persecutória detém o monopólio da força. 

Ao lado dos discursos que desnudam a violência histórica e arrogante do Estado brasileiro39 

38  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nélson Coutinho. 7º reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004, p. 46-61.

39  ROCHA JÚNIOR, Francisco de Assis do Rêgo Monteiro.  A expansão do direito penal colhendo seus frutos: 
Uma análise da delação premiada no sistema jurídico brasileiro. Cadernos da Escola de Direito e  relações 
Internacionais da UniBrasil, Complexo de Ensino Superior do Brasil , nº 05, Jan/Dez/2005, p. 75-91.
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– o que não se desmente! -,  encontra-se uma administração penal falida,  um Estado débil  para 

enfrentar  o  crime  globalizado40 e  até  os  meios  sofisticados  com  que  se  cometem  os  crimes 

patrimoniais  comuns do Código Penal  (CP) – art.  155 e  seguintes.  O Processo Penal  clássico, 

desapegado  das  sofisticadas  técnicas  da  criminalidade,  é  uma  das  dificuldades  para  garantia 

fundamental dos bens jurídicos penais.41

Perceba que o manejo de argumentos pragmatistas – de pensar sobre as consequências do 

processo de forma mais ampla possível –  42 não implica a arbitrariedade. O Processo Penal está 

construído  sobre  um  núcleo  histórico  de  conquistas  de  direitos43 que  oferece  o  mínimo  de 

previsibilidade necessária para que a lei não se torne um texto em branco, em que a vida do acusado 

fique à mercê da violência porque o processo e a culpa passariam a ser medidas de sua própria 

existência. A intuição literária de F. Kakfa estava correta,  quando escreveu que o processo sem 

previsibilidade aspira à vida do acusado, cuja sobrevivência é a balança da culpa: 

“K. voltou-se para a escada que devia levá-lo à sala de audiência, mas ficou outra 

vez parado, pois além dessa escada viu no pátio três outras escadarias e, fora isso, 

uma  pequena  passagem  no  fundo  (...)  Subiu  finalmente  a  escada,  brincando 

mentalmente com a lembrança de uma expressão do guarda Willem, segundo a 

qual o tribunal é atraído pela culpa, de onde, na verdade, se seguia que a sala de 

audiência deveria ficar na escada que K. escolhesse ao acaso.”44

Estudar  o  processo  sob  a  perspectiva  democrática  das  consequências  dos  resultados, 

analisando todas as teses de defesa e de acusação, dentro da abertura dogmática da lei e da atuação 

retórica  dos  intérpretes,  em  que  são  intangíveis  apenas  os  núcleos  normativos  garantistas 

40http://www.conjur.com.br/2010-fev-15/gafi-afirma-brasil-nao-combater-lavagem-dinheiro?  
pagina=2, em 26/03/2010. “O Brasil não consegue combater e punir um tipo de crime que une traficantes de drogas,  
corruptos e criminosos de colarinho branco — a lavagem de dinheiro. Faltam leis, disposição das autoridades para 
sequestrar  bens  comprados  com  dinheiro  ilícito  e  preparo  dos  tribunais  superiores  para  tratar  o  tema  com  a  
complexidade que ele requer. A avaliação é do principal órgão internacional que sugere e monitora políticas contra a  
lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, o Gafi (Grupo de Ação Financeira), em relatório de 302 páginas 
obtido pela Folha.”
41  MIRANDA, Gustavo Senna. Obstáculos contemporâneos ao combate às organizações criminosas. Revista dos 

Tribunais, Ano 97, abril de 2008, v. 870, p. 459-503.
42  POSNER, Richard A. (2003).  Law, pragmatism, and democracy. London, England: Harvard University Press, p. 

59-85. Insiro a ideia de Posner dentro da tradição do pragmatismo em que qualquer premissa, cujas conseqüências 
sejam úteis ao ser humano, merece ser crível e debatida. DEWEY, JOHN. Reconstruction in philosophy. New York: 
dover publications,  inc.,  2004,  p.  59-76.  Conferir  também: SHOOK, John.  R.. Os pioneiros do pragmatismo 
americano. Trad. Fábio M. Said. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 31-87.

43  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nélson Coutinho. 7º reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004, p. 46-61.

44  KAFKA, Franz. O processo. 2º reimpressão. São Paulo: companhia das letras, 2005, p. 39-40.
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indisponíveis de ação dos participantes, além de ser uma visão mais realista, permite que o processo 

seja uma verdadeira ferramenta para a pluralidade de concepções.

Destarte, se a lei franqueia um instituto que visa a tornar mais efetiva a garantia de proteção 

dos bens penais, a saída possível é utilizar a colaboração processual da forma mais eficaz, conforme 

as ligações legais de direitos, deveres e ônus processuais, exercidos consoante o núcleo garantista 

libertário do indivíduo.

Nesse  caminho,  o  estudo  dos  decantados  princípios  da  presunção  de  inocência  e  seus 

conseqüentes contraditório, ampla defesa e publicidade é indispensável, uma vez serem eles, num 

primeiro  momento,  quem  demarcarão  o  campo  de  embate  em  que  a  delação  premiada  será 

demonstrada, seja do ponto de vista do delator, seja do delatado.

3. Presunção de inocência: contraditório, ampla defesa e publicidade.

Verdade e consenso são dois pontos que se entrecruzam na experiência jurídica. A verdade é 

momento  posterior,  e  ponto  operatório  no  ato  de  declarar  o  Direito.  Num primeiro  instante,  a 

verdade é olhada a partir  dos olhos críticos do consenso do legislador;  após, elaborada a regra 

jurídica, novamente a verdade é examinada segundo consenso que ocorre a partir das regras do 

processo, e só então se declara a verdade. 

É o consenso, como ato de vontade de mais de um ator, que afasta o uso do polígrafo como 

descoberta  da  verdade procedimetal,  em apreço à  dignidade  humana;45 e  era  ele,  com base  no 

mesmo pressuposto, que poderia afastar o uso da delação premiada, mas assim não foi. É tanto que 

se tem complexa legislação disciplinando o tema, e os tribunais não deixam de aplicar o referido 

instituto.

   Eugênio Pacelli, tentando dar racionalidade à verdade processual, defende que o processo 

penal  público  não  pode  ser  unicamente  instrumento  de  aplicação  do  Direito  Penal,  mas  deve, 

sobretudo, tutelar os direitos fundamentais.46 A sua leitura é a de que Hegel permite compreender o 

Direito − diga-se, o processo − como medida de racionalidade que garanta máxima eticidade, em 

que se destaque o papel preventivo especial da pena. 

45  COSTA, José de Faria. Linhas de direito penal e de filosofia: alguns cruzamentos reflexivos.  Coimbra: coimbra, 
2005, p. 93-104.

46  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Processo e hermenêutica na tutela penal dos direitos fundamentais.  2º edição. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 42
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Ocorre que essa legitimação se dá pela via dos direitos humanos, já que a estes cabe a tarefa 

de  estabelecer  os  pressupostos  de  comunicação  (Habermas)  em que  se  dará  a  tensão  entre  os 

direitos e garantias fundamentais (R. Alexy).47 É nesse contexto que o Processo Penal é estruturado 

sobre uma relação dialética cuja fórmula pode ser assim expressada: direitos fundamentais (valores 

comunitários,  e  a  tutela  penal  dos  direitos  fundamentais  é  uma  das  garantias)  x  direitos 

fundamentais (liberdade individual). 

Diz ainda o prof. Pacelli: o princípio da presunção de inocência seria o elemento estrutural 

do modelo processual garantista, de sorte que, a rigor, não haveria presunção, e sim princípio da 

inocência em face da efetividade do processo e da jurisdição penal. No entanto, a incidência do 

princípio em tela dependeria, como qualquer outro princípio, da motivação ou da fundamentação do 

julgado, tendo em conta a ampla variedade do caso concreto e a circularidade hermenêutica entre 

texto abstrato e intérprete.48 

Ou seja, põe-se em evidência que a semântica da norma processual penal está vinculada ao 

ato  criativo  dos  atores  processuais,  sendo  impossível,  a  priori,  respeitadas  as  garantias 

fundamentais elementares, dizer que um instituto processual é pernicioso ao sistema. É o caso da 

delação premiada, cuja compatibilidade com o princípio da presunção de inocência está a depender 

da motivação dos atos processuais que o realizem. A hermenêutica da delação premiada e,  por 

tabela, de qualquer ato interpretativo, portanto, experimenta uma dissolução do ser. Não se permite 

qualquer ontologia como fundamento, qual a visão de Habermas, a saber: 

“a linguagem não pode ser hipostasiada numa possível ontologia do saber; 

no  entanto,  o  sistema lingüístico  que  oferece  uma interação  língua  e 

ambiente pode ser relacionado a uma ontologia.”49 Destaquei.

Por outro lado, sendo princípio, sublinhe-se que a construção positivista da presunção de 

inocência apresenta várias particulares, que orientam o entendimento do princípio do contraditório, 

da ampla defesa e da publicidade, e que afastam possível “decisionismo”.

Dessa maneira, alerte-se que, ao lado da liberdade criativa do intérprete, o caso concreto 

“delação premiada” também deve ser construído pelo entendimento histórico-dogmático do que seja 

presunção de inocência, fechando-se a porta, repita-se, para o decisionismo ou a arbitrariedade.

47  Idem.Ibidem, p. 16, 30 e 136.
48  Idem.Ibidem,  p. 150-151 e 153-154.
49  HABERMAS, Jürgen.  Pensamento pós-metafísico:  estudos filosóficos. Biblioteca Tempo Universitário. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990, p. 102.
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O  termo  “presunção”,  como  antevisto,  é  resquício  das  opiniões  dos  autores  da  escola 

técnico-jurídica,50 uma vez que não se há mais de falar em presunção. O princípio da inocência 

prescinde de constatarmos se o acusado é, deveras, culpado. “As consequências  que se retiram dele 

funcionam e funcionarão antes de termos a certeza se o acusado é inocente ou culpado”,51 porque 

ele pertence ao estatuto de defesa do arguido enquanto critério normativo de aplicação direta e 

imediata, vinculando todos os atos processuais. A exemplo, essa é a causa de as medidas restritivas 

de direitos não poderem ser proferidas tão-só a titulo de alguém figurar como réu.

E  é  claro  que  a  manifestação  do  princípio  ventilado  se  dá  mormente  na  vedação  de 

considerar o acusado como meio de prova,52 impondo o integral respeito à sua liberdade de vontade.

É essa liberdade de querer o benefício processual que concilia a colaboração com o princípio 

da inocência e, por derradeiro, com a proteção efetiva de bens jurídicos penais. Segundo Alexandra 

Vilela,  inspirada  no  ordenamento  do  seu  país,  o  art.  27  da  Constituição  Portuguesa  garante  a 

segurança  pública  como  preceito  de  alicerce  e  como  contraponto  a  se  compatibilizar  com  o 

princípio da inocência.53 

Feito esse balanceamento, à luz da liberdade em harmonia com a segurança pública, somos 

obrigados a dizer que também não há violação ao princípio da publicidade quando o Ministério 

Público e o acusado celebram acordo secreto e submetem-no ao juiz, como guardião dos preceitos 

fundamentais do processo,54 sem prejuízo do contraditório ulterior, como dito acima.

É de refletir, a mitigação da publicidade se justifica em face do bem jurídico comunitário 

que se busca salvaguardar. 

Dessa  maneira,  ao  examinar  a  situação  jurídica  do  delatado,  o  respeito  ao  princípio  da 

inocência é respeitado quando se prima pelos contraditório e ampla defesa, garantindo ao réu atuar 
50  VILELA,  Alexandra.  Considerações  acerca  da  presunção  de  inocência  em  direito  processual  penal. 

reimpressão. Coimbra: coimbra, 2005, p. 45. 
51  Idem. Ibidem, p. 87.
52  Ao meu modo de ver, o presente ensaio está em sintonia com o primado da liberdade que orienta a reforma do 

Código de Processo Penal  no Senado,  em que o interrogatório será considerado apenas como meio de defesa. 
http://congressoemfoco.ig.com.br/noticia.asp?cod_publicacao=32227&cod_canal=1, em 27/03/2010.

53  VILELA,  Alexandra.  Considerações  acerca  da  presunção  de  inocência  em  direito  processual  penal. 
reimpressão.  Coimbra:  coimbra,  2005,  p.  93-94.  A defesa  dos  valores  comunitários  e  a  garantia  da  inocência  
processual são pontos comuns nos ordenamentos Ocidentais, tanto nacionais quanto de organismos internacionais. 
Constituição brasileira: art. 5º, XLI, LVII e LIX; constituição italiana: arts. 3º e 27; constituição norte-americana,  
nos princípios penais da 5º emenda (RAMOS, João Gualberto Garcez. Curso de processo penal norte-americano. 
São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 135-142) etc. veja também: Declaração Universal de Direitos 
Humanos,  de 1948 (artigo XI),  a Convenção Européia dos Direitos Humanos, de 1950, art.  5,  1,  “a”,  o Pacto  
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, de 1966, art. 14, 2, o Pacto de San José da Costa Rica artigo  
8º, 2, e o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 2002, art. 66, I.

54  Em suas razões de decidir: HC 90688, STF.
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na contenda judicial sem qualquer restrição decorrente dos crimes objeto da delação. É tão só nesse 

toar que se justifica a restrição de publicidade do acordo premiado, que, por si só, não oportuniza a 

incidência  de  instrumentos  processuais  restritivos,  ressalvada  a  possibilidade  de  ter  havido 

contraditório. 

Posto isso, é a diretriz da inocência que, à falta de texto legal disciplinador, exige que o 

contraditório  se  faça  presente,  mesmo quando,  por  segurança  dos  envolvidos  no acordo,  a  sua 

publicidade  se restrinja  ao  juiz,  acusação e  ao  delator  e  seu advogado.55 É  o mesmo caminho 

conciliatório que fundamenta o magistério doutrinário, quando aduz que o fato de o delatado não ter 

acesso  ao  acordo  não  viola  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  porquanto  as  declarações  do 

colaborador  deverão ser confirmadas através  de outras provas  pelas  autoridades persecutórias.56 

Desse modo, se,  após o contraditório e  a ampla defesa,  se demonstrar  que o réu delator tenha 

induzido o órgão judiciário a erro, deverá responder criminalmente por esse fato.

Por outro lado, quanto à situação jurídica do delator, justifica-se o zelo que o julgador deve 

ter ao individualizar a sua pena, quando serão sopesados requisitos objetivos e subjetivos para a 

concessão do instituto.57 É a oportunidade em que a personalidade do criminoso deve se mostrar 

mais flexível aos valores imperantes do sistema social, quando se avaliará a reprovabilidade da sua 

conduta  dentro  do  contexto  de  quem previamente  abriu  mão do estado  real de  inocência  para 

colaborar com o fim do processo.58

O último ponto a analisar, voltado à observância do princípio da inocência, será cumprido ao 

perscrutar o valor probatório que as declarações do acusado devem ter no contexto da condenação.

4. Delação premiada e valor probatório

De início, cumpre dizer que, quando o sigilo do acordo seja  conditio sine qua non para o 

55  Em opinião que discordo, haja vista que os interesses devem ser ponderados, Gustavo Senna defende que, para 
testemunhas  sob  sigilo,  o  arquivo  deveria  ser  franqueado  ao  advogado  do  delatado,  como  decorrência  das 
prerrogativas da OAB. MIRANDA , Gustavo Senna. O Ministério Público e os mecanismos de proteção aos réus 
colaboradores,  vítima  e  testemunhas  ameaçadas.  Disponível  em: 
https://www.mpes.gov.br/anexos/centros_apoio/arquivos/14_2059141595102006_artigo%20O%20MINIST
%C3%89RIO%20P%C3%9ABLICO%20E%20OS%20MECANISMOS%20DE%20PROTE%C3%87%C3%83O
%20AOS%20R%C3%89US%20COLABORADORES.doc, em 28/12/2009.

56  PASTRE, Diogo Willian Likes. O Instituto da Delação Premiada no Direito Processual Penal.  Revista IOB de 
Direito Penal e Processual Penal, v. 9, nº 53, dez/jan. 2008, p. 69.

57  Cf. arts. 13 e 14 da Lei nº 9.807/99
58  MONTE, Vanise Röhrig. A necessária interpretação do instituto da delação premiada, previsto na Lei 9.807/99, à 

luz dos princípios constitucionais. Revista da Ajuris, v. XXVI, nº 82, tomo I, junho de 2001, p. 241.
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sucesso  da  investigação  (ou  preliminar,  ou  judicial),  a  delação  será  primeiramente  técnica  de 

descoberta da verdade processual,  devendo suas informações serem cotejadas,  em contraditório, 

com as provas colhidas posteriormente.

Por outro lado, se se necessitar da presença do delator em audiência, oportunidade em que o 

princípio da oralidade será pleno, aí vige forte debate sobre qual a natureza do ato processual, bem 

assim do seu valor probatório. São dois conceitos interligados, porque o entendimento do que seja o 

ato de delatar demarca o seu valor enquanto prova. 59

Já se considerou que a delação premiada é contrato firmado entre as partes.60 Mas a figura 

privada é imprópria para análise do mecanismo processual em comento; e não pode ser considerado 

acordo porque envolve a decisão de uma terceira parte, o juiz.61 

A manifestação de vontade aparece apenas na adesão aos interesses da justiça. O princípio 

do consenso, variante do princípio da legalidade, permite que as partes entrem em consenso sobre a 

forma que o acusado irá colaborar com o querer da administração persecutória.62

Nada  obstante,  tendo  em  conta  esse  elemento  vontade,  que  visa  a  lograr,  ao  menos 

imediatamente, vantagens pessoais, é que a credibilidade da delação é recebida com ressalvas. 

A delação premiada é diferente da confissão, aquela visa à redução de pena ou até à extinção 

de punibilidade,  porque o agente não se restringe a informar sobre sua participação, mas deve, 

cumulativamente, oferecer detalhes do  modus operandi criminoso, indicar a participação de cada 

colaborador e ajudar na restituição do bem apreendido ou na recomposição do dano, ao passo que a 

confissão63 é uma denúncia tão só de si mesmo.

É  preciso  recordar  algumas  características  da  delação,  para  entender  sua  autonomia 

normativa. 

De início, ao se cuidar dos artigos 13 e 14 da Lei nº 9.807/99, o diploma geral só pode ser 

excepcionado por regras mais benéficas ao réu, encontradas em cada norma particular que também 

venha a disciplinar os requisitos da delação.64 Dependendo do tipo penal, as obrigações de delator 

59  Diferente de Sérgio Souza, que defende ser a delação apenas técnica investigatória, a despeito de poder ser objeto 
de contraditório em audiência. SOUZA, Sérgio Ricardo de. Manual da prova penal constitucional. Pós-reforma 
de 2008. Curitiba: Juruá, 2009, p. 256.

60  LIMA, Camile Eltz de e CARVALHO, Salo. Delação Premiada e confissão: filtros constitucionais e adequação 
sistemática. Revista jurídica, v. 57, nº 385, Nov. 2009, p. 127.

61  MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado. Aspectos gerais e mecanismos legais. 3º edição. São Paulo: 
Atlas, 2009, p. 81.

62  Idem. Ibidem.
63   MITTERMAIER, C.J.A. Tratado da prova em matéria criminal. 5º edição. São Paulo: bookseller, 2008, p. 246.
64  Cf. nota 08.
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mudam, não se inserindo, p.ex., a cumulatividade de requisitos prescritos no art. 1365 da Lei em 

comento. 

Ainda,  é  de  bom  alvitre  lembrar  que  se  trata  de  um  instituto  altamente  benéfico  ao 

criminoso, devendo, dessa forma, estar sempre resguardada a efetividade do processo e dos bens 

jurídicos penais em vista de possíveis manipulações à guisa de motivação egoística. Torna-se lei a 

cautela de investigar a credibilidade das informações coligidas. 

Sob outro pilar, o instituto entelado não tem disciplina legislativa que o leve à aplicação 

segura  e  previsível,  portanto  é  papel  dos  operadores  lhe  limitar  o  uso  para  as  situações 

rigorosamente  merecidas,  isto  é,  nas  quais  a  complexidade  da  investigação  demonstre  a 

imprescindibilidade da delação como meio para garantir a tutela penal. Logo, antes de estudar a 

aplicação  a  um determinado  tipo  penal,  deve-se  verificar  a  real  necessidade  de  incidência  do 

instituto, consoante faculdade legal inserta na Lei nº 9.807/99.66

Por tudo o exposto, é incauta a pretensão de igualar os institutos da confissão e da delação 

premiada, cominando os mesmos efeitos de redução de pena.67 Trata-se de normativos sujeitos a 

pressupostos diversos, consequentemente também não podem ter o mesmo valor probatório.

Da mesma forma, a expressão testemunha qualificada,68 data vênia, é imprópria porque não 

65 “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 pro
cesso 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.”
66   O problema de vincular o uso da delação a determinado tipo penal é que, em vez de se analisar o instituto sob a  

ótica processual, pode-se restringir indevidamente o tema a questões materiais, como se é aplicável crimes de mera 
coautoria, quadrilha ou bando ou tão só para organizações criminosas. O fito da discussão é vincular a delação a 
crimes sérios, mas essa necessidade deve ser deixada ao intérprete e a requisitos processuais, como a quantidade de  
pena. Organização criminosa, por si, não indica a seriedade do crime. Sheila Sales, por ex., reconhece que no Brasil  
há falta de estudo sociológico para embasar eventual conceito de organização criminosa. SALES, Sheila Jorge Selim 
de.  Escritos  de direito penal.  2º  edição.  Belo Horizonte:  Del Rey,  2005. Veja-se também o projeto de Lei nº 
150/2006,  discutido  no  Senado:   CALLEGARI,  André  Luis  e  WERMUTH,  Maiquel  Ângelo  Dezordi.  Crime 
organizado:  conceito  e  possibilidade  de  tipificação  diante  do  contexto  de  expansão  do  direito  penal.  Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, v. 17, nº 79, jul/ago. de 2009, p. 33-38. Para quem o conceito de organização 
criminosa (de onde se aplicaria a delação premiada) necessariamente deve afrontar o monopólio da violência do 
Estado: MELIÁ, Manuel Cancio. El injusto de los delitos de organización peligro y significado. In: CALLEGARI, 
André Luís. Crime organizado: tipicidade – política criminal –  investigação e processo. Porto Alegre: livraria 
do advogado, 2008, p. 52-57.

67  LIMA, Camile Eltz de e CARVALHO, Salo. Delação Premiada e confissão: filtros constitucionais e adequação 
sistemática. Revista jurídica, v. 57, nº 385, Nov. 2009, p. 136.

68  RESP 200900373982, STJ.
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se trata de terceiro, mas de quem participou dos fatos e, por óbvio, age de forma parcial, sem a 

exigência de dizer a verdade. 

O termo mais adequado é admitir o delator como mero informante, porque a sua oitiva nos 

autos está em função de assegurar o contraditório e a ampla defesa do delatado, máxime quando, no 

caso de o delator ser corréu, não existir a obrigação de dizer a verdade.69 

Nessa quadra,  examinando o direito  comparado,  o  ordenamento  italiano,  com fulcro  no 

Decreto-lei  nº  8/9170,  art.  16,  estabelece  que  o  colaborador  tem  o  dever  de  prestar  todas  as 

informações sobre os fatos objeto de inquérito. No entanto, em que pese a limitação ao princípio da 

autoincriminação,  aplica-se  o  art.  192.3 do Código de  Processual  Penal  Italiano (CPPI),  que  é 

taxativo ao exigir que a prova da delação seja confirmada por outras provas, 71 pois o confronto das 

declarações é garantia do justo processo (art. 111 da Constituição Italiana). Nos EUA, conquanto 

haja  discussões  sobre  a  viabilidade  do  instituto,  o  debate,  de  fato,  trava-se  ao  derredor  da 

credibilidade  e  valor  probatório  da  colaboração,72 de  onde  vem  a  exigência  do  corroborative 

evidence, ressalvada algumas decisões isoladas do circuito judiciário federal.73 Em Portugal, o CPP 

Português (CPPP) veicula interessante regra que impede o acusado de um mesmo crime ou conexo 

de testemunhar, salvo se expressamente o réu admitir depor como testemunha (art. 133. 2, CPPP).

Naturalmente se vê em outros ordenamentos a desconfiança das informações prestadas pelo 

delator. A maneira mais prudente de admitir esse importante colaborador na descoberta da verdade 

processual é tratá-lo como informante, devendo as informações prestadas serem confirmadas por 

amplo conjunto probatório, o qual, repise-se, deverá ter passado pelo crivo do contraditório e da 

ampla defesa. É a observância do princípio da inocência, sem que os réus se tornem objeto de uma 

política processual de violência pura. 

5. Conclusão

Como  se  demonstrou  no  decorrer  da  exposição,  o  tema  Delação  Premiada:  
69  AP 470 QO3, STF.
70  Modificado pela Lei nº 45/01.
71  TONINI, Paolo.  A prova no processo penal italiano.  Trad. De Alexandre Martins e daniela Mróz. São Paulo: 

editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 178.
72  TROTT, Stephen S. O uso de um criminoso como testemunha: um problema especial. Revista CEJ. Centro de 

Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, trad. de Sérgio Fernando Moro, v. 11, nº 37, abri/jun. 2007, 
p. 83-85

73  PEREIRA,  Frederico  Valdez.  Valor  probatório  da  colaboração  processual  (delação  premiada).  Revista  dos 
Tribunais. Vol 879, Janeiro de 2009. Ano 98, p. 479.
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constitucionalidade e valor probatório é estudado como capítulo de questões do processo penal que 

naturalmente aparecem sob o prisma do direito constitucional aplicado.

A interpretação das normas constitucionais devem ser feitas com o reconhecimento de que 

são instrumentos de poder. A vigência do Direito é indissociável a um plano biopolítico de poder 

que determina a vida dos seus destinatários. Por isso deve ser remédio comedido, usado apenas 

quando necessário, mas com amplos recursos a fim de ter máxima eficácia. O resultado do processo 

penal não pode ser tolhido por força de opiniões éticas fundamentalistas. 

A máxima eficácia, porém, não patenteia o abandono do ser humano a tergiversações do 

manejo da violência jurídica, eis que isso abriria espaço à figura ambivalente do homo sacer, que é 

humano, mas objeto coisificado da força.

Por suposto, a força jurídica se manifesta sobretudo no processo. Todavia, pensando o tema 

a partir da delação premiada, a garantia de que o indivíduo não se tornará um homo sacer passa pelo 

respeito à sua autonomia. Traduzindo para a linguagem jurídica, significa respeitar o estatuto de 

defesa  do  delatado,  representado  pelo  núcleo  de  direitos  fundamentais  libertários,  segundo 

complexo mecanismo de freios e contrapesos. A única maneira de assegurar o processo democrático 

é construí-lo como abertura à pluralidade de ideologias, para que se manifestem de acordo com as 

prescrições de direitos, deveres e ônus do processo.

Nesse contexto, a delação premiada não coisifica o homem, posto que o admite como ser 

autônomo, inclusive para compactuar a defesa dos bens jurídicos penais. É parte dessa autonomia 

que não se indague por  que o agente resolveu colaborar,  mas,  diversamente,  deve-se assegurar 

sempre sua livre manifestação de vontade e olhar para o bem penal protegido. 

O discurso jurídico-processual tem como aporia fundante a abertura para diferentes visões 

de mundo, cuja legitimação do que seja verdade ou não se opera dentro do processo, a partir do 

consenso.

E, se é o consenso que admite a delação, é ele que deve orientar o seu valor probatório. 

Há uma natural  desconfiança acerca  das  informações  prestadas  pelo  delator,  ainda mais 

quando  os  motivos  que  orientam  a  colaboração  podem  vir  acompanhados  de  circunstâncias 

sintomáticas de sua hipocrisia, como a de mentir para lograr a diminuição de pena. 

É por isso que o direito comparado apresenta regulações que dão valor probatório relativo às 

informações prestadas pelo delator; é necessário que elas sejam confirmadas por robusto lastro de 

provas, submetidos ao contraditório, ampla defesa e conseqüente publicidade. O jogo dialético do 
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processo evita o decisionismo ou o uso da violência por simples ditame de vontade; e, para tanto, o 

princípio  da  inocência  deve  funcionar  como  principal  regulador  normativo  das  condutas 

processuais, sendo o contrapeso da delação premiada durante a marcha processual.

Se o Direito funciona como importante técnica de decisão com a imprescindível aplicação 

da força – instrumento biopolítico por excelência −, é a prática forense do dia a dia que vai orientar 

a incidência de normas, com o fito de salvaguardar outros espaços de vivência, como a política e a 

religião. Evita-se que as normas jurídicas, sob a roupagem do discurso jusnaturalista da salvação 

no Direito, sirvam de instrumento velado contra a liberdade do homem.

A delação  premiada  é  mais  um  instrumento  posto  para  servir  à  construção  cênica  do 

processo, empenhando-se o legislador em criar novo mecanismo para resguardar os bens jurídicos 

penais.  Então  cabe  ao  operador  do direito  dizer  se  esse veículo  do  biopoder será  usado como 

instrumento  de  garantia  da  pacífica  convivência  ou  se,  tornando  o  homem objeto  de  vontade, 

afundará a crise e a deslegitimação do mundo jurídico em face das normas públicas de convivência.
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