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A obra trata do direito de acesso aos 
autos durante as negociações de co-
laboração premiada, momento ca-
racterizado por uma natural tensão e 
desconfiança entre os envolvidos. As-
sim, serão desenvolvidos temas fun-
damentais para a compreensão da 
problemática, tais como: direito fun-
damental ao processo justo (fair trial); 
boa-fé objetiva e cooperação pro-
cessual; paridade de armas e nemo 
tenetur se detegere; a expansão da 
justiça criminal negocial; deveres de 
esclarecimento durante as negocia-
ções preliminares no âmbito da co-
laboração premiada. A partir das 
conclusões, espera-se contribuir para 
a doutrina e a jurisprudência pátrias.

“Embora se trate de tema explorado no 
debate estrangeiro (especialmente nos 

Estados Unidos e sua plea bargaining), 
ainda é objeto de pouca análise 

jurisprudencial e doutrinária no Brasil, de 
modo que o livro aqui prefaciado a isso 

contribuirá determinantemente [...]

Trata-se, portanto, de obra indispensável 
para a devida compreensão do fenômeno 
da justiça criminal negocial, especialmente 

para a correta compreensão do requisito 
de voluntariedade informada na decisão 
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P re f á c i o

O livro que tenho a alegria de prefaciar é fruto da dissertação de 
mestrado defendida por André Mirza Maduro no Programa de Pós-
-Graduação em Direito Constitucional do IDP, em Brasília. A banca foi 
composta pela professora doutora Marcella Mascarenhas Nardelli, que, 
juntamente ao professor doutor Gustavo Henrique Badaró, aprovaram 
o trabalho com recomendação à publicação.

Inicialmente, em relação ao autor, André Mirza desenvolveu sua 
trajetória no mestrado com excelência, tanto nas disciplinas cursadas 
quanto na redação da dissertação como seu produto final. Agora mestre 
em Direito, André é graduado pela PUC-Rio, cursou especialização 
em Direito Penal Econômico na Universidade de Coimbra e foi Pre-
sidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Assim, 
com dedicação, talento e competência, consolida-se uma carreira de 
excelência em termos acadêmicos e profissionais na advocacia criminal.

Como meu terceiro orientando de mestrado a concluir o curso, 
ter acompanhado a pesquisa de André e contribuído com a orienta-
ção foi extremamente proveitoso e enriquecedor para ampliar meu 
estudo sobre o ponto aprofundado pelo autor: o direito de acesso 
aos autos como pressuposto para a decisão voluntária e informada do 
imputado que realiza colaboração premiada. Embora se trate de tema 
explorado no debate estrangeiro (especialmente nos Estados Unidos 
e sua plea bargaining), ainda é objeto de pouca análise jurisprudencial 
e doutrinária no Brasil, de modo que o livro aqui prefaciado a isso 
contribuirá determinantemente.

Como requisito dos mecanismos negociais (entre eles a colaboração 
premiada), a inteligência/informação pressupõe que a pessoa imputada 
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tenha a devida compreensão sobre a sua situação diante da persecução 
penal antes de firmar um acordo e renunciar a direitos fundamentais 
(ex. direito ao silêncio).1 Para tanto, conhecer os elementos investigativos 
angariados pelos órgãos estatais é fundamental para a devida compre-
ensão da situação em face ao poder punitivo. Na doutrina brasileira, 
há menções a tal necessidade. Conforme Mariana Lauand, “deverão, 
imputado colaborador e seu advogado, outrossim, ter ciência do inteiro 
teor dos autos antes de decidirem realizar a colaboração processual”.2 
Contudo, sem dúvidas, trata-se de ponto ainda carente de maior atenção 
na temática da justiça criminal negocial.

Para que o imputado possa decidir se aceita ou não cooperar com 
o Estado e para que a sua defesa técnica tenha condições de orientá-lo 
adequadamente, é indispensável que obtenham o devido acesso aos 
autos da investigação, de modo a conhecer os elementos até então 
produzidos em seu favor ou no sentido de sua incriminação.3 Trata-se 
de uma decisão estratégica que envolve uma ponderação de chances e 
riscos, de modo que “a ausência de conhecimento real dos elementos 
de convicção colhidos durante as investigações pode incutir no co-
laborador o temor de ser alvo de acusações que, em verdade, não se 
sustentariam por absoluta falta de justa causa à ação penal” e dificulta-se 
a “constituição de um prognóstico sobre a viabilidade da própria defesa 
em caso de recusa à colaboração”.4

Em sistemas de origem common law, como os Estados Unidos, a 
discussão tem sido ampla sobre a necessidade de discovery dos elementos 

1 Sobre isso, ver: VASCONCELLOS, Vinicius G. Colaboração premiada no 
processo penal. 3ª ed. São Paulo: RT, 2020. p. 163-174.

2 LAUAND, Mariana de Souza Lima. O valor probatório da colaboração 
processual. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 114. 

3 “Essas medidas garantem ao possível colaborador a perfeita compreensão da situação 
procedimental que lhe afeta. Trata-se de medida indispensável para que a sua adesão 
ao acordo de colaboração seja livre de vícios, sem que a limitação ao seu direito 
de defesa – decorrente da renúncia ao direito de permanecer em silêncio – ocorra 
por equivocada ou insuficiente percepção do conjunto probatório.” (PEZZOTTI, 
Olavo Evangelista. Colaboração premiada: uma perspectiva de direito compa-
rado. São Paulo: Almedina, 2020. p. 259). De modo semelhante: VIEIRA, Antonio. 
Riesgos y controles epistémicos en la delación premiada: aportaciones a partir de la 
experiencia en Brasil. In: FERRER BELTRÁN, Jordi; VÁSQUEZ, Carmen (eds.). 
Del Derecho al razonamiento probatorio. Madrid: Marcial Pons, 2020. p. 75.

4 PEZZOTTI, Olavo Evangelista. Colaboração premiada: uma perspectiva de 
direito comparado. São Paulo: Almedina, 2020. p. 260.
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investigativos antes de o imputado declarar-se culpado em um acordo 
com a acusação. Existem previsões distintas entre os estados norte-a-
mericanos: alguns asseguram amplo acesso e outros, não, enquanto a 
Suprema Corte ainda não se pronunciou claramente sobre a temática 
em relação aos casos que findam com acordos penais.5

No Brasil, por sua origem continental, a lógica é distinta, ao 
passo que a investigação deve ser formalizada e documentada em 
autos.6 Contudo, costuma-se afirmar que o inquérito policial é 
sigiloso. Além de questionável, tal afirmação foi claramente fragi-
lizada com a edição da Súmula Vinculante 14 do STF, ao menos 
em relação ao sigilo que poderia ser oponível ao investigado e à 
sua defesa. Portanto, ao imputado deve ser concedido o acesso aos 
autos do inquérito, onde devem constar todos os atos investigatórios 
devidamente documentados.

Entretanto, nos termos da SV 14, diligências investigativas em 
andamento, que possam ser prejudicadas com a publicidade (ex. um 
mandado de prisão expedido, uma interceptação telefônica em cur-
so), podem ser omitidas da defesa. Diante disso, o acesso aos autos 
(ou à sua integralidade) pode ser postergado e, assim, decisões sobre 
acordos penais podem ser tomadas sem o devido conhecimento dos 
elementos probatórios.

Em um cenário de justiça negocial, em que a pessoa imputada abre 
mão de diversos direitos fundamentais, o requisito da voluntariedade 
pressupõe a devida informação sobre a sua situação diante da perse-
cução penal. Não se pode admitir que um imputado seja influenciado 
por informações imprecisas ou argumentos abusivos, que o levem a 
aceitar imputações ilegítimas ou infladas. Portanto, pensa-se que, antes 
de firmado o acordo, o futuro colaborador deve ter acessado os au-
tos investigativos e, assim, obtido as informações necessárias para que 
tome a decisão com a devida compreensão de sua situação diante da 
persecução penal.

5 Sobre isso: Kupfer Schneider, Andrea; ALKON, Cynthia. Bargaining in the Dark: 
The Need for Transparency and Data in Plea Bargaining. New Criminal Law 
Review, v. 22, n. 4, p. 434-493, 2019; Alkon, Cynthia. The Right to Defense 
Discovery in Plea Bargaining Fifty Years after Brady v. Maryland. New York 
University Review of Law & Social Change, vol. 38, no. 3, p. 407-422, 2014.

6 Em relação às distinções entre os sistemas no que diz respeito ao acesso aos ele-
mentos investigativos, ver: LANGER, Máximo; ROACH, Kent. Direitos no pro-
cesso penal: um estudo de caso sobre convergência e direitos de disclosure. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, v. 23, n. 116, p. 239-257, set./out. 2015.
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Esse é o problema enfrentado por André Mirza no livro aqui 
prefaciado. Conforme o autor, “caso não haja indeferimento sumário 
da proposta de acordo de colaboração premiada, é dever da acusação, 
na primeira reunião com o colaborador e sua defesa técnica, escla-
recer o contexto persecutório em sua inteireza, franqueando acesso 
a todos os elementos constantes de procedimentos investigativos 
findos e abertos, sem exceção, independentemente de diligências 
em curso ou futuras, que possam ter alguma implicação na esfera de 
direitos do colaborador”.7

Para chegar a tal conclusão, primeiramente desenvolve-se o las-
tro teórico para assentar premissas sobre o direito ao processo justo, 
relacionando com deveres de cooperação e suas limitações no âmbito 
penal diante do direito à não autoincriminação. Em seguida, no capí-
tulo 2, o autor esboça importantes distinções entre a lógica tradicional 
do processo penal com todas as garantias clássicas, e os impactos da 
justiça criminal negocial. Ao fim, no capítulo 3, assentadas tais bases, 
enfrenta-se o problema central do direito de acesso aos autos, o requi-
sito de informação para a voluntariedade e as consequências em caso 
de eventual descumprimento.

Trata-se, portanto, de obra indispensável para a devida compreensão 
do fenômeno da justiça criminal negocial, especialmente para a correta 
compreensão do requisito de voluntariedade informada na decisão de 
cooperar com o poder punitivo estatal. Recomendo a todos a leitura!

Brasília, março de 2021.

Vinicius Gomes de Vasconcellos
Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, com 
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7 MIRZA MADURO, André. Direito de acesso aos autos como requisito 
informativo durante as negociações de colaboração premiada: uma 
análise à luz do processo justo (fair trial). 2020. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Instituto Brasiliense de Direto Público, Brasília. p. 119.
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