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Objetivo Geral 

O objetivo do curso é discutir, de forma crítica, o modelo do instituto da 

delação premiada no Brasil, desde um ponto de vista prático, e seus principais 

impactos na atuação da advocacia penal.      

 

Público-alvo 

Graduados em Direito que atuem em escritório de advocacia ou departamentos 
jurídicos de empresas, juízes, promotores de Justiça, procuradores da República 
e defensores públicos que tenham interesse e/ou experiência em Direito Penal 
e Direito Processual Penal e demais áreas jurídicas impactadas pelo instituto da 
delação premiada.  

 

Metodologia 

O curso está estruturado de maneira a permitir ao aluno uma participação ativa 

no processo de aprendizagem, com a preparação de leitura prévia dos temas 

que serão discutidos em cada módulo e a participação na discussão de casos 

concretos, a fim se ensejar um aprofundamento dos conteúdos trabalhados e a 

interação entre os participantes do curso, e os alunos e o professor. 

    



 

 

Ementas e Conteúdo programático 

Modulo 1  3 horas-aula Início: 05 
de abril de 
2021 

Título ASPECTOS TEÓRICOS E 
PRÁTICOS DO MODELO DE 
INTRODUÇÃO DO INSTITUTO 
DA DELAÇÃO PREMIADA NO 
BRASIL 

 

Conteúdo programático 1. Colaboração ou Delação? 
Esclarecimento quanto ao 
significado da terminologia 

2. Contexto da evolução 
legislativa no Brasil; 2.1. 
Introdução de um modelo 
de justiça negociada; 2.2. 
Inexistência de normas 
procedimentais; 2.3 A 
recepção do instituto pela 
jurisprudência  

3. Consequências e efeitos 
teóricos e práticos da 
pluralidade de leis; 3.1. 

 



Irretroatividade da lei penal 
e processual penal; 3.2. 
Hipóteses de sucessão de 
leis; 3.3. Sobre a 
possibilidade de 
combinação de leis 

4. A delação premiada 
unilateral; 4.1 Natureza 
jurídica; 4.2 Concessão de 
prêmios sem homologação 
ou mesmo existência de 
acordo; 4.3. Análise da 
jurisprudência pátria  

Objetivo específico do 
módulo 

Demonstrar que o Brasil possui um 
modelo bastante singular, diverso e 
amplo, quanto ao alcance e limites 
dos prêmios e acordos de delação 
premiada, os efeitos e consequências 
teóricas e práticas da existência de 
inúmeras leis e os efeitos decorrentes 
da não revogação da maioria dos 
dispositivos que, como ainda estão 
vigentes, provocam inúmeros efeitos 
nos acordos e prêmios oferecidos e 
concedidos. 

 

Metodologia Aula online ao vivo, por meio da 
plataforma Zoom, com duração de 
1hora-aula. Material para leitura 
previa: 1 horas-aula. Discussão de 
caso prático por meio da ferramenta 
Fórum, entre os alunos do curso e o 
professor: 1 hora-aula.    

Aula 
online: 
dia 07 de 
abril, 
19h00 

   

Módulo 2  3 horas-aula Início: 14 
de abril de 
2021  

Título REQUISITOS OBJETIVOS E 
SUBJETIVOS PARA OBTENÇÃO 
DE BENEFÍCIOS INERENTES A 
DELAÇÃO PREMIADA. 
ENFOQUE BASEADO NO ROL 
ELENCADO NA LEI 12.850/13 

 

   



Objetivo específico do 
módulo 

Compreender a forma como restam 
configurados os elementos 
necessários para configurar uma 
delação apta a receber os prêmios 
previstos, bem como compreender a 
dosimetria e os limites da aplicação de 
sanções premiais. 

 

Metodologia Aula online ao vivo, por meio da 
plataforma Zoom, com duração de 
1hora-aula. Material para leitura 
previa: 1 horas-aula. Discussão de 
caso prático por meio da ferramenta 
Fórum, entre os alunos do curso e o 
professor: 1 hora-aula 

Aula 
online: 
dia 14 de 
abril, 
19h00. 

   

Módulo 3 3 horas-aula  Início:  28 
de abril de 
2021 

Título QUESTÕES PROCEDIMENTAIS 
DA FORMALIZAÇÃO VÁLIDA 
DO ACORDO DE 
COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

Conteúdo programático 1. A fase pré-homologação do 
acordo. Início e regras para as 
negociações entre os 
celebrantes 

2. Conteúdo e limites da 
homologação judicial 

3. Competência 
4. Recurso cabível 
5. Possibilidade de revisão da 

decisão homologatória na fase 
da sentença 

6. Retratação e rescisão do 
acordo 

7. Aplicação da teoria do 
adimplemento substancial 

8. O Registro dos atos da 
colaboração 

9. Cadeia probatória no âmbito 
da delação premiada 

10. Impugnação do acordo pelo 
terceiro prejudicado 

 



11. Indenização às vítimas 

Objetivo específico do 
módulo 

Compreender a existência do 
procedimento pré e pós 
homologação do acordo, bem como 
as possíveis consequências do 
desrespeito às normas previstas, bem 
como compreender quais são os 
prejuízos decorrentes do (des) 
respeito aos procedimentos inerentes 
as negociações e homologações dos 
acordos 

 

Metodologia Aula online ao vivo, por meio da 
plataforma Zoom, com duração de 
1hora-aula. Material para leitura 
previa: 1 horas-aula. Discussão de 
caso prático por meio da ferramenta 
Fórum, entre os alunos do curso e o 
professor: 1 hora-aula 

Aula 
online: 
dia 28 de 
abril, 
19h00.  

   

Módulo 4  3 horas-aula Início:  05 
de maio 
de 2021 

Título VALOR PROBATÓRIO  

Conteúdo programático 1. Delação como meio de 
obtenção de prova 

2. Princípios constitucionais do 
processo penal brasileiro 
diante de um modelo de justiça 
negocial 

3. Justa causa como condição da 
ação penal e a versão do 
delator 

4. Ilicitude da prova obtida a 
partir da colaboração premiada 

5. Significado da expressão 
“prova de corroboração” e 
suas consequências quanto a 
valoração da versão do delator 

 

Objetivo específico do 
módulo 

Compreender os efeitos da natureza 
jurídica de meio de obtenção de 
prova da colaboração, em especial a 
partir da visão da jurisprudência do 

 



país, permitindo compreender o 
alcance e os reflexos da elaboração da 
prova a partir do delator no 
procedimento persecutório penal 

Metodologia Aula online ao vivo, por meio da 
plataforma Zoom, com duração de 
1hora-aula. Material para leitura 
previa: 1 horas-aula. Discussão de 
caso prático por meio da ferramenta 
Fórum, entre os alunos do curso e o 
professor: 1 hora-aula 

Aula 
online: 
dia 05 de 
maio, 
19h00. 

   

Módulo 5 3 horas-aula Início: dia 
12 de 
maio  

Título ESPÉCIES DO GÊNERO 
DELAÇÃO PREMIADA E SEUS 
REFLEXOS EM SEDE PENAL E 
EXTRAPENAL 

 

Conteúdo programático 1. Improbidade administrativa e 
beneplácitos originados em 
procedimento persecutório 
penal 

2. As sanções criminais premiais 
para a pessoa jurídica no Brasil 

3. Acordos de Leniência e seus 
reflexos no âmbito penal 

4. Efeitos penais do 
descumprimento do acordo de 
leniência 

5. Whistleblowing 

 

Objetivo específico do 
módulo 

Compreender a extensão de 
negociações em âmbito extra penal 
de prêmios e beneplácitos em caso de 
colaboração extra procedimento 
persecutório penal, bem como 
compreender as semelhanças e 
diferenças entre os diversos institutos 
da justiça negocial. 

 

Metodologia Aula online ao vivo, por meio da 
plataforma Zoom, com duração de 
1hora-aula. Material para leitura 
previa: 1 horas-aula. Discussão de 

Aula 
online: 
dia 12 de 



caso prático por meio da ferramenta 
Fórum, entre os alunos do curso e o 
professor: 1 hora-aula 

maio, 
19h00. 

  

 

 

Coordenador do Curso 

 

Dr. Walter Barbosa Bittar 

Doutor em Ciências Criminais, PUC/RS; Prof. da 

graduação e pós-graduação da PUC/PR; Advogado 

criminalista, com atuação em diversas operações, 

inclusive Lava-Jato e Publicano; Autor da obra 

Delação Premiada, em sua 3ª ed.  Publicada pela 

Tirant lo Blanch. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS À VISTA: 

Banco do Brasil 

AG: 5201-9 

CC: 12258 - 0 

CNPJ: 21.580.534/0001-04 

Tirant Empório do Direito LTDA. 

 

 

LINK PARA PAGAMENTO PARCELADO SÓ DO CURSO 

ONLINE: 

https://pag.ae/7WB_-4asK 

 

LINK PARA PAGAMENTO PARCELADO CURSO ONLINE + 

LIVRO DELAÇÃO PREMIADA, 3ª EDIÇÃO: 

https://pag.ae/7WB__Rdup 

 

 

 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(11) 95250-1045 / (11) 98806-6595 

 Comercial1@tirant.com / renato@tirant.com  

@TirantBrasil 
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