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APRESENT AÇÕES 
i 

A tecnologia, o conhecimelllo e li illleligêllcia lambem passarall/ (I 
servil' às práTicas i1íciras. 1/0 mesma ve/oeidade e complexidade das relarões 
sociais. As mefOdo/agias tradiciOl/ais de illl'e.~,ig{/('tio criminal lleiO mais 
surrem os efeiros esperados 1/1/111 Eswdo de Direilo. exigindo 1101'05 meca· 
lIi511105 de persecuçiio criminal. Por isso. ti criminal idade illleligeme im'es/;
go-se COIII imeligêITcia, COI/1 mecanismos adequados. em I/IIW reaçôo vil/cu
lafiva hori=omal. Nessa perspectiva se insere a abordagem do /rabo/ll0 de 
DI'. Frederico Valde: Pereira acerca da de/ação 011 colaboraçâo premiada. 
osselllado em bases sólidas de doutrinll l1acional e eSlrtll1geira. Por se traia/' 
de rema jJroblemálicQ. morll/ellTe 110 qlle tange à ausência de 1/111 procedi
mento legal ti cOllsignaçâo da co/aboraçlio e delimilaçlio das recompellsas 
ou prêmios (Jus/iça premiol), bem como ti presermçlio dos c/irei/os fUl/da
melllais dos el1l'Ol\'ülos 'lO ill\'esligaçiio e 110 processo e à I'%raçlio proba
/ória, o presell/e /rabalho oferece 111//0 comriblliçâo relewlI//e ao ml/lldo 
jl/rídico, 

Nereu José GillcoII/ol!i 
DOl/lOr em Processo Pel/al peta Ulliversidade Compll/lense 

c/e Mac/rid P/'Ofessor de Processo Pellal c/a PUCRS 
Desembargador do T JRS 



A excelência da obra Delar fio Premiada: Legitimidade e p/'Ocedi
mellfO, oferecida ao público pelo alllor Frederico Valdez Pe/'eira, é 'tova 
real da possibilidade de dimilll/içfio do espaço existellte ell/re o qlle se pro
du: 1/(1 Academia e o qlle é decidido 1I0S Trib/ll1ais, Qualidade da illl'esliga
çfio {f/le elifrellla o lema dimue da colisfio de ill/eresses da Jus/iça Penal 
com os direifOs fimdamenU/is e as liberdades públicas, une a /eoria ti prálica 
em /Im dos lemas mais imporlallles do momemo e cOlldu: o lei/ar a soluções 
de problemas que aemilam dOIl/rilla e jurispl'//(tellcia, 

Ah'xtfl1t/re IY/lmlerlid, 
Pro! Coordellador do Depa/,/(/lIIellto de Dil'eilO Pel/al e 

Direilo Processual da PUCRS 

A colaboraçfio do acusado, como mecanismo II/a;s de eficácia pu-
11Í/Í\'O es/alal do qlle de arrepelldimelllo pessoal, é tema de grande COIII/'O
I,érsia moral e j urídica em seus caracteres, forma e objetivos, Discorre o 
presellle /raha/llo sobre a técnica /egislOlim adotada 110 Bras;l, modelos em 
direilo compal'(fdo e a soluçfio illlegrfllil'a desta medida, aqui IrOlada COI/IO 

ills/rulllelllo de emergência" pal'(f sI/a compa/ibili:açfio cOI/.'l' lifllciol/al e sis
têm;ca ao processo penal. E bem deSCI/ m/vida estudo acadêmico em lema de 
gral/de impaclo allla/. ajus/ijicar Sl/{/ I'ecomendaçcio, 

Néji Cordeiro 
Desembargador Federal do TRF da 4" Região, DO/llor 

em DireifO pela UFPR. Professor a4jllll/o da 
Unil'ersidade Tuim; do ParaI/á, 


