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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar a ação do Garantismo Penal sobre o conteúdo 

constitucional dos direitos fundamentais e quais os decorrentes impactos sobre os 

institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli. Pretende-se perscrutar a existência 

ou não de validade nas alterações de imputação no curso do processo penal, 

contrastadas com os valores advindos da Magna Carta, no fito de discernir quais os 

limites impostos pelos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa. No 

capítulo primeiro, aprofunda-se no estudo da doutrina garantista, conforme os 

ensinamentos dos seus maiores defensores, e constrói-se um conceito crítico acerca 

das distorcidas interpretações extraídas dos preceitos de tal filosofia. Neste passo, 

busca-se descortinar o significado do Garantismo e revelar onde e como esse 

pensamento tangencia a Constituição Federal de 1988 com seu espírito. Na parte 

segunda da pesquisa, insere-se o leitor no cenário atual da emendatio e da mutatio 

libelli, confrontando as teses doutrinárias acerca de sua aplicação no processo, com 

questionamentos a respeito de sua base de validade e curial importância na 

qualidade da defesa do imputado. Ao final, no terceiro capítulo, revela-se o resultado 

do que foi investigado, confirmando a deterioração da defesa em uma condenação 

desprovida de contraditório, de forma a colidirem mandamentos quando se depara 

com a emendatio libelli frente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do 

devido processo legal. 

Palavras-chave: Garantismo Penal. Direitos Fundamentais. Emendatio Libelli. 

Mutatio Libelli. Direito Processual Penal. 



 

ABSTRACT 

This work aims to analyse the Criminal Guaranteeism's action on the constitucional 

content of fundamental rights and what it impacts on the institutes of emendatio libelli 

and mutatio libelli. It is intended to scrutinize the existence of validity in attributing 

changes in the course of criminal proceedings, contrasted with the proceeds of the 

Constitution, with the purpose of discerning which are the limits imposed by 

fundamental rights of the contradictory and full defense. The first chapter deepens 

the study of garanteeism's doctrine, according to the teachings of its greatest 

advocates, and build up a critical concept about the distorted interpretations drawn 

from the precepts of such a philosophy. In this step, the work seek to uncover the 

meaning of guaranteeism and reveal where and how that thought touches the 

Federal Constitution of 1988 with its spirit. In the second part of the research the 

reader is insert in the present scenario of emendatio and mutatio libelli confronting 

doctrinal theses about its application in the process, with questions about their base 

validity and curial importance in charge of protecting the quality of the accused's 

defense. Finally, in the third chapter, it is revealed the result of what was 

investigated, confirming the deterioration of the defense in a condemnation devoid of 

contradiction, what makes collide commandments when faced emendatio libelli with 

the principles of full defense, contradiction and due process of law. 

Keywords: Criminal Guaranteeism. Fundamental Rights. Emendatio Libelli. Mutatio 

Libelli. Criminal Procedural Law. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o fim do século XX, quando o jurista italiano Luigi Ferrajoli cunhou 

com destreza sua teoria penalista de “garantista”, começou-se a ser distribuída no 

mundo acadêmico afora uma desacertada concepção vulgar do que se trataria sua 

aplicação nas matrizes do Direito Penal, e de que modo tal aplicação se daria. 

A partir do momento em que despontou como simples ideia até o atual 

momento de propagação mundial, a doutrina garantista tem tido enfraquecidas suas 

teorias por preconceitos desventurados, usualmente amparados por ideias 

demasiado simplórias do que se trataria o processo penal e de qual seria a sua 

função, o que tem fadado sua aplicação e acolhida, no âmbito da doutrina dita 

“autorizada”, ao mínimo. 

Tem-se subestimado continuadamente os conceitos das garantias, 

fazendo que fossem criados pré-juízos inautênticos, afetando a sua incidência 

genuína no processo penal, ferindo aos poucos certos reclamos constitucionais. 

É nesse viés de processo penal que nunca acatou bem, muito menos 

como verdadeiramente sérios, os preceitos garantistas, que surgem as “instruções-

surpresa”, assim denominadas pela pesquisa que ora se propõe, em razão da 

maleabilidade fática e jurídica que elas podem trazer às circunstâncias originais. 

A instrução do processo pode trazer inovações fáticas e jurídicas por 

vezes inesperadas pelas partes, e, especificamente no processo penal, tais 

inovações demandam exame mais rigoroso, já que o direito em litígio não é 

maleável ou disponível como o são na preponderância as demais espécies de 

processo. 

São enaltecidos o contraditório e a ampla defesa. Em unanimidade 

indiscutível, tais basilares princípios são postos, com propriedade, em pedestais, e 

aclamados como imanentes ao Estado de Direito em que se vive. 

Mas seriam tais preceitos suficientes para exigir que o acusado tivesse 

outra oportunidade para, por exemplo, se defender dos mesmos fatos quando o 

magistrado altera apenas a capitulação do crime? 

Criou-se ambiente de aflição na doutrina quanto à necessidade ou não de 

se ouvir o réu quando o crime pelo qual foi denunciado é alterado, o que trouxe à 

tona o tema como de crucial relevância, dada o cotidiano jurisdicional em lidar com 

tais embates. 
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Nesta feita, pretende adentrar o presente trabalho pelos caminhos a 

serem mais propriamente seguidos quando se está diante de alterações 

circunstanciais no processo penal, notadamente face os conceitos garantistas, 

timbrados na Bíblia Política. 

Assim, no primeiro capítulo, a autora pretende delinear quais os limites 

postos pela doutrina garantista e o que os seus ensinamentos realmente denotam 

ao processo penal brasileiro, mostrando o que seus mais notáveis idealizadores, 

Luigi Ferrajoli e Eugenio Raúl Zaffaroni, propunham. 

Na parte segunda da pesquisa, quer-se avaliar como o cenário atual 

brasileiro vem tratando casos tais em que as imputações são alteradas no curso do 

processo, e como a legislação assenta o tratamento para tanto, trazendo de plano o 

que os processualistas defendem, o que a jurisprudência anuncia e o que os influxos 

garantistas apresentam. 

Serão confrontadas em uma só assentada as três forças (doutrina, 

jurisprudência e tese garantista), para construir o entendimento da dissertação 

acerca de qual o protótipo da solução que estaria mais condizente com as bases 

jurídicas, tendo como parâmetro a constitucionalidade. A tese resta, então, finalizada 

na parte terceira, com a nova perspectiva que se teve de todo o apanhado 

pesquisado ao longo do trabalho. 
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1 BASES DO GARANTISMO PENAL 

“A moral política não pode proporcionar à 
sociedade nenhuma vantagem durável, se não for 
fundada sobre sentimentos indeléveis do coração 
do homem. [...] Consultemos, pois, o coração 
humano; acharemos nele os princípios 
fundamentais do direito de punir.” 

(Cesare Beccaria) 

A culpa penal, lato sensu, não é algo preexistente ao processo, não é 

independente dele. É, verdadeiramente, concepção formada ao longo dele, 

modelada a cada ato processual, insinuada a cada prova produzida e reconhecida 

finalmente em sentença condenatória. 

É, pois, produto de um trabalho acusatório bem-sucedido, hábil ao ter a 

capacidade plena de formar e incrustar a existência da culpa na consciência judicial. 

Como fruto dessa fase judicial, a culpa somente pode ser declarada com 

a jurisdição e através dela, e já se mostra elemento que traz em si mesma uma das 

garantias de um grande apanhado consubstanciador da filosofia garantista: nulla 

culpa sine judicio = o reconhecimento da culpa há de ser feito por órgão judicial 

(princípio da jurisdicionariedade).2 

Mais que mera filosofia, o garantismo é um modelo normativo de 

legitimidade jurídica, como mesmo o seu preceptor outrora o afirmou3. No campo 

jurídico, impõe amarras e contenções ao potencial punitivo do Estado (muitas vezes 

desvirtuadas de uma concepção arrazoada de proteção, pois indaga-se: o que 

mesmo se está a proteger com mais vigor? Réu ou sociedade?), de modo a garantir 

o direito dos cidadãos, evitar arbitrariedades, não permitir a volta de sistemas 

inquisitórios e sempre obscuros. 

Arraigada em concepções também políticas, essa ideologia perpassa pelo 

desejo de uma tutela apta a dirimir a violência sistêmica e maximizar a liberdade 

social, ciente que é do colapso que vige no cumprimento da pena em cada um dos 

cubículos prisionais dos cárceres afora. 

Foucault revela, no seguinte excerto, a sensibilidade sobre esse sistema 

penitenciário em sua obra “Vigiar e Punir”: 

                                            
2
 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002. p. 75. 
3
 Ibid., p. 78. 
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O poder sobre o corpo, por outro lado, tampouco deixou de existir 
totalmente até meados do século XIX. Sem dúvida, a pena não mais se 
centralizava no suplício como técnica de sofrimento; tomou como objeto a 
perda de um bem ou de um direito. Porém, castigos como trabalhos 
forçados ou prisão – privação pura e simples da liberdade – nunca 
funcionaram sem certos complementos punitivos referentes ao corpo: 
redução alimentar, privação sexual, expiação física, masmorra. 
Consequências não tencionadas, mas inevitáveis da própria prisão? Na 
realidade, a prisão, nos seus dispositivos mais explícitos, sempre aplicou 
certas medidas de sofrimento físico. A crítica ao sistema penitenciário, na 
primeira metade do século XIX (a prisão não é bastante punitiva: em suma, 
os detentos têm menos fome, menos frio e privações que muitos pobres ou 
operários), indica um postulado que jamais foi efetivamente levantado: é 
justo que o condenado sofra mais que os outros homens? A pena se 
dissocia totalmente de um complemento de dor física. Que seria então um 
castigo incorporal?

4
 

O garantismo presta a ver a pena como um subsídio nem sempre 

necessário, como última instância quando outras alternativas disponíveis de 

correção do delinquente houveram por falhar. Seria válvula de escape ao 

desequilíbrio que o delito causou, mas especificamente tentando guardar a 

proporção devida entre o cerceamento do direito do apenado e o bem-estar social 

dos não-delinquentes. 

A escola garantista encampa exatamente nesse ponto de choque entre a 

liberdade do homem e o poder do Estado, tentando transformá-lo em ponto de 

equilíbrio e trazer as esferas formais de condenação e retribuição somente quando 

inevitavelmente necessário, quando a ordem social de fato se viu abalada. Chega 

até mesmo a dizer que, além de interferência na paz social, também seria da 

instância penal averiguar se aquela pena tendente a ser cumprida conseguiria trazer 

algum proveito do delito perpetrado, quiçá apaziguar os desvios do criminoso. 

Aquelas aflições que haverão de ser sofridas pelo desviante, a finalidade 

de todo aquele processo de execução penal, assim como as experiências no cárcere 

vividas, seriam convenientes e trariam os benefícios almejados para a estabilização 

social desejada? É como que uma relação de custo-benefício a ser sopesada. Aí 

reside a pretensão garantista de expandir a liberdade do indivíduo e mitigar a ânsia 

do poder de punir. 

Há precipuamente a fixação na forma, na figura do “parecer justo”, para 

que, em havendo uma imagem do que seria certo, tornar o mundo dos fatos mais 

seguro espiritualmente, incutindo no pensamento do homem o sentimento de que 

                                            
4
 FOCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 27. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1987. p. 19. 
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ele não está vulnerável ao sistema, de que ele não é apenas mais um alvo do poder 

punitivo incessante e intervencionista do Estado. 

A alçada do princípio da segurança jurídica incute no Estado o “poder-

dever” de fazer da legislação um todo claro e preciso: determinante aos homens, 

mas, a um só tempo, que se faça legítima perante eles. Nessa senda, a Carta 

Política de 88 sagrou o reportado princípio em diversificadas passagens, espraiado 

que foi por sua redação, tendo o espaço penal tomado grande realce, de forma que 

os ditames lá grafados se assumiram como fortes metas garantistas, como se irá 

adentrar nas linhas do item posterior. 

É assim que, desde o prelúdio das ideias garantistas, a segurança jurídica 

e a claridade das normas foram exaltadas, sendo elucidada aos olhos de Canotilho, 

em sua produção “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”: 

Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com 
elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade da ordem 
jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a 
proteção à confiança se prende mais com os componentes subjetivos da 
segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos 
indivíduos em relação aos efeitos dos actos.

5
 

No entanto, não se trata de criar ilusões de justiça no seio social, 

enganando o cidadão e acobertando a continuação de um processo inquisitivo, que 

peca no contraditório, na ampla defesa e nas tantas outras frações da garantia 

penal. 

Muito diversamente, acredita-se que o resultado desse processo recairia 

em fazer florescer, na mente dos homens, a certeza de que se estaria protegido pelo 

mesmo poder punitivo, e não subjugado a ele, subvertido por ele. 

Creditando em uma acusação observadora das garantias, estar-se-ia a 

enrijecer aquilo que se chama de confiança social na proteção, por parte do Estado, 

dos direitos erigidos, daí que o garantismo também é por muitos cunhado de 

protecionismo penal, e seus desdobramentos hão de incidir sobre todas as fases da 

imputação e da formação da culpa, bem como da pessoa do criminoso, desde a 

investigação policial até o findar do cumprimento da pena, e ainda a reinserção do 

apenado ao mundo de que por tempos foi privado. 

                                            
5
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e Teoria da Constituição. Almedina: 

Coimbra, 2000. p. 256. 
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Não se pretende aqui venerar e defender o garantismo ortodoxo, que é 

distante das verdadeiras pretensões do nascedouro garantista e de seus mestres, 

desviado de razoabilidade e inteiramente divorciado da concepção clássica. Tal 

concepção tratou de confundir fatalmente garantismo com abolicionismo, o que é de 

todo trágico, vez que Ferrajoli, no intenso teor da sua teoria, não se insurgia à 

punição, mas proclamava-a. Porém sublinhe-se a necessidade de que esta fosse 

legítima, do contrário não se estaria consertando a sociedade, mas desconsertando-

a cada vez mais. 

Quanto de garantismo seria necessário para tornar uma pena legítima?  

A dosagem disso tudo ergue as fronteiras entre a frouxidão penal (tímida e sem 

autoridade) e a avalanche do inimigo (que acalma o clamor social, dando falsa 

impressão de proteção, quando também se está a encarar a fria face da injustiça). 

Ferrajoli reflete em sua obra quanto aos males do abolicionismo, da qual 

se extrai: 

O abolicionismo penal – independentemente dos seus intentos liberatórios e 
humanitários – configura-se, portanto, como uma utopia regressiva que 
projeta, sobre pressupostos ilusórios de uma sociedade boa ou de um 
Estado bom, modelos concretamente desregulados ou auto-reguláveis de 
vigilância e/ou punição, em relação aos quais é exatamente o direito penal – 
com o seu complexo, difícil e precário sistema de garantias – que constitui, 
histórica e axiologicamente, uma alternativa progressista.

6
 

Nesse viés, acaba por se mostrar preocupante o equívoco atual dos 

agentes da cultura penal quanto às verdadeiras nuances divisoras desta ou daquela 

teoria, de modo a fragilizar por completo a correta e urgente aplicação na 

persecução penal, dando azo a distorções inaceitáveis e a erradas compreensões 

de processo. 

A pena, portanto, é necessária. Ela existe e tem razão de ser em motivos 

inerentemente sociais (prevenção, repreensão, pacificação), porém o que há de ser 

refletido e pensado, tanto pelo garantismo como pela teoria do direito, é como fazer 

dela um legítimo remédio; quando não evidentemente alcançar o ajuste do 

condenado, ao menos tornar-se em instrumento de promoção do deveras justo no 

caso concreto. 

                                            
6
 FERRAJOLI, op. cit., p. 275. 



19 

Assim sendo, a formulação da doutrina em observação foi enfatizada e 

capitaneada mormente pelo italiano Luigi Ferrajoli e pelo argentino Eugenio Raúl 

Zaffaroni, em especial com os livros “Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal”7 

e “O inimigo no Direito Penal”8, respectivamente. Ganhando de fato espaço em 

meados dos anos 90, a corrente das garantias tomou a Europa com celeridade, 

tendo guardado berço na Itália, com as instruções daquele primeiro jurisconsulto. 

O conhecimento garantista veio em antinomia e para fazer face a grandes 

movimentos criminológicos em voga nas bancadas acadêmicas estadunidenses, 

notadamente (neo)retribucionistas, a saber o das “Broken Windows”, de George L. 

Kelling e Catherine Coles, o da Lei e da Ordem e o da Tolerância Zero9. 

De seu turno, a construção garantista de Ferrajoli, que se expande pelos 

campos do direito material e do direito do processo, inaugura certos axiomas 

jurídicos que seriam a fonte e a matéria-prima de onde refletiria todo o apanhado 

penal de um ordenamento. 

É de se ver que os enunciados haveriam de incidir no decurso do sistema 

penalista, desde a formulação da norma pelo poder legiferante, perpassando pela 

execução dos fins sociais e de segurança do Estado, até o derradeiro ápice: a 

aplicação da pena, com todos os seus incidentes, pelo intérprete. 

O estudioso dividia tais “axiomas de garantia” em penais e processuais, 

os quais deveriam ser analisados em conjunto, dependentes e conexos que são 

entre si. 

Os penais consistiriam, inicialmente, na nulla poena sine crimine et sine 

culpa, também denominado de princípio de retributividade ou da consequencialidade 

da pena em relação ao delito10, cuja substância ensina que a pena advém do delito, 

como uma espécie de contraprestação, um pressuposto precípuo na existência de 

uma punição. A aflição, portanto, seria infligida em decorrência do delito. O agente já 

estaria na execução criminosa sabedor de que àquilo equivaleria um sofrimento 

eventualmente imposto. 

A função dessa pena, portanto, não seria preventiva, do que se afasta da 

base garantista, a qual é centrada no fato de delinquência isoladamente, e 

                                            
7
 FERRAJOLI, op. cit. 

8
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Trad. Sérgio Lamarão. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2007. (Coleção Pensamento Criminológico). 
9
 PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 98. 
10

 FERRAJOLI, op. cit., p. 75. 
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aproxima-se de um modelo inquisitorial e utilitarista, desligado do fato, que toma em 

consideração situações futuras que possam vir a ocorrer, resultado de suposições. 

Aparece ao centro, em seguida, os dizeres do axioma da nullum crimen 

sine lege, referente ao princípio da legalidade, o qual, muito além de puramente 

exigir uma lei para criminalizar o ato humano, traduz uma indagação extremamente 

propositada: e qual seria a lei apta a incriminar? Toda e qualquer norma? Ou 

somente aquelas dotadas de validade jurídica? Como apreciar a presença da 

apontada validade quando se está diante de lei com vigência a todo vapor? 

Chegando a presente discussão a tão determinante fase, é imperiosa a 

avaliação compassada do que se pretende significar lei legítima: a lei que observa 

os direitos fundamentais, tão inseparáveis da ciência penal, e de fato capaz de 

validar a mantença de um indivíduo em cárcere. 

É que nem toda norma merece a igual importância que a hierarquia formal 

lhe concede, pois que seus conteúdos se diferem, e podem ou não se compatibilizar 

com os preceitos garantistas, de forma que ao aplicador é dado usar da 

sensibilidade jurídica nessa filtragem de validade e eficácia. 

Ora, quem senão o julgador para, frente ao caso em concreto, avaliar 

quando a natureza da regra é válida ou não, a fim de anulá-la ou afastá-la, quando 

apodrecida pela ilegitimidade? A norma que não garante, que não promove o Direito, 

que não observa em sua essência a base de direitos fundamentais, nunca poderia 

ter uma razão de ser. 

Digna de menção a técnica sugerida por Bobbio, na sua composição 

capital “Teoria da norma jurídica”: 

Toda norma jurídica pode ser submetida a três valorações distintas, e que 
estas valorações são independentes umas das outras. De fato, frente a 
qualquer norma jurídica podemos colocar uma tríplice ordem de problemas: 
1) se é justa ou injusta; 2) se é válida ou inválida; 3) se é eficaz ou ineficaz. 
Trata-se dos três problemas distintos: da justiça, da validade e da eficácia 
de uma norma jurídica.

11
 

O alcance dessa teoria, destarte, estaria na eficácia do Direito Penal e no 

seu atributo de se exigir estar em constante sintonia com os direitos fundamentais, 

os quais agora devem ser o novo objeto de parâmetro para a validade normativa. 

                                            
11

 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno 
Sudatti. 3. ed. São Paulo: Edipro, 2005. p. 45-46. 
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Há um criticismo latente que há de ser realizado no meio forense, no fito 

de fiscalizar a retidão e o acerto de uma norma jurídica. O puro fato de “ser norma” 

não lhe confere a qualidade intrínseca de apuração no comando, de correção no 

mandamento, ou de fidelidade com o ordenamento em que inserta. O pensador 

italiano deduziu em sua produção capital: 

O garantismo jurídico opera como doutrina jurídica de legitimação e, 
sobretudo, de perda da legitimação interna do direito penal, que requer dos 
juizes e dos juristas uma constante tensão critica sobre as leis vigentes 
[...].

12
 

Seguem, após, as demais garantias penais erigidas por Ferrajoli, quais 

sejam a nulla lex (poenalis) sine necessitate, chamada de princípio da necessidade 

ou economia do direito penal; nulla necessitas sine iniuria, traduzida pelo princípio 

da lesividade ou ofensividade do ato; nulla injuria sine actione, que corresponde à 

materialidade ou exterioridade da ação; e nulla actio sine culpa, que indica o 

princípio da culpabilidade ou responsabilidade pessoal13. 

As garantias do processo, de sua vez, compõem-se pela nulla culpa sine 

iudicio, que expõe o princípio da jurisdicionariedade em sentido lato ou estrito; pela 

nullum iudicium sine accusatione, que denota o princípio acusatório ou da separação 

do juiz e acusação; pela nulla accusatio sine probatione, que consiste no princípio 

ônus da prova ou da verificação e pela nulla probatio sine defensione, que proclama 

o princípio do contraditório, também conhecido como da defesa ou da 

falseabilidade14. 

Inafastável o relevo especial ao nullum iudicium sine accusatione, base 

sem a qual não se viveria em um sistema acusatório como o que supõe viver-se 

contemporaneamente. Ocorre que este axioma elege, com demasiado acerto, a 

clássica separação entre investigação, defesa, acusação e julgamento como 

sustentáculo de um processo protecionista, verdadeiramente homenageador dos 

fundamentais direitos da Carta de 88, sem, no entanto, recair-se em “garantismos” 

desenfreados, pois, consoante lição de Ferrajoli: 
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 FERRAJOLI, op. cit., p. 684. 
13

 Ibid., p. 75. 
14

 Ibid., p. 75. 
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Entendida nesse sentido, a garantia da separação representa, de um lado, 
uma condição essencial do distanciamento do juiz em relação às partes em 
causa, [...] é a primeira das garantias orgânicas que definem a figura do juiz, 
e, de outro, um pressuposto dos ônus da contestação e da prova atribuídos 
à acusação, que são as primeiras garantias procedimentais do juízo.

15
 

E segue ao aclamar o contraditório: 

O escopo justificador do processo penal se identifica com a garantia das 
liberdades do cidadão, mediante a garantia da verdade – uma verdade não 
caída do céu, mas atingida mediante provas e debatida – contra o abuso e o 
erro. É precisamente essa dupla função garantista que confere valor político 
e intelectual à profissão do juiz, exigindo-lhe tolerância às razões 
controversas, atenção e controle sobre todas as hipóteses e contra 
hipóteses em conflito, imparcialidade diante do conflito, prudência, 
equilíbrio, ponderação e a dúvida como hábito profissional e como estilo 
intelectual.

16
 

Nesse sinal, o contraditório é quem protege a aproximação à utópica 

“verdade”, quem agasalha a parte de ver-se condenada sem a oportunidade de 

justificação, por um sistema condenatório sendo realizado “às escuras”. 

Daí que o processo desprovido de contraditório traz uma prestação 

jurisdicional monocular, carente de firmeza e satisfação aos sujeitos processuais, 

prestando à justiça papel de algoz e de tirano, o qual põe seus arbítrios em jogo sem 

atentar-se para qualquer desejo de alcançar a verdade sopesada, restando por 

entregar uma tutela baseada em verdades amputadas. 

A tutela penalista sempre teve em seu nascedouro o anúncio da 

promoção de uma “ética-social”17, a qual seria aquilo que universalmente se 

esperava do Estado como protetor dos bens jurídicos. Espera-se que ele proteja, 

que ele puna, que ele eduque. 

Aquela ética procurada era expressão primeira de um Estado que teria o 

dever de corrigir os desvios disseminados no meio social. Significava a repreensão 

para impedir com antecedência o desenvolver de um ambiente criminoso, uma 

                                            
15

 FERRAJOLI, op. cit., p. 455. 
16

 Ibid., p. 439. 
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 “En esta función ético-social reside la misión más importante del derecho penal. Por eso debe 
expresar de manera precisa esta función en su estructura, ante todo mediante una distinción nítida 
frente a las medidas finalistas meramente preventivas; vale decir: la pena debe aplicarse solamente 
contra acciones reprobables desde el punto de vista ético-social y no abusando de ella para la 
obtención de fines políticos. Presupuesto de la pena debe ser solamente la culpa, no la peligrosidad 
del autor, éticamente neutral. La pena debe ser solamente la retribución, medida según la magnitud 
de la culpa, y no una medida iinalista preventiva, determinada según la duración de la peligrosidad de 
autor” (WELZEL, Hans. Teoría de la accion finalísta. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1951. p. 13-
14). 
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repreensão dotada eminentemente de propósito preventivo, portanto, dirigente e 

orientadora das “condutas boas”, porquanto ferida estava a ética-social. Essa lesão 

à ética haveria de ser condição obrigatória para qualquer penalidade, desvinculada 

de toda e qualquer espécie de fins políticos, os quais usualmente inquinavam de 

pecha o poder coercitivo estatal. 

Não arredando desse sentido conferido à ciência penal, tal parâmetro 

ético deve ser condensado nos tipos penais e processuais penais, os quais têm o 

papel de materializar no mundo dos fatos/do “ser” o que é visado pelo Direito Penal. 

Quando assim não o fazem, os apontados tipos padecem o Direito Penal 

de desconfiança e insegurança, fragilizando o seu caráter firme e rigoroso, dotado 

de certeza e clareza nas regras, o que é de todo inadmissível diante do teor desta 

ciência, calcada no manejo do direito à liberdade e de tantos outros direitos 

indisponíveis. 

Tutelar desenfreadamente bens jurídicos inócuos não colabora nessa 

missão. O bem jurídico tutelado frequentemente não resulta afetado, como se vê, 

dentre um inúmero de delitos, no artigo 49 da Lei de Crimes Ambientais (n. 

9605/98), o qual chega a tipificar modalidade culposa em dano a planta de 

ornamentação privada: 

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, 
plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade 
privada alheia: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. 
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa. 

Nesse espírito é que Zaffaroni propugna a fundamentalidade em nortear o 

julgador com a lembrança contínua da missão ético-social desse ramo jurídico, pois 

somente assim se encontraria legitimidade nas normas e na aplicação das penas. 

Encontrar-se-ia, quiçá, aquilo que é almejado pelo corpo social, com o senso de 

justiça, enfim, palpável. 

Porém não se está aqui a falar sobre o pensamento alienado que a 

muitos atinge: unilateral e midiático. Está-se a falar da aspiração pela justiça isenta, 

verdadeiramente imparcial, imaculada e protetora dos direitos de todas as partes, 

seja sociedade, seja acusado. Zaffaroni sintetizou da seguinte forma o relevo que 
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deve ser dado à cautela jurisdicional e legislativa na observância da ética social, um 

dos matizes de justiça: 

Cabe consignar que usamos 'ético' para denotar o comportamento social, 
expressão que nada tem a ver com a moral, que entendemos como questão 
que incumbe à consciência individual e que, assim, é autônoma. Nesse 
sentido, temos a “aspiração ética” do Direito, a aspiração que ele tem de 
que não se cometam ações proibidas por afetar bens jurídicos alheios. A 
coerção penal busca materializar essa aspiração ética, mas esta não é um 
fim em si mesma, senão a sua razão, o seu “por quê” (e também o seu 'para 
que') é a prevenção especial de futuras afetações intoleráveis de bens 
jurídicos.

18
 

Nessa esteira, não se pode deixar cair em esquecimento que, das esferas 

do Direito, e em seus múltiplos meios de expressão, a parcela penal se mostra uma 

das mais profundas e definitivas, vez que irradia fatalmente seus efeitos para outros 

ramos, tais quais o civil e o administrativo, sem possibilidade de quaisquer 

questionamentos posteriores. 

Assim, a escolha das tipificações e da feição do processo penal exige o 

desvelo necessário para que a esfera penal não reste amortizada em decisões 

atropeladas e sem profundidade instrutória, como se vê diuturnamente nos tribunais 

afora. 

A Corte Superior de Justiça também não fecha os olhos a essa inclinação 

para a exigência da “necessidade” na tutela penal, no fito de que realmente se torne 

uma ciência de apreciação minuciosa e profunda, sem espaço para condenações 

rasas, conforme lembrança do Ministro Sepúlveda Pertence19 às palavras do ex-

Ministro daquela Corte, Luiz Cernicchiaro: 

A infração penal não é só de conduta. Impõe-se, ainda, o resultado no 
sentido normativo do termo, ou seja, dano ou perigo ao bem juridicamente 
tutelado. A doutrina vem, reiteradamente, negando os delitos de perigo 
abstrato. Com efeito, não faz sentido punir pela simples conduta, se esta 
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 Livre tradução de: “Cabe consignar que en este sentido usamos “ético” para denotar lo que hace al 
comportamiento social, expresión que nada tiene que ver con la moral, que la entendemos como 
cuestión que incumbe a la conciencia individual y que, por ende, es autónoma. En este sentido, la 
“aspiración ética” del derecho, es la aspiración que éste tiene de que no se cometan acciones 
prohibidas por afectar bienes jurídicos ajenos. La coerción penal busca materializar esta aspiración 
ética, pero la misma no es un fin sí misma, sino que su razón, su “por qué” (y también su “para qué”) 
es la prevención especial de futuras afectaciones intolerables de bienes jurídicos” (ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal: parte general, I. Argentina: Ediar, 1987. p. 50). 
19

 Primeira Turma, do STF. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº. 81057/SP. Ministro Relator 
para Acórdão Sepúlveda Pertence. Data de Julgamento: 25/05/2004. 
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não trouxer, pelo menos, probabilidade (não-possibilidade) de risco ao 
objeto jurídico.

20
 

Como se infere, é questão de ordem e interesse público que cada 

garantia do indivíduo se estabeleça como uma certeza, algo sólido e inabalável, sem 

insurgências ou embaraços feitos por parte de normas que não prestigiam o dito 

sistema acusatório, que chegam mais próximas do arbítrio judicial, beirando a uma 

máquina inquisitória. As garantias passam a segurança ansiada pela sociedade. 

Para Zaffaroni, tais pedras de toque estão umbilicalmente ligadas ao 

Estado de Direito. Se Estado qualquer se diz Estado de Direito, inevitavelmente são 

obedecidas as garantias, pois que “referir-se a um direito penal garantista em um 

Estado de direito é uma redundância grosseira, porque nele não pode haver outro 

direito penal senão o de garantias21”. 

Se começa a desvirtuar seu cerne de Estado de Direito, atuando sem 

precaução e jogando à sarjeta direitos quase que primitivos, a exemplo do 

contraditório, aí reside o atentado, a instabilidade do sistema e, consequentemente, 

sua falha. 

O estudioso argentino calculou a crise por que se passa ao serem 

percebidas tantas barreiras aparentemente intransponíveis que impedem o alcance 

das garantias em sua plena acepção. Teorias por teorias são vazios no espaço, e 

delas não nascem quaisquer frutos. Demais, tão ruinosas quanto as anteriores são 

aquelas teorias que validam, são coniventes e até mesmo ratificam certas afrontas a 

direitos fundamentais, o que tem trazido desconfiança quanto aos seus verdadeiros 

intentos, revestidas que foram por uma pseudolegitimidade. Nesse raciocínio, critica 

com prudência: 

Sem embargo, uma coisa é constatar esse dado de realidade, e outra, muito 
diferente, é sustentar teorias que não só não tratem de conter ou controlar a 
deformação do direito penal do ato pela prática do sistema, como também 
constituam verdadeiras racionalizações justificantes de tais práticas.

22
 

Deste modo, o que se percebe são alguns meios sutis, arraigados na 

legislação brasileira, de ludibriar certos direitos, determinadas garantias, e que, aos 
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 Sexta Turma, do STJ. Recurso Especial nº. 34.322-0/RS. Ministro Relator Vicente Cernicchiaro. 
Data de julgamento: 02/08/1993. 
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ZAFFARONI, op. cit., p. 173. 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Enrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 120. 



26 

poucos, foram se confundindo evasivamente em meio aos demais dispositivos 

legais. Tornaram-se como que ordinários, comuns, não obstante a grosseira burla ao 

sistema adotado, qual seja o acusatório, a despeito das opiniões dissidentes. 

1.1 Garantismo na Constituição Federal de 1988 

A existência de um comando punitivo de titularidade do Estado cedeu a 

este ente o poderio de manejar a máquina das penalidades pela via das suas 

legislações, selando aquele primitivo “pacto social” sugerido por Hobbes23, quando o 

controle das condutas humanas se desvencilhou do indivíduo, como ser dotado de 

vingança e de propensão à autocomposição, para converter-se em monopólio da 

entidade então em formação, o Estado. O ajuste tomado entre indivíduo e Estado 

tinha como sustentáculo a outorga recíproca de benefícios: o extrato social 

renunciava a fragmentos de sua liberdade para respaldar o poder estatal; de outra 

mão, era este Poder incumbido de agasalhar a sociedade de suas próprias misérias 

e desvios. 

Tomando para si a gerência da punição, o Estado surgiu com um 

propósito: proteger as liberdades, garantir os direitos fundamentais, afirmar o ser 

humano como um fim em si mesmo. E a regulação de tal autoridade punitiva haveria 

de ser decorrência primeira do acordo ajustado, tendo como valor de medida uma 

Norma Magna, que fosse a guia da persecução punitiva, orientadora de todo o 

ordenamento. 

Abraçando tais fundamentos com profundidade, a Constituição Federal 

Pátria de 88 foi o documento político, pode-se afirmar, que mais substancializou a 

aptidão do Estado para amparar liberdades, prestar a segurança e a defesa do ser 

humano, e conferir a dignidade que lhe é inerente (artigo 1º, inciso III). 

Tratou o Texto Político de avultar, de forma única, a limitação ao arbítrio 

do Estado, diante da experimentação recente de delírios desregrados vivenciados 

em “anos de chumbo”, o que o levou a se acautelar de insurgências desvirtuadas de 

um Estado Democrático alicerçado em lei stricta, ganhando, destarte, seus mais 

acentuados traços garantistas permeados em todo o seu texto. A qualidade 
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 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria: forma e poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Trad. 
João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Coleção 
Os Pensadores). 



27 

constitucional garantista, limitadora da atuação do Estado, se infere com nitidez do 

fragmento de trabalho publicado por Fernando Tourinho Neto, intitulado “Sou 

garantista porque cumpro a Constituição”: 

Sou garantista porque procuro assegurar os direitos fundamentais de todo 
cidadão brasileiro ou estrangeiro, seja indiciado, acusado ou condenado, 
independente da cor, crença, sexo, opção sexual, profissão (sem profissão), 
convicção filosófica ou política, de ter ou não moradia, da situação 
econômica (pobre ou rico), de ter ou não poder político ou econômico. 
Entendo que o indiciado, acusado ou preso devem ser respeitados em sua 
dignidade, integridade física e moral. Sou garantista porque cumpro a 
Constituição.

24
 

Com o atributo garantista, a Lex Magna expande seus influxos pelo 

arcabouço jurídico nacional em sua completude, sendo essa a sua tarefa e seu 

desafio maiores. O desenho da arquitetura piramidal kelseniana25 entregou à 

Constituição sua hegemonia e supremacia frente a todas as relações jurídicas 

válidas, fundamentando a superioridade da Carta e dos preceitos constitucionais, 

condutores do aparelho jurídico. Todavia, a supremacia não se esteia no âmbito 

meramente formal, mas advém, notadamente, de sua ontologia, na lição de 

Bonavides26, quando promovia a colocação dos valores dos direitos fundamentais 

por sobre e acima de todo o ordenamento jurídico. 

Foram, desse modo, perceptíveis as garantias constitucionais 

umbilicalmente coligadas com os ensinamentos garantistas dos doutrinadores suso 

aludidos, a saber, a Lei Maior trouxe encartada a nulla culpa sine judicio de Ferrajoli, 

em seu artigo 5º, inciso LVII, estabelecendo que ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 

A segurança jurídica, idealizada e aspirada pela concepção garantista 

como primeiro passo para a formação de um “Estado das Garantias”, ou Estado de 

Direito, foi corporificada naquele mesmo artigo, no momento em que sustentou a 
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salvaguarda do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, inciso 

XXXVI, da não retroatividade da novatio legis in pejus, inciso XL, repousando 

reflexos, ainda, na norma angular que estabelece inexistência de crime, se 

inexistente lei anterior, inciso XXXIX. 

Ao focar na essencialidade dos direitos fundamentais e humanos na 

esfera penal, previstos significativamente na Carta Constitucional, Baratta detectou 

as garantias como objeto e limite da lei penal, em “Princípios do Direito Penal 

Mínimo”: 

O conceito de direitos humanos assume, nesse caso, uma dupla função. 
Em primeiro lugar, uma função negativa concernente aos limites da 
intervenção penal. Em segundo lugar, uma função positiva a respeito da 
definição do objeto, possível, porém não necessário, da tutela por meio do 
direito penal.

27
 

É de se atinar ao paralelismo da nulla poena sine crimine et sine culpa, 

assinalada por Ferrajoli, com a pessoalidade, intranscendência ou responsabilidade 

pessoal da pena, constante do inciso XLV, do artigo 5º28, da Constituição, cujo 

conteúdo compele o Estado a submeter punição somente àquele que houver 

praticado crime e tenha sua culpa declarada. Assim, quem não tem culpa ou não 

praticou delito algum não pode ser afligido ou castigado por erro de outrem. 

O cânone garantista da nulla probatio sine defensione, de seu turno, 

encontra contundente acolhida no inciso LV29 do artigo dos fundamentais direitos, 

tendo este sido erguido a princípio constitucional com o escopo de propiciar ao 

acusado a maior amplitude possível de defesa, de oportunidade para promover suas 

justificações e de ter suas razões profundamente examinadas. Fez-se da ampla 

defesa, nesses termos, um pressuposto, um antecedente obrigatório em qualquer 

processo acusatório. 

Contraditório e ampla defesa, terminantemente associados, hão de 

proporcionar a busca mais racional e congruente com um Estado Democrático, em 
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que o Direito impera em detrimento de suposições e prognoses destituídas de 

embasamento fático peremptório. Uma “ampla defesa” que é objetivamente tolhida 

do acusado e minimizada pelo órgão judicial, conferindo este um direito deficiente ao 

acusado, não é ampla, é defesa disforme. Em singular reflexão, Scarance, em seu 

“Processo Penal Constitucional”, apregoou: 

No processo penal é necessário que a informação e a possibilidade de 
reação permitam um contraditório pleno e efetivo. Pleno porque se exige 
sua observância durante todo o desenrolar da causa, até seu encerramento. 
Efetivo porque não é suficiente dar à parte a possibilidade formal de se 
pronunciar sobre os atos da parte contrária, sendo imprescindível 
proporcionar-lhe os meios para que tenha condições reais de contrariá-los.

30
 

Por conseguinte, os recursos e possibilidades de defesa devem ser 

potencializados ao máximo, envolvendo todos os meios de resistências e 

impugnações disponíveis ao acusado no ordenamento, sob pena de desprezo às 

prescrições magnas. 

Registradas ainda na Carta de 88 múltiplas outras tangências com o 

garantismo penal, sobressai-se, como dos pertinentes ao objeto da pesquisa, o 

devido processo legal (nullum iudicium sine accusatione, nulla accusatio sine 

probatione e nulla probatio sine defensione do Garantismo), o qual encerra em si 

muitas das garantias em aliança, com a intenção de conter abusos ou inseguranças 

processuais, celebrar a idoneidade jurídica, os direitos fundamentais e, ao fim e ao 

cabo, realizar com justiça a finalidade do processo, instrumento que é para a 

prestação da tutela penal. 

Assim exposto, a Norma Suprema pátria cingiu em seu texto, 

notadamente com o título de direitos fundamentais, um compilado de conceitos 

garantistas, fazendo refletir tais paradigmas pelo acervo infraconstitucional, forçando 

todo ele à obediência de seus imperativos fundamentais, intocáveis ao legislador 

derivado. 

                                            
30

 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 61. 



30 

2 ESTUDO DA EMENDATIO E DA MUTATIO LIBELLI 

De duvidosa constitucionalidade, os dispositivos a serem tratados por 

esta pesquisa se revelaram suspeitosos frente a própria Constituição, e 

permaneceram inseridos no Diploma Processual Penal junto à reforma que lhe 

ocorreu em 2008, a qual teve como emblema uma reformulação do Código para 

mais adequá-lo ao sistema acusatório. 

Ainda mais duvidosa foi a inserção desse mesmo dispositivo, a ser 

adiante analisado, que se opõe frontalmente ao princípio do contraditório, 

dissimulado dentro de uma reforma concebida pretensamente para aplaudir o 

sistema acusatório. O fato é que a norma, a ser analisada nestes capítulos, foi 

inserida no Código Processual, e dela as varas criminais distribuídas em todo o 

Brasil fazem uso indiscriminado, julgando por comum aquilo que tem intensamente 

dúbia sua compatibilidade com a Carta de 88. 

É assim que, no cenário retratado, acabaram por permanecer, com a 

Reforma Processual Penal de 2008, os institutos da emendatio libelli e da mutatio 

libelli, dentro de uma receita criada pelo Congresso Nacional para “atualizar” aquilo 

que já estava enferrujado há anos no Compilado de 1941. Não há qualquer dúvida 

da salutar mudança ocorrida, da reformulação do processo que já não se 

compatibilizava quer com a Constituição, quer com os novos conceitos de direitos 

fundamentais nela exarados. A sociedade, como é de sua essência, tampouco 

continuava a mesma. Urgiam certamente transformações. 

Ocorre que a Reforma ratificou as possibilidades de manejar a marcha do 

processo com elasticidade nas acusações, através de aditamentos, emendatio libelli 

e mutatio libelli, de feitio que a indicação do tipo incriminador, no pleito exordial de 

condenação, revelou-se quase que uma formalidade processual, se se considerar 

que ao juiz é permitido transmudá-la ou afastá-la, em conformidade com o método 

da emendatio, como adiante se verá. Com peculiaridade tal, a capitulação penal 

imputada permaneceu maleável e flexibilizada, tornando incerto ao réu a constância 

ou não da denúncia que lhe é atribuída. 

Quer isso dizer que o pedido inicial da acusação não é definitivo ou 

imutável. Ao revés, é hábil a se adaptar às circunstâncias que se desenvolvam no 

curso do processo, para se conformar ao que foi apurado pelos fatos e provas 

enfrentados nos atos instrutórios. 
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Continuou-se, assim, a existir um permissivo legal que viabilizava ao 

magistrado do caso alterar o tipo penal que motivou a conduta acusatória, sem 

nenhuma participação das partes nessa atitude, e isso tão-somente como resultado 

de uma faculdade jurisdicional, realizada em sentença. De tal forma se dá a 

emendatio libelli: 

1. O órgão acusador oferece a denúncia somente após plenamente 

concebida a sua opinio delicti sobre os fatos que lhe foram 

apresentados em inquérito ou em peças de informação. 

2. Formada a opinio delicti e sua convicção acerca do tipo penal incorrido, 

tem-se como resultado a confecção da denúncia, a qual tem como 

requisito obrigatório a classificação do crime, conforme ditames do 

artigo 4131 do Diploma Processual Repressivo. 

3. Expõem-se os fatos supostamente criminosos, em conjunto com a 

tipificação em tese, sujeitando-os ao contraditório. 

4. O réu recebe a versão acusatória dos fatos e a capitulação que lhes foi 

correspondida, respondendo a imputação com base no conjunto fato + 

crime a si imputados. Nessa fase, com base no princípio da ampla 

defesa, e conferidos ao acusado todos os meios de defesa que lhe 

estão à mão, poderá se valer de quaisquer alegações que lhe pareça 

favoráveis. 

No ponto, tão alargada é a possibilidade de defesa, tamanha a sua 

dimensão teórica, que até a eventual ilicitude de uma prova pode ser desprezada, se 

realizada para se erguer em peça defensiva, em favor e pelo direito à presunção de 

inocência do imputado. Moreira, acompanhando a jurisprudência e a doutrina 

dominantes, acentuou em sua composição “A Constituição e as Provas Ilícitas 

Adquiridas”: 

É possível a utilização de prova favorável ao acusado ainda que colhida 
com infringência a direitos fundamentais seus ou de terceiros, quando 
indispensáveis, e, quando produzida pelo próprio interessado (como a de 
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gravação de conversação telefônica, em caso de extorsão, p. ex.), 
traduzindo a hipótese de estado de necessidade, que exclui a ilicitude.

32
 

A proporcionalidade se alia à “teoria do sacrifício”, projetada em seus 

primórdios para incidir no processo civil, agora incidente também no processo penal, 

segundo a qual, quando constatado um confronto entre dois atos lícitos opostos, os 

quais resultassem em dano, a razoável e mais ponderada alternativa frente o 

ordenamento seria amparar aquela conduta que mais inocente parecesse. Canotilho 

acredita que: “[...] de um modo geral, considera-se inexistir uma colisão de direitos 

fundamentais quando o exercício de um direito fundamental por parte do seu titular 

colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro titular”33. Seria de se 

admitir, destarte, em uma aplicação analógica ao processo penal, prova ilícita em 

favor do réu, quando a única possível, consoante entendimento da Corte Suprema: 

O Supremo Tribunal Federal entende que em matéria de provas ilícitas 
apenas aplica-se o princípio da proporcionalidade pro reo, entendendo-se 
que a ilicitude é eliminada por causas excludentes de ilicitude, tendo em 
vista o princípio da inocência.

34
 

Nesse horizonte, está o inúmero de instrumentos de defesa à disposição 

do réu, com esteio maior constante da Constituição Federal, que prevê seu direito 

fundamental de defesa ampla35, quase que irrestrita, tendo à vista o direito em lide, o 

das liberdades humanas, contendo em seu núcleo a liberdade física, a liberdade de 

profissão, a liberdade pecuniária, a liberdade de filiação, dentre todas as demais 

sobre as quais pode recair a reprovação penal. 

Deste modo, em rápida excursão, está ao alcance do acusado negar os 

fatos, alegar a não adequação plena do fato à norma (não adequação ao tipo, 

ausência de tipicidade), a inconstitucionalidade da norma aplicável, da própria pena 

ou do próprio tipo, postular por progressão de regime ainda durante o processo – 

acaso já esteja aprisionado –, por livramento condicional, por suspensão condicional 
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da pena, todos estes adstritos à quantidade de pena dosada abstratamente ao 

delito. 

Tão extenso é o quilate das defesas possíveis, que inarredável é o 

reconhecimento do fato de que o tipo penal, aliado à respectiva cominação legal, 

está intrinsecamente relacionado com o modo pelo qual se dará a preparação da a 

tese defensiva em sua integralidade. 

5. Projetados ao julgador todos os recursos probatórios, com a acusação 

apontando para uma espécie de delito e a parte contrária negando os 

fatos, a constitucionalidade das normas aplicáveis ao tipo, a própria 

tipicidade, ou apresentando quaisquer outros argumentos defensivos, é 

formada a convicção do magistrado acerca do fato-crime a ele descrito. 

6. Em sede de prolação de sentença, contrariando tudo aquilo 

anteriormente discutido na instrução do processo, delibera o 

magistrado pela condenação do imputado por crime diverso daquele 

sobre o qual foi instaurado o debate e o contraditório, podendo 

surpreender as partes que sequer puderam opinar sobre o novo 

parâmetro tipificado, acerca do novo apanhado de normas incidentes 

sobre o crime diverso (talvez novos prazos para progressão de regime, 

livramento, compatibilidade ou não com pena restritiva de direitos ou 

suspensão condicional da pena). É, enfim, edificada uma conjuntura 

inesperada ao réu, a qual poderá se mostrar mais benéfica, como 

também mais severa, contudo sempre imprevista. 

7. Assim, finda a sucessão dos atos processuais, é o réu apenado por 

crime sobre o qual não teve sequer oportunidade de manifestação, 

tampouco a acusação se posicionara sobre concorde ou não com a 

imputação tachada pelo magistrado, ultimando-se em uma prestação 

jurisdicional às avessas, eis que inexistente a acusação ministerial, 

como órgão privativamente36 detentor da aptidão para iniciar e mover a 

persecução, a fim de aceitar o novo tipo, como se de sua própria opinio 

fosse. Inexistente, ainda, a defesa, para completar a triangularidade do 

processo. 
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Ainda que custoso de se acreditar que tal procedimento um Estado de 

Direito se presta a permitir, é o que reza a redação do obscuro artigo 383 do Código 

Processual Repressivo: 

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou 
queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave. 
§ 1o Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver 
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz 
procederá de acordo com o disposto na lei. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 
2008). 
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão 
encaminhados os autos. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

Com esse procedimento singular, toma o magistrado o poder de escolher 

tipificação legal, alheio às opiniões da acusação e ignorando as possíveis alegações 

da defesa quanto ao novo tipo penal, o que é demais repreensível, apesar de 

esmagadora doutrina clássica seguir celebrando com satisfação e legitimidade esse 

modo de atuação. A explicação jurídica para tal aceitação se repete indistintamente 

entre os autores, residindo, sempre e unicamente, no brocardo latino que aduz que, 

sendo o juiz conhecedor do direito – jura novit curia –, bastar-se-ia narrar-lhe os 

fatos – narra mihi factum dabo tibi jus37 –, nos dizeres de Capez, em seu “Curso de 

Processo Penal”, o qual partilha da uníssona opinião doutrinária: 

No processo penal, o réu se defende de fatos, sendo irrelevante a 
classificação jurídica constante da denúncia ou queixa. Segundo o princípio 
da correlação, a sentença está limitada apenas à narrativa feita na peça 
inaugural pouco importando a tipificação legal dada pelo acusador. Desse 
modo, o juiz poderá dar aos eventos delituosos descritos explícita ou 
implicitamente na denúncia ou queixa a classificação jurídica que bem 
entender[...].

38
 

A sustentação do instituto da emendatio por esses anos em que continua 

permanecendo com vigência, não obstante a fortemente questionável indiferença 

para o acusado quando há “simples” alteração classificatória do delito, tem 

encontrado guarida e pretexto em assustador segmento doutrinário, o qual domina 

com vigor o pensamento jurídico nacional. E segue a doutrina de Fernando Costa 

Tourinho, identicamente embasada e de igual natureza insatisfatória: 
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Inteira aplicação tem, aqui, o refrão narra mihi factum dabo tibi jus. Certo 
que deve haver correlação entre a sentença e a acusação. Mas esta relação 
mútua há de verificar-se entre a sentença e o fato contestado, e não entre a 
decisão e a capitulação dada à causa petendi, que é o próprio fato.

39
 

O discurso não varia nem encontra fundamentos outros além daquele 

brocardo latino, tomando-o como se um indiscutível princípio, regra ou lei fosse, que 

se aplicasse nas relações jurídicas indistintamente, porém tal não pode se dar. É 

inconteste o valor destes brocardos, como orientadores que são, dando sentido ou 

direção a certas interpretações jurídicas, todavia nunca foram diretrizes, muito 

menos reconhecidos constitucionalmente, a repercutirem com obrigatoriedade nas 

relações e em detrimento do que foi insculpido na Carta Magna. Na perspicaz 

publicação “Os pouco conhecidos e lembrados brocardos jurídicos”, Freitas assinala: 

Assim são os brocardos jurídicos. Não alcançam o caráter científico dos 
princípios que, nas palavras de Sérgio Sérvulo da Cunha, “estabelecem 
uma ponte entre o jusnaturalismo e o positivismo, permitindo a superação 
de ambos” [...]. Mas continuam influenciando a aplicação do Direito.

40
 

De que modo poderia um brocardo de aplicação inexata no processo 

penal se sobrepor ao conceito garantista da defesa ampla e do contraditório 

estampados na Texto Político, de densidade normativa definitivamente mais 

vinculativa? O argumento de que o juiz conhece o direito, e de que seria bastante 

narrar-lhe os fatos, não comunga com a realidade de que o sistema de ordenamento 

adotado impõe amarras constitucionais severamente compulsórias, e não se atentar 

para tanto significa rejeitar os pilares sobre os quais o Estado Democrático de Direito 

Brasileiro se ergue. 

Prossegue aquela mesma doutrina a continuamente anunciar que não 

haveria dano ao imputado a alteração do tipo penal efetivada pelo magistrado em 

sentença41, porquanto a defesa técnica a ser oposta permaneceria a mesma, 

independentemente da classificação conferida ao delito, do mesmo modo que o juiz 
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poderia proceder com a reclassificação independentemente do tipo indicado pelo 

Ministério Público. Em rápida síntese, não existiria influência alguma sobre a tese 

defensiva a capitulação delituosa conferida pelo órgão julgador. 

Capez cita o exemplo de uma “denúncia que narra que fulano empurrou a 

vítima e arrebatou-lhe a corrente do pescoço, qualificando como furto tal episódio42”, 

e que nada impediria fosse proferida sentença condenatória por roubo, sem ofensa 

ao contraditório, uma vez que o acusado não estaria a se defender de uma 

imputação por furto, mas tão somente do fato narrado. Ora, não merece prosperar a 

conclusão do respeitado penalista, já que notória a carga inteiramente distinta de 

significação trazida ao processo e conferida pela condenação por roubo, e não por 

furto, como antes imputado. Não estava o réu se defendendo, ao longo de toda a 

marcha processual, somente da subtração furtiva de um objeto? A defesa haveria 

por se preocupar, naturalmente, apenas quanto ao fato de que o agente subtraiu 

coisa móvel, desprezando qualquer ato de violência que eventualmente ao fato 

poderia estar associado, vez que em relação a isto não estava sendo acusado. 

Não haveria sentido em se defender de um fato que não fizesse parte do 

tipo penal pelo qual a defesa está sendo denunciada. Se determinada circunstância 

não está inserida dentre os elementos do crime eleito pelo órgão ministerial, é de se 

esperar que o réu não cuide por infirmá-lo. Caso assim não fosse, resquício de 

segurança jurídica não haveria a assegurar ao réu do que especificamente 

precisaria se defender, já que aquela imputação dada pelo Parquet seria mera 

formalidade, apta a ser modificada sem o seu conhecimento. Tão aflitiva conjuntura 

abriria leque de possibilidades acusatórias inesperadas para a defesa, ferindo de 

morte o princípio do contraditório, na sua faceta do direito à ciência plena e 

inequívoca da acusação. Guedes traz à baila: 

Numa época como nossa, em que a sensação de impunidade estimula a 
presunção de que todos são culpados até que provem o contrário, quando 
se passa a admitir acusações deduzidas de forma genérica, onde fatos 
imprecisos se cruzam com provas aceitas de forma aberta e indeterminada 
(predispostas a provar tudo e nada), pode-se pedir qualquer coisa sobre 
qualquer coisa, pois, ao final, restará sempre uma certeza difusa no órgão 
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julgador de que, por entre aquela maranha de fatos e provas e diante do 
apelo público contra a impunidade, alguma condenação deva ser imposta.

43
 

Trata-se da realização de um sopesar de valores deplorável a defesa do 

instituto em liça, quando o subterfúgio da economia processual toma o espaço 

reservado ao contraditório e à ampla defesa, a parecer que estes princípios fossem 

elementos acessórios e facultativos em um processo acusatório, utilizados ao sabor 

e conveniência do julgador. Tal foi o cenário representado e aclamado por Nucci, em 

sua passagem: 

Não vemos praticidade na conduta do magistrado que, estando com o 
processo em seu gabinete para sentenciar, após verificar que não é o caso 
de condenar o réu por estelionato, mas sim por furto com fraude, por 
exemplo, paralisa seu processo de fundamentação, interrompe a prolação 
da sentença e determina a conversão do julgamento em diligência para o 
fim de ouvir as partes sobre a possibilidade [...] de aplicar ao fato definição 
jurídica diversa da constante nos autos.

44
 

Estaria isso a significar que os princípios ordenados pela Constituição 

Federal poderiam ser rechaçados em nome da “praticidade” para o juiz e para o 

processo? A conveniência ao julgador ou à celeridade processual teriam 

efetivamente o condão de afastar o direito a uma denunciação clara e precisa, com o 

seu necessário contraditório? Não se titubeia na resposta, porém persiste este falho 

entendimento na doutrina, consolidando-se em uma prática atentatória às garantias 

do acusado,  

Diante do cenário descrito, adveio a denominação “sistema inquisitorial”, 

com a intenção de simbolizar aquele processo livre de segurança às partes, 

arbitrário em sua natureza e com as funções acusatórias, defensivas e jurisdicionais 

diligenciadas por um único órgão, a denotar o menosprezo para com a lisura e a 

respeitabilidade mínimas inerentes a um processo legal. Referia-se, por consectário, 

a um processo tendencioso, parcial e unilateral. Teoricamente, apontado sistema 

tem sido repelido pelo ordenamento repressivo pátrio, tendo a Reforma de 2008 

prometido afastá-lo com ainda mais veemência, entretanto falhado em seu intento 

de forma displicente, ao insistir na validade de instituto do gênero do da emendatio. 
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A figura do juiz que muda a imputação apenas em fase de veredito 

inequivocamente furta ao acusado o seu direito a ter ciência livre e sem rebuços da 

acusação em virtude da qual está sendo condenado, eis que o réu permanece de 

mãos atadas e sem saída para atuar livremente em defesa própria, visto já estar 

condenado quando consegue ter conhecimento do crime em razão do qual cumprirá 

pena. Fases processuais determinantes são menosprezadas, e a oportunidade para 

expor as razões de defesa impugnando cada específico elemento do novo crime, em 

instância a quo, resta definitivamente embaraçada. 

Os danos à qualidade e à amplitude da defesa são incalculáveis, uma vez 

que ter ciência do crime é ter ciência dos pontos a serem necessariamente 

impugnados, todavia à doutrina ainda é árduo reconhecê-lo, seja por conveniência à 

economia processual, seja por ater-se a um brocardo que não poderia ser 

empregado em confronto com uma imposição constitucional. A maneira como o 

procedimento da emendatio se dá, sem receio das discordantes opiniões, está em 

séria desarmonia com o que foi pautado como direito fundamental do indivíduo, a 

despeito do que defende a clássica doutrina, até os dias de hoje seguida, sem 

previsão para cair em desuso. 

A insensatez do instituto, que não permite oitiva do réu antes de 

condenação por determinado crime, se faz ainda mais acentuada quando se está 

diante da expressividade do princípio da ampla defesa, cuja essência permite e 

assegura, indubitavelmente, a maior quantidade de defesas e alegações possíveis, 

com absolutamente todos os “meios e recursos a ela inerentes45”. Com esteio na 

doutrina de Badaró, a emendatio se mostra procedimento insidioso quando desgasta 

a defesa e viola o ditame da não-surpresa no processo: 

Em síntese, o juiz não pode condenar o acusado, mudando as circunstâncias 
instrumentais, modais, temporais ou espaciais de execução do delito, sem dar-lhe 
a oportunidade de se defender da prática de um delito diverso daquele imputado 
inicialmente, toda vez que tal mudança seja relevante em face da tese defensiva, 
causando surpresa ao imputado. [...] Antes de sentenciar, em respeito ao 
contraditório, deve o juiz convidar as partes a se manifestarem sobre a 
possibilidade de uma nova classificação jurídica dos fatos, evitando que sejam 
surpreendidas com a nova capitulação, sem que tenham tido oportunidade de 
debatê-la. Embora o réu se defenda dos fatos imputados e não da classificação 
legal dos fatos, ocerto é que o tipo penal exerce influência decisiva na condução 
da defesa, de forma que sua alteração poderia surpreendê-la

46
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Ora, se o réu pode alegar, por exemplo, até a inconstitucionalidade da 

pena, como recentemente se decidiu, como ainda defender que a tipificação dada a 

sua conduta não tem importância? Como acreditar que, ao aplicar o tipo, o juiz está 

fazendo uma adequação meramente jurídica, de modo a restar aplicado 

indiferenciadamente o brocardo “dá-me os fatos e dar-te-ei o direito”? 

É, inclusive, reconhecida pela Suprema Corte a possibilidade de 

declaração da inconstitucionalidade de leis penais pelo Poder Judiciário, de acordo 

com o trecho de julgado paradigma: 

Mandatos constitucionais de criminalização [...] impõem ao legislador [...] o 
dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de 
excesso e como proibição de proteção insuficiente. A ideia é a de que a 
intervenção estatal por meio do Direito Penal, como ultima ratio, deve ser 
sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade [...] Abre-se, com isso, a 
possibilidade do controle da constitucionalidade da atividade legislativa em 
matéria penal.

47
 

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, consoante o que foi acima 

aludido, deu azo, em inusitado e recente julgamento, constante do seu informativo 

de número 559 (período de 6 a 16 de abril de 2015), à declaração de 

inconstitucionalidade de preceitos secundários, dando azo a importantes 

precedentes e inaugurando um entendimento completamente novo. 

No caso em tela, declarou eivada de inconstitucionalidade insanável a 

pena do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso V, do Código Penal (CP), tomando como 

fundamento os reflexos de proporcionalidade emanados da Carta Magna: 

Sendo assim, em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade e 
razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é 
imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a 
pena de 'reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa' abstratamente 
cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, V, do CP, referente ao 
crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos 
ou medicinais de procedência ignorada. Isso porque, se esse delito for 
comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas 
(notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública), 
percebe-se a total falta de razoabilidade do preceito secundário do art. 273, 
§ 1º-B, do CP, sobretudo após a edição da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), 
que, apesar de ter aumentado a pena mínima de 3 para 5 anos, introduziu a 
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possibilidade de redução da reprimenda, quando aplicável o § 4º do art. 33, 
de 1/6 a 2/3.

48
 

Com essas razões, o Colendo Tribunal afastou a pena do crime de 

adulterar produtos para fins terapêuticos ou medicinais, dado o caráter 

excessivamente drástico de seu quantum, longe de estar condizente com a 

lesividade e gravidade da conduta perpetrada. A pena tomada como parâmetro 

consistiu na cominada ao crime de tráfico de entorpecentes, a qual tutela, 

semelhantemente, o mesmo bem jurídico, por isso ser mister a adequação lógica e 

proporcional. Os impactos da distinta decisão, no entanto, não se restringiram ao 

âmbito da Corte Cidadã, pois que já vem tendo eco também em Tribunais 

inferiores49. 

Absolutamente indispensável lembrar que tal decisão apenas foi exarada 

em resposta a manifestação da defesa, que pedia intervenção sobre aquela absurda 

pena, com os seguintes dizeres, presentes no relatório do acórdão supracitado: 

Na apelação, a defesa arguiu, entre outras matérias, a 
desproporcionalidade entre a pena cominada para o delito previsto no 
mencionado dispositivo legal e o bem jurídico ali tutelado, pugnando pela 
declaração incidental de inconstitucionalidade da norma ou, ainda, pela 
aplicação, por analogia in bonam partem, da pena cominada para o tráfico 
de drogas.

50
 

Face esses pedidos arrolados em apelação, os quais foram rejeitados 

pelo Tribunal local, e também presentes no habeas corpus impetrado no Tribunal 

Superior, esta Corte Cidadã concedeu os pleitos da defesa, realmente 

reconhecendo a inconstitucionalidade da pena cominada e aplicando a prevista para 

o delito de tráfico de drogas, nos exatos termos dos pedidos defensivos: 

Para mim, devemos ficar adstritos ao preceito secundário da norma e, 
considerando-o inconstitucional, no caso concreto será aplicada a pena 
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prevista no art. 33 da Lei de Drogas, com possibilidade até de incidência do 
respectivo § 4º.

51
 

Com essa permissão jurisdicional já concedida pelo Superior Tribunal de 

Justiça em precedentes, bem assim por outros Tribunais inferiores, fica demais 

evidenciado que o conhecimento, pelo réu, do tipo penal pelo qual está sendo posto 

a julgamento integra o seu direito de ampla defesa, de vez que poderá impugnar 

quaisquer elementos que entender devidos em oposição ao crime atribuído em 

denúncia, à semelhança da inconstitucionalidade do crime ou da pena, conforme 

evidenciado, de forma que cerceá-lo dessa prerrogativa – que nada mais é do que a 

obediência ao devido processo legal – limita a gama de possibilidades de alegações 

a serem lançadas. 

Se é limitadora do direito de defesa, como persistir na fraca declaração de 

constitucionalidade e legitimidade da norma do artigo 383 do Código de Processo 

Penal? Se a amplitude de defesa está prejudicada, em qualquer que seja o seu 

grau, não consegue prosperar, em um Estado Democrático, e ante os ditames 

fundamentais impostos pela Constituição, o pensamento de que a mudança de 

imputação ocorrida em sentença, efetuada pelo próprio magistrado, é apenas 

aplicação jurídica, e não fática ou meritória.  

Conforme se demonstrou, o tipo penal, em jurisprudência cada vez mais 

inovadora, pode ser impugnado dos mais diversificados feitios, e não somente em 

fatos a defesa pode se basear, mas também em razões jurídicas. 

Significa fechar os olhos à realidade admitir que defesas e respostas à 

acusação emanadas em processos criminais se refiram somente a fatos. Talvez a 

clássica doutrina não esteja também a recordar da atipicidade criminal tão 

conclamada nas peças processuais provindas especialmente da Defensoria Pública. 

Sabe-se que a tese mais propugnada – e talvez a mais popular – por este órgão em 

procedimentos criminais é a não adequação do fato ao tipo penal indicado pelo 

Ministério Público, a culminar em uma possível declaração de atipicidade, como não 

raramente ocorre. 

Uma vez atípico o crime, a conduta não irá se amoldar a qualquer fato 

penalmente relevante. Mas estaria disponível à defesa alegar atipicidade de um 

                                            
51

 Corte Especial do STJ. Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus. Ministro Relator 
Sebastião Reis Júnior. Data de Julgamento: 26/02/2015.  



42 

crime sobre o qual não pode opinar ou prever? Com o uso da emendatio, são feridos 

o contraditório e a versão sopesada das argumentações de cada uma das partes. 

Não se está aqui a defender o excêntrico tratamento dado pelo Superior 

Tribunal de Justiça ao alterar penas, tampouco a permuta de penas entre tal ou qual 

crime. Caracterizou-se, entretanto, uma tolerante jurisprudência, aberta a receber 

essa natureza de pedidos por parte dos réus. 

Uma vez a jurisprudência haja assentido com a postulação de análise de 

penas e a aferição de sua razoabilidade, assim como com a apreciação de validade 

de normas penais em geral, concedeu-se à parte ré outra razão para necessitar ter 

conhecimento do crime por conta do qual poderá eventualmente vir a ser 

condenado. Furtar a palavra ao acusado frente o novo crime cogitado pelo juiz é 

fugir da retidão processual, é retroceder a tempos inquisitórios. 

Com a permanência de características legislativas como as perpetradas 

pelo instituto da emendatio, é utópico ambicionar por um “processo de garantias”, 

voltado para a segurança jurídica entre as partes envolvidas. 

Uma vertente da importância do tipo e da subsunção legal para o acusado 

é a vasta possibilidade de declaração de atipicidade do fato, tese fundamental à 

Defensoria Pública, como antes dito, conforme largamente difundido na 

jurisprudência dos Tribunais: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. MEDIDA PROTETIVA. DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. 
SÚMULA 182 DO STJ. [...] 2. Ainda que superado o óbice, a pretensão 
ministerial esbarra no entendimento pacificado deste Tribunal Superior de 
que o descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da 
Penha não configura o crime de desobediência. 3. Agravo regimental não 
conhecido.

52
 

Se surpreendida por condenação de incurso em crime do qual não teve 

espaço para rebater, a defesa resta indefinidamente afetada e fragilizada. A 

postulação pela atipicidade, que pode inclusive ser a única tese a favor da defesa, 

acabaria por se retratar inútil. 

O pedido de declaração de atipicidade do novo crime apontado, também, 

acaba por ser impossível de análise em primeiro grau, mas apenas em sede de 
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apelação ou habeas corpus. Em apontadas circunstâncias, a instância encontra-se 

irremediavelmente diminuída e suprimida, configurando-se uma indesejável 

supressão de instância, odiada pelo ordenamento pátrio. 

E quando a mudança do tipo penal ocorre em segundo grau de 

jurisdição? Quais os meios alternativos para que o réu se defenda dessa nova 

imputação dada pelo magistrado? Restam, de fato, escassos meios de defesa. No 

máximo, poderá ele contar com algum dos improváveis e dificultosos recursos ao 

STF/STJ ou com um habeas corpus. Nota-se o encolhimento de instâncias para 

apreciação de um fato, qual seja a nova definição típica conferida pelo julgador, o 

que nunca seria admissível de ocorrer, vez que é das garantias constitucionais 

implícitas o acesso à justiça nos graus de jurisdição que lhe são próprios. 

O exame de dado fato juridicamente relevante deveria ocorrer precípua e 

preferencialmente em primeiro grau, quando o juiz está mais próximo das partes, 

presidindo a instrução e tornando-se sensível aos fatos e razões postas pelas 

partes. 

Retirar do réu a possibilidade de obter palavra frente ao juiz de primeiro 

grau, acaso este aplique a emendatio, é aplacar seu âmbito de defesa; é apequenar 

suas chances de ter seu pedido atendido. Desenha-se uma situação extremamente 

deletéria e teratológica imaginar a fuga de instância perpetrada por um instituto 

infraconstitucional, o qual entrega as alegações quanto ao novo tipo penal somente 

ao órgão jurisdicional ad quem. 

Nessa toada, não se aceita, no momento atual, um procedimento como o 

da emendatio libelli, o qual não se ajusta a um processo garantista, em 

conformidade e formato coerentes com os ordenados constitucionalmente, protetor 

dos direitos e garantias fundamentais, no afã de se ver construir um devido 

processo. 

Um tal procedimento recomenda a instauração do contraditório antes  

de que seja alterado o crime originariamente imputado, de forma que, na atual 

época, em que vige um Estado de Direito que busca a conquista, o mais próximo 

possível, de um devido processo constitucional, legítimo em todos os seus termos,  

a doutrina clássica não tem mais como ser erguida sem manchar o direito à  

ampla defesa. 

De outra senda, em oposição à emendatio, o instituto da mutatio libelli 

sofreu valorosas transformações com a reforma de 2008. Quando antes apenas era 
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necessário aditar a denúncia e estabelecer o contraditório na hipótese em que o 

novo crime albergasse pena mais grave, agora a reconstrução da instrução, com a 

oitiva da defesa, se faz uma obrigatoriedade sempre que a mudança de imputação 

decorra de um fato inédito, descoberto no desenrolar do processo, cuja revelação 

ensejaria a tal alteração típica. 

É o que estatui a nova redação do artigo 384 do Código Processual 

Penal: 

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova 
definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de 
elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o 
Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) 
dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de 
ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. 
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 

A mudança produzida pela reforma consertou aquilo que não tinha razão 

para persistir no sistema, pois pergunta-se: com que critério legal o legislador 

julgava que, por haver a condenação por um crime menor, o contraditório e o devido 

processo legal deveriam ser dispensados? 

Tratou-se de reparar, assim, um erro antigo existente na legislação, 

 que se avizinhava do que se entende por processo de segunda ou  

terceira velocidades – classificação dada por Silva Sánchez53 –, desprovido de  

segurança jurídica e com uma flexibilização ruinosa de garantias penais e 

processuais penais54. 

Desse modo, constatou o legislador a debilidade com que se impunha à 

defesa, que era aturdida, ao fim do processo, com a condenação por crime outro, 

brindado com novos fatos, que poderiam nem ter sido debatidos em sede de 
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instrução, mas que surgiam na sentença para fundamentar o laudo condenatório. 

Em brilhante artigo, Fudoli ressalta com clareza que: 

Havendo aditamento, o juiz fica, na sentença, adstrito aos seus termos (art. 
384, § 4º, CPP), ou seja, não mais poderá condenar o réu pelo crime 
inicialmente narrado, medida esta que prestigia o sistema acusatório (o Juiz 
não pode, ainda que de forma reflexa, ter iniciativa na persecução 
criminal.

55
 

É assim que foi feliz o legislador ao prestigiar o sistema formalmente 

adotado pelo Código Processual Penal, agraciando as garantias fundamentais do 

réu e da acusação, em uma quase que paridade de armas. De igual modo não se 

deu com o instituto da emendatio libelli, dantes criticado, que erigiu à legalidade e à 

aparente normalidade o dano ao contraditório e à ampla defesa. 

Pelo exposto, digna de aplausos a alteração no instituto da mutatio libelli, 

a qual tratou de respeitar a defesa do réu quando se está diante de nova acusação, 

novos fatos, e, portanto, novas configurações típicas. Nesse ponto, acertou o 

legislador ao reconhecer que, diante de novos fatos, sejam eles mais graves ou mais 

tênues, há que se observar o devido processo, e, com ele, o contraditório. 

Quanto à emendatio, o mesmo legislador arquitetou um contrassenso, 

pois que é cada tipo penal senão fatos distintos descritos? Se existem dois tipos 

diferentes, quer isso dizer que os fatos típicos constantes ao seu preceito primário 

são também distintos. Cada tipo alude a fatos distintos. Assim, se há fatos distintos, 

por que razão idônea não conferir o juiz a oportunidade de defesa ao denunciado? 

2.1 Limiar jurídico entre fato novo x fato diverso 

No percurso de um processo penal, infinitas possibilidades podem advir 

de uma audiência de instrução. Fatos, antes desconhecidos, podem vir à tona, com 

a real possibilidade de mudança radical daquela imputação originária, rotulada pelo 

órgão de acusação. 

Muito se confunde, durante a marcha processual, quanto à classificação a 

ser dada para tais alterações fáticas. Em se tratando de fato novo ou de fato diverso, 
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as consequências serão drasticamente diferentes, o que atrapalha a desempenho 

das partes e dos operadores atuantes no processo. 

O instituto da mutatio libelli, que impõe aditamento da denúncia ou 

acusação e a complementação do processo com uma nova audiência de instrução, 

com pronunciamento da defesa quanto à nova situação fática, somente se dará 

quando da ocorrência de um fato diverso daquele contido na denúncia ou queixa 

originária, conforme explica o artigo 384, do Código de Processo Penal, antes 

mencionado: 

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova 
definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de 
elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o 
Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa [...]. 

Destarte, o procedimento da mutatio apenas será aplicado quando os 

elementos do núcleo essencial do tipo derivado (nova classificação) correspondem 

parcialmente aos do fato da imputação primitiva, mas com o acréscimo de algum 

elemento que o modifique, por isso a menção a “elemento ou circunstância” não 

contidos na acusação, e não “elementos ou circunstâncias novos”. 

Se assim fosse, com o aditamento da denúncia pela presença de 

“elementos ou circunstâncias novos”, o tipo originário seria modificado por outro que 

não guardaria em sua descrição nenhum dos elementos do primeiro. 

Isso sinaliza que a mutatio libelli apenas poderá ter lugar quando os 

novos elementos ou circunstâncias surgidos sejam apenas complementos do tipo 

originário. 

Em apertada síntese, o tipo primitivo tem de estar contido no tipo 

secundário, de forma que este último guarde aqueles elementos iniciais e mais outro 

ou outros. 

Assim, é de se constatar que a mutatio libelli está para o “fato diverso”, 

assim como a absolvição do réu está para o “fato novo”. Explica-se: o fato se diz 

novo quando cada especial elemento de seu núcleo essencial se transmuda em fato 

criminoso completamente distinto daquele que estava desenhado na denúncia 

inicial. 
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Se os fatos descobertos aclararam que se trata de crime que nada tem de 

elementos do crime inicial, é mister ser conduzida a absolvição, com o posterior 

oferecimento de nova denúncia, condizente com o novo crime. 

Daí que não se poderia aplicar, por exemplo, a emendatio libelli ao fim do 

processo, quando presentes elementos que nada têm de similares com os presentes 

na denúncia ou queixa inicial. Em havendo fatos novos, que alteram sobremaneira a 

tipificação, não é dado ao magistrado fazê-lo em sentença, mas apenas absolver o 

acusado pelo crime imputado, porquanto este nunca existiu. 

Pazzanese56 oferece exemplo em que se toma como base uma denúncia 

de furto, a qual conduz, no decorrer do processo, a novas revelações, que dão 

ensejo à caracterização de uma receptação. Nesse caso, o julgador haverá de 

absolver o acusado, para só então receber uma denúncia congruente com o crime 

revelado, qual seja a receptação. 

A mutatio libelli não é aplicável a tal espécie de caso, já que somente 

admite como requisito o “fato diverso”. 

A nova denúncia, nos termos da apresentação de um fato novo, poderá 

fazer uso, a título de prova emprestada, das provas colhidas no processo anterior, 

porém nunca ser objeto de uma mutatio. 

O órgão acusatório, portanto, não poderá fazer uso da mutatio libelli a fim 

de alterar a tipificação para outra inteiramente nova, em nome de uma economia 

processual que afetaria sobremaneira as feições e liames do cenário inicial do 

processo, danificando as expectativas e os preparatórios das partes quando da 

propositura da ação. A mutatio, por conseguinte, não foi criada para servir como 

“correção” de uma denúncia equivocada, mas apenas para acrescentar elementos 

antes não conhecidos quando do oferecimento da peça acusatória. A função do 

instituto, dessarte, não pode ser subvertida. 

2.2 (Im)Possibilidade de alteração da acusação em ações penais privadas 

As ações movidas por meio de queixa-crime são espécies singulares 

quando se está a tratar das eventuais mudanças de imputação durante o 
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desenvolvimento processual, pois que regidas por princípios distintos daqueles 

aplicáveis às ações penais públicas, quais sejam a disponibilidade, a conveniência e 

a oportunidade. 

O instituto da emendatio libelli, em ações exclusivamente privadas, é 

facilmente identificável na redação do artigo 383, do Código de Processo Penal, cujo 

teor indica expressamente a queixa-crime como objeto de mudança da capitulação 

legal empreendida pelo magistrado. 

Nessa esteira, o diploma processual não abriu oportunidade para 

incerteza quanto ao (duvidoso) poder jurisdicional para modificar a classificação 

jurídica de crime descrito em queixa, contanto que não se alterem os relatos dos 

fatos. Nesse específico ponto, aplicam-se as mesmas censuras já articuladas 

anteriormente à falta de qualquer sinal de constitucionalidade no procedimento da 

emendatio57. 

O que se tornou nebuloso na dicção do artigo que versa sobre a mutatio 

libelli foi a ausência de qualquer alusão à queixa-crime. As linhas do artigo 384 são 

claras ao citar somente o órgão do Parquet como legitimado para conduzir o 

aditamento da peça acusatória, limitado às peças de denúncia e de queixa 

subsidiária da pública. 

Nota-se um inteiro vácuo legal no que diz com a possibilidade de mutatio 

nas ações privadas exclusivamente. 

A exclusão do querelante como legitimado a aditar a queixa-crime na 

conformidade do artigo 384 se dá em razão de que as ações penais privadas são 

movidas pelo princípio da disponibilidade, cabendo ao querelante expor ao juiz os 

fatos que deseja judicializar, estando ao seu alvedrio a exposição em juízo ou não 

dos fatos com ele ocorridos, objetos de infração penal. 

Segundo esse pensamento do legislador, elucidado pela doutrina, se o 

querelante não expôs a completude dos fatos na inicial, é porque não achou 

oportuno, por isso não caberia ao juiz apontar a propriedade de um possível 

aditamento. No entanto, a majoritária doutrina condena essa omissão legal, 

julgando-a afrontosa ao princípio da analogia e da isonomia, inerentes ao Direito 

Processual Penal. 
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Ora, e se no decorrer da instrução for descoberto um fato diverso 

superveniente que exija aditamento da inicial? Não teria o querelante poderes para 

aditar sua própria peça? Acompanha-se a lição de Tourinho Filho quando sustenta 

que: 

Possa também o querelante proceder ao aditamento. Há duas situações: a) 
se, ao tempo da queixa, já havia prova sobre determinada circunstância 
elementar capaz de alterar a qualificação jurídico-penal do fato, objeto do 
processo, e o querelante não se deu conta, o aditamento seria até 
impossível por manifesta decadência; b) se a prova se deu posteriormente, 
o aditamento pode ser feito por aplicação analógica [...], não havendo 
violação ao princípio da disponibilidade que rege a ação privada, mesmo 
porque ninguém está fazendo o aditamento pelo querelante e tampouco 
obrigando-o a fazê-lo.
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No entanto, ao contrário do que afirmado pelo nobre mestre, acaso a 

prova seja preexistente ao oferecimento da queixa, mas a decadência ainda não 

haja escoado, acredita-se que seria viável o aditamento da queixa-crime, 

independentemente de previsão expressa no diploma processual, eis que se trata de 

insurgência de ninguém menos que o próprio querelante na indicação de outros 

fatos que se aliam ao seu intento condenatório. 

Dessa forma, filia-se ao entendimento de que é possível aditamento de 

queixa-crime no curso do processo, contanto que o magistrado não tenha 

participação como propulsor deste aditamento; que a decadência não tenha 

chegado em seu termo; e que o fato seja superveniente, ou antigo, mas desde que 

observada a decadência. 

É essa, portanto, a conclusão que mais respeita a analogia e isonomia 

processuais, decorrentes diretamente do próprio direito de ação de que o querelante 

é detentor, e, por isso, tal prerrogativa integra seu interesse processual. 
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3 A INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDATIO LIBELLI 

A principal justificativa daqueles que persistem na defesa de que a 

emendatio libelli é autêntica e válida é a de que o magistrado, ao aplicá-la, estaria 

fazendo uso tão-somente daquela sua típica função jurisdicional, de receber os 

fatos, tais quais foram discutidos em processo, e de dizer o direito, como 

conhecedor dele – narra mihi factum dabo tibi jus. 

De acordo com esse segmento da doutrina, estaria o juiz apenas 

aplicando a norma jurídica aos fatos apreciados. Seria uma mera adequação legal, 

como se a subsunção realizada fizesse parte do seu ofício jurisdicional de deslindar 

o caso. Ocorre que, em processo civil, tal acepção pode até se adequar como uma 

luva, já que não há tipos taxativos nos quais os fatos precisam estar perfeitamente 

em encaixe. Apontados tipos, presentes no processo penal em obediência integral à 

severa taxatividade penal, inexistem no processo civil. 

Em processo penal, o cenário é inteiramente diverso. Os contornos de 

contraditório e de ampla defesa processuais penais seguem totalmente apartados 

dos presentes ao processo civil. As mudanças de tese ao longo do processo penal 

podem ser feitas a qualquer momento, o que seria impossível em um processo civil, 

pois o correr deste tipo de processo deve se orientar de acordo com os bens a que 

visa tutelar. É vistosa a índole completamente distinta do bem tutelado pelo 

processo penal frente ao tutelado pelo processo civil. 

Nesse jaez, tais modelos e formatos processuais não podem se misturar, 

a parecer que o tratamento a bens da vida inconfundíveis entre si pudesse ser 

semelhante. E não o é. 

Se o julgador aplica um tipo distinto do presente na acusação inicial, sem 

dar chances para a defesa se posicionar, o contraditório estará aniquilado, e as 

possíveis alegações de que os fatos não se adequam ao que está descrito no novo 

tipo restarão sepultadas. As constitucionais premissas do contraditório e da ampla 

defesa, tomadas como mandamentos que integram o conjunto dos direitos 

fundamentais, deveriam ser refletidas como encargo do Estado, na sua função de 

protetor e garantidor maior de tais direitos. A dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, consoante lições de Andrade, constitui “valores constitucionais que 

aos poderes públicos cabe respeitar, mas igualmente fazer respeitar como 
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interesses públicos fundamentais”59. Porém tal objetivo não se realiza com a 

permanência no ordenamento de normas que restringem direitos fundamentais com 

um arranjo inteiramente inadmissível frente o Texto Político. 

Ora, o Direito Penal se ergue pelo princípio, dos mais elementares, da 

taxatividade. Só é crime o fato que estiver detida e detalhadamente, em cada uma 

das suas circunstâncias, descrito naquele tipo penal. Uma vez alterando a 

capitulação legal, estão a se abrir novas possibilidades para que o réu possa arguir 

que o fato não se adequa inteiramente naquele novo tipo. 

É notável que o injusto penal não é norma jurídica pura; ele é norma 

jurídica aliada a fato. Por isso é que se defende aqui que o tipo penal não é simples 

norma, mas uma espécie de “norma-fato”, que só existirá se o fato lhe for 

completamente amoldado. Tipo penal é essa aglutinação, como o fato gerador o é 

para o direito tributário: a subsunção perfeita do fato à norma. E como subsunção, 

não se trata de norma puramente jurídica, mas também fática. 

O ato criminoso não é criminoso sozinho. Aliado à norma, no entanto, se 

torna fato típico. Por isso defende-se que não se aplica o brocardo “dá-me os fatos 

que te direi o direito”, pois o tipo não é só direito, ele também é fato. E se existem 

dois crimes diferentes, é porque o fato é diferente. Sendo este diferente, o réu, sob 

os efeitos da emendatio, não pode se defender destes novos fatos. Condenar o 

denunciado por fato sobre o qual ele não foi ouvido, é, no fim das contas, ferir o 

processo legal e penal. 

Desse modo, mesmo havendo emendatio libelli, deve sempre ser 

concedida vista à defesa para manifestar-se sobre a mudança do tipo. É o que 

também vem sendo utilizado pelo STF em algumas decisões: 

[...] DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO PELA REALIZAÇÃO DE 
INTERROGATÓRIO DO RÉU E PELA OPORTUNIDADE DE DEFESA 
DIANTE DA EMENDATIO LIBELI. [...] 2. Emendatio libeli apresentada pelo 
Ministério Público Federal em alegações finais. Manifestação da defesa. 3. 
Questão de ordem resolvida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no 
sentido da realização da audiência de interrogatório do denunciado e da 
indispensabilidade da intimação da defesa para se manifestar a respeito da 
emendatio libeli apresentada pelo Parquet em alegações finais.
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Julgou ainda o STF, na mesma Ação Penal nº. 545, que o réu deveria ser 

novamente interrogado sobre o cometimento de suposto crime eleitoral, momento 

em que o Ministério Público Federal alterou a classificação do tipo originariamente 

imputada ao deputado réu. No entendimento do relator o Ministro Luiz Fux: 

O julgamento do processo depende desse interrogatório e também de que a 
defesa do parlamentar se pronuncie sobre proposta do Ministério Público 
Federal (MPF) no sentido de alterar o tipo penal originalmente imputado ao 
deputado. [...] Segundo ele, sem a realização do interrogatório e sem a 
possibilidade de a defesa falar sobre essa emendatio libelli (emenda na 
acusação) que causa prejuízo ao réu não será possível julgar a ação penal. 
'Tenho a impressão de que é absolutamente inviável esse julgamento antes 
dessas providências prévias', concluiu.
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Por todo o aduzido, não se concebe a permanência, no ordenamento 

jurídico brasileiro, de uma norma que suga a defesa do réu, que o condena por um 

fato pelo qual nem ele nem a acusação discutiram como elemento de crime; que 

sequer ensejou a inquietude da acusação. Não padeceria a norma de uma 

inconstitucionalidade chapada? 

Os fatos presentes no novo tipo dado pelo juiz não foram debatidos no 

processo como possíveis elementos de injusto penal. Quando o juiz muda a 

imputação unilateralmente, resta uma condenação por crime que nem sequer o 

Ministério Público se ocupou de acusar. Mas quem, afinal, estaria acusando por este 

novo crime? Seria o magistrado? Estar-se-ia diante de um vestígio dissimulado do 

sistema inquisitivo? 

Assim exposto, acredita-se que tratar de emendatio significa debilitar o 

postulado da ampla defesa e abandonar a observância do contraditório, de forma a 

se edificar um processo indevido, não consentâneo com o modelo constitucional, 

supressor de fases das quais não se poderia arredar e detentor de sinais 

inquisitivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante o que foi debatido e pesquisado no trabalho que ora se 

apresentou, concluiu-se que: 

1. O Garantismo Penal impõe amarras e contenções ao potencial 

punitivo do Estado. 

2. A pena só pode ser aplicada com o fito de estabilização social, cuja 

segurança há de ter sido abalada pelo delito. 

3. A doutrina garantista objetiva disseminar a certeza nos homens de 

que se estaria protegido pelo poder punitivo, e não subjugado a ele. 

4. A dosagem de garantismo delimita a frouxidão penal e a avalanche do 

inimigo. 

5. O contraditório garante a “verdade sopesada” dos fatos. 

6. As garantias propugnadas por Ferrajoli foram inseridas no conteúdo 

dos direitos fundamentais constantes da Constituição Federal de 

1988. 

7. Os brocardos jurídicos servem para a interpretação e orientação da 

legislação e de casos concretos, mas sua aplicação não pode se 

sobrepor a mandamentos constitucionais. 

8. A alegação de inconstitucionalidade de tipos penais, válida e 

amplamente aceita pelos Tribunais, está intrinsecamente conectada 

com o crime em relação ao qual o réu está sendo acusado. 

9. É possível o argumento da inconstitucionalidade da pena, tendo à 

vista razões de proporcionalidade e razoabilidade insculpidas na 

Constituição Federal, de modo que a possibilidade de tal tese 

defensiva se encontra também aliada ao tipo penal imputado, dele 

sendo dependente. 

10. A apreciação e a instrução jurisdicionais realizadas se dão de forma 

intensamente mais ampla e profunda em primeiro grau de jurisdição, 

sendo os Tribunais de segunda instância órgãos de jurisdição mais 

restrita no que diz com a análise de novos fatos e provas, razão pela 

qual eventuais alegações possíveis de serem opostas somente em 
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segundo grau, como consequência da emendatio libelli, representam 

supressão de instância. 

11. A reforma legislativa efetuada sobre a mutatio libelli tratou de 

homenagear os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois 

que se tornava inconstitucional abandoná-los baseando-se na mera 

diminuição de pena. 

12. Com advento da reforma, a mutatio libelli tornou-se constitucional. 

13. A mutatio libelli está para o “fato diverso”, assim como a absolvição 

está para o “fato novo”. 

14. As provas utilizadas em processo no qual se encontre um fato novo 

poderão ser utilizadas, com o título de provas emprestadas, para 

instruir a denúncia pelo novo crime revelado. 

15. É possível o aditamento de queixa-crime no curso do processo, 

contanto que: 

15.1. O magistrado não tenha participação como propulsor do aditamento. 

15.2. A decadência não se tenha escoado. 

15.3. O fato seja superveniente, ou antigo, mas sempre observada a 

decadência. 

16. As mudanças de tese em processo penal podem ocorrer a todo 

momento, diferentemente do que sucede no processo civil. 

17. No processo penal, há a singular exigência, em observância ao 

princípio da taxatividade estrita, de que a conduta praticada se 

adeque com perfeição ao tipo abstratamente previsto. Por tal fato, a 

acusação está relacionada a ele, fato que não se percebe no 

processo civil, onde o brocardo narra mihi factum dabo tibi jus 

encontra realmente aplicação, em razão da não necessidade de 

precisa subsunção. 

18. Com a alteração da capitulação legal, dá-se azo a novas 

possibilidades para que o réu possa arguir que o fato não se adequa 

inteiramente àquele novo tipo. 

19. O tipo penal não é simples norma, mas, antes de tudo, uma espécie 

de “norma-fato”, que só existirá se o fato lhe for completamente 

amoldado. 
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20. Ao alterar a imputação unilateralmente, o juiz promove uma 

condenação por crime acerca do qual o Ministério Publico não versou 

a acusação. O órgão julgador substitui o órgão acusador. 

21. A emendatio libelli diminui a ampla defesa e representa um vestígio 

dissimulado do sistema inquisitivo. 

22. A emendatio libelli é inconstitucional. 
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