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1. Delação Premiada: Cor< 

o objeto do presente tra 
PUC/PR, no 2º semestre de 201 
mas controvertidos provocadc 
punibilidade, em especial ao , 
nência, ou não, do reconhecir, 

injusto, e que poderiam susten 
nal na estrutura do delito.1 

Dentro do âmbito da bibj 

premiada terminou por recebE 
dúvidas suscitadas quanto à Sl 

denamento jurídico brasileiro, 
direito premial pela via da deI, 
todo o pais, e que, segundo sel 
ção de sentenças condenatória: 

A (in)consequente prolife' 
legais do país, de um instituto 
gulamentado, com legislação q 
limitado a poucos artigos put 
muito mais centrados na crítiq 
fundada), cujas melhores obra 
alienígena, foi decisiva para G 

aproveitou uma parte da bibli 

1 GARCIA PÉREZ, Octávio. La punibi 
2 Delações premiadas foram decisivas 

 

 




