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RESUMO 

A presente Dissertação está inserida na linha de pesquisa Constitucionalismo e 

Produção do Direito, voltada para a área de atuação Fundamentos do Direito 

Positivo. Buscou-se através deste estudo analisar se o instituto da emendatio libelli, 

previsto no Código de Processo Penal, estaria em conformidade com os princípios 

constitucionais, com enfoque no devido processo legal e nos princípios decorrentes 

do contraditório e da ampla defesa, além de suscitar algumas reflexões quanto a sua 

aplicabilidade pelo magistrado, conforme procedimento previsto no Estatuto 

Processual Criminal. Isso porque grande parte dos doutrinadores, associados a 

jurisprudência amplamente majoritária, agarram-se a premissa de que o acusado se 

defende apenas dos fatos narrados na peça acusatória, sendo irrelevante a 

classificação jurídica emitida pela acusação. Tal assertiva não está prevista 

expressamente em nenhum dispositivo legal, decorrendo de uma construção jurídica 

que passa pelos brocados jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, 

ordinalmente associados ao princípio da congruência. Este último princípio adquire 

importância perante o processo criminal, na medida em que é imprescindível haver 

correlação entre a peça acusatória e a sentença de mérito proferida pelo órgão 

julgador, sob pena de nulidade do decisum por julgamento extra, ultra ou citra petita. 

Contudo, desvelando-se a roupagem democrática introduzida pela Constituição 

Federal no sistema processual pátrio, bem como pelo enraizamento do Estado 

Democrático de Direito, calcado nos pilares da dignidade da pessoa humana e no 

devido processo legal, procedeu-se a uma reanálise do princípio da correlação entre 

acusação e sentença, trazendo-se a baila o errôneo reducionismo contido nos 

axiomas jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, para demonstrar que o 

procedimento em tela afrontaria não apenas o contraditório e ampla defesa, mas 

todo o sistema processual pátrio estabelecido pela Carta Magna. 

 

Palavras-chave: Emendatio libelli; processo penal brasileiro; princípios 

constitucionais; contraditório e ampla defesa. 
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RESUMEN 

Esta Disertación está incluida en la línea de la investigación sobre 

Constitucionalismo y Producción del Derecho, centrada en el área de acción 

Fundamentos del Derecho Positivo. Hemos tratado, a través de este estudio, de 

analizar si el instituto de la emendatio libelli, previsto en el Código de Procedimiento 

Penal, está de acuerdo con los principios constitucionales, centrándose en el debido 

proceso legal y en los principios derivados de la contradicción y amplia defensa, 

además de plantear algunas reflexiones en cuanto a su aplicabilidad por el juez, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto de Procedimiento Penal. 

Esto es porque la mayoría de los estudiosos, asociados a la jurisprudencia 

ampliamente mayoritaria, se aferran a la premisa de que el acusado se defiende solo 

de los hechos narrados en la acusación, siendo irrelevante la clasificación jurídica 

emitida por la acusación. Esta afirmación no está expresamente prevista en ninguna 

disposición legal, pero deriva de una interpretación jurídica que pasa por los 

aforismos jura novit curia y narra mihi factum dabo tibi jus, comúnmente asociados 

con el principio de congruencia. Este principio se vuelve relevante para el proceso 

penal en la medida en que es fundamental contar con la correlación entre la 

acusación y la sentencia dictada por el juez, bajo pena de nulidad de la sentencia 

por decisum extra, ultra o citra petita. Sin embargo, apareciendo con un ropaje 

democrático introducido por la Constitución Federal en el sistema procesal brasileño, 

así como por el enraizamiento del Estado Democrático de Derecho, sobre la base de 

los pilares de la dignidad humana y el debido proceso legal,  se realizó  una revisión 

del principio de correlación entre acusación y sentencia, poniendo en primer plano el 

erróneo reduccionismo contenido en los axiomas jura novit curia y nara mihi factum 

dabo tibi jus, para demostrar que el procedimiento afrentaría no solo la contradicción 

y amplia defensa, sino todo el sistema procesal establecido por la Constitución 

brasileña. 

 

Palabras clave: Emendatio libelli; proceso penal brasileño, principios 

constitucionales; contradicción y amplia defensa. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo institucional da presente Dissertação é a obtenção do título de 

Mestre em Ciência Jurídica pelo Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da Univali. 

O seu objetivo científico é analisar o instituto da emendatio libelli, previsto 

no ordenamento jurídico pátrio, sob a ótica do due process of law, com especial 

enfoque nos princípios do contraditório e da ampla defesa, fundamentais para a 

observância do sistema processual acusatório adotado pela Carta Magna de 1988. 

Para justificar a legitimidade da aplicação da emendatio libelli pelo 

magistrado, nos termos do art. 383 do Digesto Processual Penal, grande parte dos 

doutrinadores pátrios agarram-se a premissa de que o acusado se defende dos fatos 

narrados na peça acusatória, sendo irrelevante a sua classificação jurídica.  

Tal assertiva não está prevista expressamente em nenhum dispositivo 

legal, decorrendo de uma construção jurídica que passa pelos brocados jura novit 

curia e narra mihi factum dabo tibi jus, ordinalmente associados ao princípio da 

congruência. Este último princípio adquire importância perante o processo criminal, 

na medida em que é imprescindível haver correlação entre a peça acusatória e a 

sentença de mérito proferida pelo órgão julgador, sob pena de nulidade do decisum 

por julgamento extra, ultra ou citra petita.  

Assim, torna-se imperioso existir identidade entre o que foi decidido e 

debatido nos autos do processo criminal, em evidente respeito ao devido processo 

legal (e aos princípios dele decorrentes), norteador do sistema processual 

acusatório, indispensável para a realização do Estado Democrático de Direito. 

No entanto, o Código de Processo Penal, através da emendatio libelli, 

autoriza o togado, ex officio, atribuir definição jurídica diversa da que fora 

inicialmente imputada ao acusado, ainda que em consequência haja a necessidade 

de aplicação de penalidade mais gravosa, quando da prolação do decreto 

condenatório. 
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Não se olvide que um verdadeiro sistema processual acusatório, pautado 

em princípios como contraditório, ampla defesa, imparcialidade do órgão julgador e 

divisão de poderes, não deixa brechas para a atuação autocrática do magistrado, 

muito menos poderes ilimitados e absolutos por ser óbvia a afronta ao Estado 

Democrático de Direito. 

Todavia, a atual fria letra da lei disposta no Cânone Processual Penal 

permite ao juiz, quando da prolação do decreto condenatório, realizar a referia 

alteração da definição do fato descrito na exordial acusatória, sem que qualquer 

medida seja previamente observada. 

Desse modo, questiona-se se esta modificação da capitulação do fato 

criminoso, doutrinariamente conhecida por emendatio libelli, segundo disposição do 

art. 383 do Código de Processo Penal, estaria em conformidade com o devido 

processo legal, fundamental para a observância do sistema acusatório? De igual 

modo, a classificação jurídica do fato criminoso previsto na exordial acusatória seria 

irrelevante para a defesa do acusado? 

Para a pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: 

a) A realização da alteração da classificação jurídica do fato delituoso, 

diretamente pelo magistrado no momento da prolação da sentença condenatória,  

sem a oitiva das partes processuais, acarreta considerável prejuízo para a defesa do 

acusado. 

b) O acusado no processo penal se defende não apenas dos fatos 

descritos na denúncia e na queixa-crime, mas também da própria capitulação ao 

final disposta pelo titular da ação penal. 

c) O instituto da emendatio libelli, conforme previsto no Estatuto 

Processual Penal, não está em conformidade com os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, corolários de um sistema processual acusatório, e previstos na 

Constituição Federal como garantias a serem respeitadas para alcançar o devido 

processo legal. 
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Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

presente Dissertação, de forma sintetizada, como segue. 

Principia–se, no Capítulo 1, uma breve abordagem introdutória sobre as 

normas constitucionais (regras e princípios), com enfoque nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, os quais indicariam as 

balizas norteadoras do Estado brasileiro, para, ao final, tecer importantes 

considerações sobre o conteúdo e o alcance dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, imprescindíveis para qualquer sistema processual de cunho 

acusatório. 

O Capítulo 2 apresenta algumas ponderações sobre o Estado 

Democrático de Direito estabelecido pela Carta Magna de 1988, bem como sobre a 

roupagem democrática que esta acobertou o Processo Penal pátrio. Num segundo 

momento, procura-se identificar qual o sistema processual adotado pela Constituição 

Federal, verificando-se, ao final, a relação do sistema brasileiro com o próprio 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

O Capítulo 3 dedica-se especificamente a análise do instituto da 

emendatio libelli, disciplinado pelo art. 383 do Código de Processo Penal. Busca-se 

a fundamentação doutrinária e legal do referido instituto, bem como passa-se a 

analisar a velha máxima de que o acusado se defende apenas dos fatos narrados na 

peça acusatória, sendo irrelevante a sua classificação jurídica. Desbrava-se, ainda, 

o princípio da correlação ente acusação e sentença, além dos axiomas latinos jura 

novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus. Ao final, confronta-se o referido instituto 

com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e do 

próprio sistema acusatório.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações 

Finais, nas quais são sintetizadas as contribuições acerca do instituto da emendatio 

libelli, previsto pelo art. 383 do Código de Processo Penal, em especial o errôneo e 

acrítico reducionismo realizado por boa parte da doutrina e jurisprudência pátrias 

perante os axiomas jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, para tentar 

justificar a falácia de que o acusado somente se defende dos fatos e não da 
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capitulação jurídica presente na exordial acusatória, inexistindo qualquer prejuízo a 

defesa do acusado em se aplicar o referido instituto processual nos termos do 

Digesto Processual pátrio. 

O Método utilizado na fase de Investigação foi o Indutivo; na fase de 

Tratamento dos Dados e no presente relatório de pesquisa o Cartesiano. A base 

lógica foi a indutiva. 

As técnicas de investigação utilizadas foram as do Referente, dos 

Conceitos Operacionais e da Pesquisa Bibliográfica em livros, artigos científicos e 

coletâneas legais, primordialmente, com breves consultas secundárias a repertórios 

jurisprudenciais. 
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CAPÍTULO 1 

O DUE PROCESS OF LAW E OS PRINCÍPOS DECORRENTES DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

1.1 CONSIDERAÇÕES PONTUAIS ACERCA DAS NORMAS (REGRAS 

E PRINCÍPIOS) CONSTITUCIONAIS 

1.1.1 Os princípios e sua função ordenadora no ordenamento jurídico 

O Direito, entendido como condição inerente ao ser humano e expressão 

de sua experiência relacional, “nunca poderia esgotar-se nos diplomas e preceitos 

mutáveis, constantemente publicados e revogados pelos órgãos do poder”, 

conforme explica o professor português Jorge Miranda.1 Assim, ele não pode ser 

considerado como “mero somatório de regras avulsas, produto de actos de vontade, 

ou mera concatenação de fórmulas verbais articuladas entre si.” 2 

O Direito é mais do que isso. Ele deve ser compreendido como um: 

[...] ordenamento ou conjunto significativo e não conjunção resultante de 
vigência simultânea; implica coerência ou, talvez mais rigorosamente, 
consistência; projecta-se em sistema; é unidade de sentido, é valor 
incorporado em regra. E esse ordenamento, esse conjunto, essa unidade, 
esse valor projecta-se ou traduz-se em princípios, logicamente anteriores 
aos preceitos.” 3 

Nesse passo, correta a lição de Guilherme de Souza Nucci ao aduzir que 

“o ordenamento jurídico constitui um sistema lógico e coordenado, imantado por 

princípios, cuja meta é assegurar a coerência na aplicação das normas de diversas 

áreas do Direito.”4 

Acerca dos valores irradiados pelos princípios (sobretudo os de ordem 

constitucional) perante não apenas o ordenamento jurídico, mas para o próprio 
                                            
1 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II. Constituição. 4ª ed. rev., e act. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2000; p. 225. 
2 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 225. 
3 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 225-226. 
4 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010; p. 35. 
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Direito, importante as exposições de Paulo Bonavides, ao tratar da teoria 

contemporânea dos princípios5: 

As regras vigem, os princípios valem; o valor que neles se insere se 
exprime em graus distintos. Os princípios, enquanto valores 
fundamentais, governam a Constituição, o regímen, a ordem jurídica. Não 
são apenas a lei, mas o Direito em toda a sua extensão, substancialidade, 
plenitude e abrangência.6 

Os princípios, dessa forma, não se colocam, consequentemente, além ou 

acima do Direito (ou do próprio Direito positivo), segundo Miranda. “Também eles – 

numa visão ampla, superadora de concepções positivistas, literalistas e 

absolutizantes das fontes legais – fazem parte do complexo ordenamental”.7 Por 

conta disto é que os princípios não se contrapõem as normas, mas tão somente aos 

preceitos, haja vista que, as normas jurídicas é que se dividem em normas-princípios 

e normas-regras.8 

Importante abalizar, ao se adentrar a seara dos princípios, algumas de 

suas características peculiares, como muito bem ressalta Jorge Miranda9, 

enumeradas pela doutrina de um modo geral: a) Maior aproximação dos valores do 

ordenamento, e da própria ideia de Direito; b) Maior grau de generalidade ou 

indeterminação; c) Irradiação e projeção para um número vasto de regras ou 

preceitos; d) Versatilidade e susceptibilidade de conteúdos, variáveis ao logo dos 

tempos; e) Abertura, sem pretensão de regulamentação exaustiva; f) 

                                            
5 Paulo Bonavides, ao final do capítulo 8 de sua obra, elenca de forma sucinta a referida teoria 

contemporâneo dos princípios: “Em resumo, a teoria dos princípios chega à presente fase do 
pós-positivismo com os seguintes resultados já consolidados: a passagem dos princípios da 
especulação metafísica e abstrata para o campo concreto e positivo do Direito, com baixíssimo 
teor de densidade normativa; a transição crucial da ordem jusprivativista (sua antiga inserção nos 
Códigos), para a órbita juspublicística (seu ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção 
clássica entre princípio e normas; o deslocamento dos princípios da esfera da jusfilosofia para o 
domínio da Ciência Jurídica; a proclamação de sua normatividade; a perda de seu caráter de 
normas programáticas; o reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra 
sobretudo das Constituições; a distinção entre regras e princípios, como espécies diversas do 
gênero norma, e, finalmente, por expressão máxima de todo esse desdobramento doutrinário, o 
mais significativo de seus efeitos: a total harmonia e preeminência dos princípios.”(BONAVIDES, 
Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18ª ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2006; p. 288-289). 

6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional; p. 288-289. 
7 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 226. 
8 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 227. 
9 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 228. 
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Expansibilidade perante fatos e situações novas; e g) Virtualidade de harmonização, 

sem existir revogação recíproca. 

Embora exista uma série de características e particularidades envolvendo 

os princípios presentes em vários ordenamentos jurídicos, tornando-os mais visíveis 

e identificáveis, permanece, ainda, uma grande discussão acerca de seu exato valor 

normativo, sobretudo quando comparado com as demais regras positivadas. 

Assim, quanto à diferença entre regras e princípios, não há como se furtar 

aos ensinamentos de Robert Alexy. Para o referido jurista alemão, a diferença é 

qualitativa e não de grau. Nessa toada, leciona que os “princípios são normas que 

ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das 

possibilidades jurídicas e reais existentes”.10 Por conseguinte, entende que os 

princípios são “mandados de optimização” que podem ser satisfeitos em diferentes 

graus. Já as regras seriam “normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. 

Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais 

nem menos.” 11 Em outras palavras, explica Miranda que de acordo com a teoria de 

Alexy, as regras “só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então tem 

de fazer-se exatamente o que ela exige, nem mais nem menos.”12 

Paulo Bonavides13 esclarece, inclusive, que Alexy, ao estudar a teoria 

normativa-material, “instituiu a distinção entre regras e princípios, que, na essência, 

é a mesma de Dworkin”, pois ambos foram conjugados debaixo do conceito de 

norma. Bonavides destaca, inclusive, que inumeráveis são os critérios propostos 

para a distinção ora estabelecida, sendo, entretanto, o critério da generalidade o 

mais frequente.14  

                                            
10 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 

5ª ed. Alemã. São Paulo: Malheiros, 2011; p. 90. 
11 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais; p. 91. 
12 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 229. 
13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18ª ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2006; 

p. 277. 
14 Destaca Bonavides: “A diferença de princípios e regras – prossegue o notável Professor alemão – 

é, portanto, diferença entre duas espécies de normas. Lembra que os critérios propostos à 
distinção ora estabelecida são inumeráveis. O mais frequente, acentua, é o da generalidade. De 
acordo com este, diz Alexy, os princípios são normas dotadas de alto grau de generalidade 
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Contudo, importante observar que Alexy, ao analisar os vários critérios 

distintivos entre princípios e regras, estabeleceu três possíveis teses15 acerca da 

distinção, senão veja-se:  

A primeira sustenta que toda a tentativa de diferenciar as normas em 
duas classes, a das regras e a dos princípios, seria, diante da diversidade 
existente, fadada ao fracasso. Isso seria perceptível, por exemplo, na 
possibilidade de que os critérios expostos, dentre os quais alguns 
permitem apenas diferenciações gradativas, sejam combinados da 
maneira que se desejar. Assim, não seria difícil imaginar uma norma que 
tenha um alto grau de generalidade, não seja aplicável de pronto, não 
tenha sido estabelecida expressamente, tenha um notório conteúdo 
axiológico e uma relação íntima com a idéia [sic] de direito, seja 
importantíssima para a ordem jurídica, forneça razões para regras e 
possa ser usada como um critério para a avaliação de argumentos 
jurídicos. Some-se a isso o fato de que, isoladamente considerados, 
aquilo que esses critérios distinguem é algo extremamente heterogêneo. 
Diante disso, é necessário atentar para as diversas convergências e 
diferenças, semelhanças e dessemelhanças, que são encontradas no 
interior da classe das normas, algo que seria mais bem captado com a 
ajuda do conceito wittgensteiniano de semelhança de família que por 
meio de uma divisão em duas classes. A segunda tese é defendida por 
aqueles que, embora aceitem que as normas possam ser divididas de 
forma relevante em regras e princípios, salientam que essa diferenciação 
é somente de grau. Os adeptos dessa tese são sobretudo aqueles vários 
autores que vêem no grau de generalidade o critério decisivo para a 
distinção. A terceira tese, por sua vez, sustenta que as normas podem 
ser distinguidas em regras e princípios e que entre ambos não existe 

                                                                                                                                        
relativa, ao passo que as regras, sendo também normas, têm, contudo, grau relativamente baixo 
de generalidade. Alexy exemplifica. E o faz tomando a norma segundo a qual toda pessoa desfruta 
da liberdade de crença, como norma com um grau relativo de alta generalidade, ao passo que a 
norma sobre o direito que todo preso possui de fazer proselitismo em favor de suas crenças junto 
doutros presos seria ilustração das normas de reduzido grau de generalidade. Portanto, é 
possível, segundo se lhe afigura, classificar as normas de acordo com o critério da generalidade, 
sendo umas princípios, enquanto outras são regras.”(BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional; p. 277). 

15 Paulo Bonavides interpreta tais teses formuladas por Alexy da seguinte maneira: “A primeira, 
rodeada de ceticismo, entende que nenhum daqueles critérios, unilaterais, em razão de sua 
própria diversidade, serve para fundamentar uma tal distinção. Valendo-se da autoridade de 
Wittgenstein, entende ele, portanto, que o alvo há de ser colocado nas inumeráveis 
homogeneidades e heterogeneidades, semelhanças e dessemelhanças, dentro da classe das 
normas, e não em sua divisão em duas classes. A segunda tese, prossegue Alexy, é representada 
por quantos admitem que as normas, de modo relevante, se repartem em princípios e regras, mas 
pondera que essa distinção se faz de forma gradual. Seus adeptos, via de regra, são aqueles 
numerosos autores que se valem do grau de generalidade por critério decisivo de distinção. A 
terceira tese, enfim, vem a ser aquela que Alexy julga correta e consiste em afirmar que entre os 
princípios e as regras não impera tão somente uma distinção de grau, mas de qualidade também. 
Unicamente esta tese consente fazer uma distinção estrita entre as normas.” (BONAVIDES, Paulo. 
Curso de Direito Constitucional; p. 278). 
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apenas uma diferença gradual, mas uma diferença qualitativa. Essa tese 
é a correta. Há um critério que permite que se distinga, de forma precisa, 
entre regras e princípios. Esse critério não se encontra na lista 
apresentada acima, mas declara a maioria dos critérios tradicionais nela 
conditos como típicos, ainda que não decisivos, dos princípios.16  

Nesse contexto, firmando seu entendimento na terceira tese (em que se 

tratou do critério gradualista-quantitativo), Alexy avultou os princípios como 

“mandamento de otimização” (Optimierungsgebot), cujo ponto determinante foi o 

reconhecimento deles como normas, conforme bem explicou Paulo Bonavides.17 

Também seguindo o conceito esposado por Alexy18, Guilherme de Souza 

Nucci destaca os princípios como “normas com elevado grau de generalidade, 

passível de envolver várias situações e resolver diversos problemas, no tocante à 

aplicação de normas de alcance limitado ou estreito”.19 

Ao desbravar a questão concernente à distinção entre regras e princípios, 

Paulo Gustavo Gonet Branco20 destaca a contribuição de grande relevo teórico e 

prático advindos dos estudos de Ronald Dworkin e Robert Alexy, os quais 

“buscaram esclarecer que a diferença entre regras e princípios não é meramente de 

grau, sendo antes, qualitativa.”21 

                                            
16 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais; p. 89-90 – destacou-se. 
17 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional; p. 278. 
18 Segundo Nucci: “Além do mais, parece-nos correta a denominação feita por Robert Alexy, 

mencionando serem os princípios ‘normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 
possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus 
variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das 
possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas” (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 35). 

19 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 35. 
20 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7ª 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012; p. 82. 
21 De forma bem sucinta, Paulo Branco demonstra o ponto de divergência entre as teorias de Dworkin 

e Alexy: “Os princípios, como delineados por Dworkin, captam os valores morais da comunidade e 
os tornam elementos próprios de um discurso jurídico. Alexy também fala nos princípios 
convivendo no mundo normológico com as regras. Para ele, princípios e normas configuram as 
pontas extremas do conjunto das normas, mas são diferentes – e a distinção é tão importante que 
Alexy a designa como ‘a chave para a solução de problemas centrais da dogmática dos direitos 
fundamentais’. Toda norma, diz ele, é um princípio ou uma regra, e ambas categorias se 
diferenciam qualitativamente – não havendo entre eles apenas uma variação de grau. Os 
princípios, na sua visão – e que começa, aqui, a se distanciar de Dworkin – , ‘são normas que 
ordenam que algo seja realizado na maior medida, dentro das possibilidades jurídicas e reais 
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Além de Alexy e Dworkin, Paulo Bonavides menciona ainda Vezio 

Crisafulli e Joseph Esser como precursores do posicionamento de que “os princípios 

são normas e as normas compreendem igualmente os princípios e as regras”.22 E, 

quanto à busca da normatividade dos princípios, expõe suas conclusões nos 

seguintes termos: 

Tudo quanto escrevemos fartamente acerca dos princípios, em busca de 
sua normatividade, a mais alta de todo o sistema, porquanto quem os 
decepa arranca as raízes da árvore jurídica, se resume no seguinte: não 
há distinção entre princípios e normas, os princípios são dotados de 
normatividade, as normas compreendem regras e princípios, a distinção 
relevante não é, como nos primórdios da doutrina, entre princípios e 
normas, mas entre regras e princípios, sendo as normas o gênero, e as 
regras e os princípios a espécie. 23 

Contudo, a referida distinção entre regras e princípios24 aquilatada por 

Alexy adquire relevada importância na hipótese em que ocorra colisão entre normas 

constitucionais, mais especificamente quando princípios constitucionais entram em 

conflito. Nesse sentido, muito bem assevera Paulo Gustavo Gonet Branco: 

A colisão de princípios, da mesma forma que o conflito entre regras, 
refere-se a situação em que a aplicação de duas ou mais normas ao caso 
concreto engendra consequências contraditórias entre si. A solução para 
o conflito entre regras, porém, não é a mesma para o caso de colisão 
entre princípios. Um conflito entre regras é solucionado tomando-se uma 
das regras como cláusula de exceção da outra ou declarando-se que uma 
delas não é válida.  

                                                                                                                                        
existentes’. Os princípios são, por isso mesmo, comandos de otimização. O grau de cumprimento 
do que o princípio prevê é determinado pelo seu cotejo com outros princípios e regras opostas 
(possibilidade jurídica) e pela consideração da realidade fática sobre a qual operará (possibilidade 
real)” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional; p. 83). 

22 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional; p. 272. 
23 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional; p. 288. 
24 No entanto, José Afonso da Silva, divergindo da maioria dos doutrinadores, entende que as normas 

“são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo”, enquanto os 
princípios “são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas”, perpetrando, 
inclusive, duras críticas aos autores que entendem ser regras e princípios espécies de norma. 
Segundo Silva: “Há, no entanto, quem concebe regras e princípios como espécies de norma, de 
modo que a distinção entre regras e princípios constitui uma distinção entre duas espécies de 
normas. A compreensão dessa doutrina exige conceituação precisa de normas e regras, inclusive 
para estabelecer a distinção entre ambas, o que os expositores da doutrina não têm feito, 
deixando assim obscuro seu ensinamento.” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. 21ª ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002; p. 91-92). 
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Já quando os princípios se contrapõem em um caso concreto, há que se 
apurar o peso (nisso consistindo a ponderação) que apresentam nesse 
mesmo caso, tendo presente que, se apreciados em abstrato, nenhum 
desses princípios em choque ostenta primazia definitiva sobre o outro. 
Nada impede, assim, que, em caso diverso, com outras características, o 
princípio antes preterido venha a prevalecer. 
A ilustração dessa teoria pode facilitar a sua compreensão. Figure-se o 
exemplo de um conflito entre o direito fundamental da liberdade de 
expressão com o direito fundamental à privacidade que ocorrerá se um 
jornalista desejar expor dados pessoais de alguém numa reportagem. Os 
dois direitos têm a índole de princípios, eles não se diferenciam 
hierarquicamente, nem constituem um a exceção do outro. Muito menos 
se há de cogitar resolver o atrito segundo um critério cronológico. O 
conflito, portanto, não se resolve com os critérios usuais de solução das 
antinomias. Ao contrário, terá que ser apurado, conforme o caso, qual dos 
dois direitos apresenta maior peso. Não seria impróprio, assim, considerar 
que, se o indivíduo retratado não vive uma situação pública relevante, a 
privacidade terá maior peso do que se ele é ator de algum fato de 
interesse público significativo, quando o interesse geral na matéria poderá 
ser arguído para emprestar maior peso à liberdade de expressão.25  

Uma vez realizada as devidas distinções entre os princípios e regras, bem 

como se demonstrando, ainda que de forma breve e suscita, a sua importância para 

a solução de eventuais impasses (colisão) entre ambos, oportuno tratar-se da 

função ordenadora dos princípios. Segundo Miranda, tal função “revela-se 

particularmente nítida e forte em momentos revolucionários, quando é nos princípios 

[...] e não nos poucos e precários preceitos escritos, que assenta diretamente a vida 

jurídico-política do país.”26 Apresenta-se também em épocas de normalidade e 

estabilidade institucional, porém de modo mais sensível. 

Contudo, dentro desta função dita ordenadora, os princípios exercem uma 

ação imediata e outra mediata. De acordo com Miranda27 a “Acção imediata” 

apresenta-se “enquanto directamente aplicáveis ou directamente capazes de 

conformarem as relações político-constitucionais”. Já a “Acção mediata” é exercida 

tanto num plano integrativo (funcionando como critérios de interpretação e 

integração, ou seja, dando coerência geral ao sistema28), e construtivo (funcionando 

                                            
25 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; 

p.84. 
26 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 229-230. 
27 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 230. 
28 Segundo o professor José Afonso da Silva: “Temos, no entanto, que fazer algumas distinções, por 
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como elementos de construção e qualificação, p. ex. nos conceitos básicos de 

estruturação do sistema constitucional), e também num plano essencialmente 

prospectivo (exercendo uma função prospectiva, dinamizadora e transformadora, em 

decorrência da maior generalidade ou indeterminação, além da força expansiva que 

possuem). 

Por todo o exposto, cada vez mais se torna evidente a importância vital 

que os princípios assumem perante os ordenamentos jurídicos, sobretudo quando 

são examinados a partir de suas funções e localização no seio das Constituições 

contemporâneas, “onde aparecem como os pontos axiológicos de mais alto 

destaque e prestígio com que fundamentar na hermenêutica dos tribunais a 

legitimidade dos preceitos da ordem constitucional.” 29 

Enfim, não obstante toda a generalidade, amplitude e susceptibilidade 

que os princípios constitucionais detêm perante o ordenamento pátrio, certo é que o 

operador do direito não pode simplesmente abandoná-los, para não mais utilizá-los 

como norte, com base de referência, muito menos deixar de interpretá-los segundo 

critérios próprios de hermenêutica, sem dar-lhes o devido cumprimento, em virtude 

da sua importância para a realização do próprio Direito. 

                                                                                                                                        
reconhecermos que as normas que integram os princípios fundamentais têm relevância jurídica 
diversa, e aqui valemo-nos, outra vez, do ensinamento de Gomes Canotilho e Vital Moreira. 
Algumas são normas-síntese ou normas-matriz cuja relevância consiste essencialmente na 
integração das normas de que são súmulas, ou que as desenvolvem, mas têm eficácia plena e 
aplicabilidade imediata, como as que contêm os princípios da soberania popular e da separação 
de poderes (art. 1º, parágrafo único, e 2º). A expressão ‘República Federativa do Brasil’ é, em si, 
uma declaração normativa, que sintetiza as formas de Estado e de governo, sem relação 
predicativa ou de imputabilidade explícita, mas vale tanto quanto afirmar que o ‘Brasil é uma 
República Federativa’. É uma norma implícita, e norma-síntese e matriz de ampla normatividade 
constitucional. A afirmativa de que a ‘República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 
Democrático de Direito’ não é uma mera promessa de organizar esse tipo de Estado, mas a 
proclamação de que a Constituição está fundando um novo tipo de Estado, e, para que não se 
atenha a isso apenas em sentido formal, indicam-se-lhe objetivos concretos, embora de sentido 
teleológico, que mais valem por explicitar conteúdos que tal tipo de Estado já contém [...] Outras 
normas dos princípios fundamentais são indicativas dos fins do Estado, como a do inc. III, do art. 
3º. Outras são definições precisas de comportamento do Brasil como pessoa jurídica de Direito 
Internacional, como as que integram o art. 4º.” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo; p. 96). 

29 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional; p. 289. 
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Os princípios são, em verdade, como diria Paulo Bonavides, “o oxigênio 

das constituições”. Graças a eles que “os sistemas constitucionais granjeiam a 

unidade de sentido e auferem a valoração de sua ordem normativa.”30 

1.1.2 Classificação dos princípios e das regras constitucionais 

Uma vez reconhecida a normatividade dos princípios que compõe o 

complexo ordenamental, especialmente no âmbito do Direito Constitucional, que nas 

palavras de Jorge Miranda é o “tronco da ordem jurídica estadual, todo ele envolvido 

e penetrado pelos valores jurídicos fundamentais dominantes na comunidade”, 

oportuno torna-se verificar sua classificação de forma distinta das demais regras 

constitucionais.   

1.1.2.1 Classificação dos princípios constitucionais 

Os princípios constitucionais não são homogéneos, segundo afirma Jorge 

Miranda, visto que “podem revestir diferente natureza ou configuração”.31 No mesmo 

sentido é a lição de José Afonso da Silva.32 Por isso, vários são os agrupamentos ou 

classificações propostos pela doutrina. Abaixo, segue alguns posicionamentos 

doutrinários. 

Gomes Canotilho distingue os princípios constitucionais em “princípios 

jurídicos fundamentais”33, “princípios políticos constitucionalmente conformadores”34, 

“princípios constitucionais impositivos” 35 e “princípios-garantia”36. 

                                            
30 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional; p. 288. 
31 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 231. 
32 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 92. 
33  Para Canotilho os princípios jurídicos fundamentais são: “os princípios historicamente objectivados 

e progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que encontram uma recepção expressa 
ou implícita no texto constitucional. Pertencem à ordem jurídica positiva e constituem um 
importante fundamento para a interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito 
positivo. Mais rigorosamente, dir-se-á, em primeiro lugar, que os princípios têm uma função 
negativa particularmente relevante nos ‘casos limites’ (‘Estado de Direito e de não Direito’, ‘Estado 
Democrático e ditadura’). A função negativa dos princípios é ainda importante noutros casos onde 
não está em causa a negação do Estado de Direito e da legalidade democrática, mas emerge com 
perigo o ‘excesso de poder’.” Como exemplo, informa o autor: o princípio da publicidade dos actos 
jurídicos, princípio do acesso ao direito e aos tribunais etc. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2002; p. 
1151). 
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Para José Afonso da Silva, apoiando-se claramente nos ensinamentos de 

Gomes Canotilho, os princípios constitucionais são basicamente (ou melhor, 

reduzidamente) de duas categorias: “princípios políticos-constitucionais” e “princípios 

jurídico-constitucionais”. De acordo com Silva, os princípios políticos-constitucionais: 

Constituem-se daquelas decisões políticas fundamentais concretizadas 
em normas conformadoras do sistema constitucional positivo, e são, 
segundo Crisafulli, normas-princípio, isto é, “normas fundamentais de que 
derivam logicamente (e em que, portanto, já se manifestam 
implicitamente) as normas particulares regulando imediatamente relações 
específicas da vida social”. Manifestam-se como princípios constitucionais 
fundamentais, positivados em normas-princípio que “traduzem as opções 
políticas fundamentais conformadoras da Constituição”, segundo Gomes 
Canotilho, ou, de outro quadrante, são decisões políticas fundamentais 
sobre a particular forma de existência política da nação, na concepção de 
Carl Schmitt. São esses princípios fundamentais que constituem a matéria 
dos arts. 1º a 4º do Título I da Constituição [...]37 

Já os princípios jurídico-constitucionais, segundo José Afonso da Silva: 

São princípios constitucionais gerais informadores da ordem jurídica 
nacional. Decorrem de certas normas constitucionais e, não raro, 
constituem desdobramentos (ou princípios derivados) dos fundamentais, 

                                                                                                                                        
34 Os princípios politicamente conformadores, segundo Canotilho são: “os princípios constitucionais 

que explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte. Nestes princípios se 
condensam as opções políticas nucleares e se reflecte a ideologia inspiradora da constituição. 
Expressando as concepções políticas triunfantes ou dominantes numa assembleia constituinte, os 
princípios político-constitucionais são o cerne político de uma constituição política, não admirando 
que: (1) sejam reconhecidos como limites do poder de revisão; (2) se revelem os princípios mais 
diretamente visados no caso de alteração profunda do regime político.” Informa o referido autor 
que seriam os casos dos princípios definidores da forma de Estado, princípios caracterizadores da 
forma de hoverno, princípios estruturantes do regime político etc. (CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição; p. 1152). 

35 Os princípios constitucionais impositivos, de acordo com Canotilho, “subsumem-se todos os 
princípios que impõem aos órgãos do Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e a 
execução de tarefas. São, portanto, princípios dinâmicos, prospectivamente orientados. Estes 
princípios designam-se, muitas vezes, por ‘preceitos definidores dos fins do Estado’ [...], ‘princípios 
directivos fundamentais’ [...], ou ‘normas programáticas, definidoras de fins ou tarefas”.  Como 
exemplo, aponta o autor: o princípio da independência nacional e o princípio da correcção das 
desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição; p. 1152-1153). 

36  Por último, os princípios-garantias, leciona Canotilho, “visam instituir directa e imediatamente uma 
garantia dos cidadãos. É-lhes atribuída uma densidade de autêntica norma jurídica e uma força 
determinante, positiva e negativa. Refiram-se, a título de exemplo, o princípio de nullum crimen 
sine lege e de nulla poena sine lege (cfr. art. 29.º), o princípio do juiz natural (cfr. art. 32.º/7), os 
princípios de non bis in idem e in dubio pro reo (cfr. arts. 29.º/4, 32.º/2).” (CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição; p. 1153). 

37 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 93. 
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como o princípio da supremacia da constituição e o conseqüente [sic] 
princípio da constitucionalidade, o princípio da legalidade, o princípio da 
isonomia, o princípio da autonomia individual, decorrente da declaração 
dos direitos, o da proteção social dos trabalhadores, fluente de declaração 
dos direitos sociais, o da proteção da família, do ensino e da cultura, o da 
independência da magistratura, o da autonomia municipal, os da 
organização e representação partidária, e os chamados princípios-
garantias (o do nullum criemen sine lege e da nulla poena sine lege, o do 
devido processo legal, o do juiz natural, o do contraditório entre outros 
que figuram nos incs. XXXVIII a LX do art. 5º) [...]38 

Doutro lado, Jorge Miranda39 divide os princípios constitucionais em 

substantivos (“válidos em si mesmos e que espelham os valores básicos a que 

adere a Constituição material”) e adjectivos ou instrumentais (de alcance técnico, e 

que complementam os primeiros, articulando as disposições articuladas no seu 

conjunto). O referido autor subdivide os primeiros, ainda, em “princípios axiológicos 

fundamentais” e “princípios político-constitucionais”, dando origem, assim, a três 

grandes categorias: 

a) Princípios axiológicos fundamentais – “correspondentes aos limites 

transcendentes do poder constituinte, ponte de passagem do Direito 

Natural para o Direito Positivo”. Como exemplo, apresenta: a 

inviolabilidade da vida humana, a não retroatividade da lei penal 

incriminadora, a liberdade de religião e de convicções, o direito de defesa 

dos acusados, a integridade moral e física das pessoas etc. 40  

b) Princípios político-constitucionais – correspondentes tanto aos limites 

imanentes do poder constituinte, quanto aos limites específicos da revisão 

constitucional, refletindo as grandes opções de cada regime. De acordo 

com o autor, são exemplos: o princípio democrático, o princípio 

representativo, o princípio republicano, o princípio da separação dos 

órgãos do poder etc.41 

                                            
38 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 93. 
39 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 232. 
40 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 232. 
41 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 232. 
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c) Princípios constitucionais instrumentais – “correspondentes à 

estruturação do sistema constitucional, em moldes de racionalidade e 

operacionalidade”, apresentando o autor, como exemplos: o princípio da 

publicidade das normas jurídicas, da competência, da tipicidade das 

formas de leis etc. 42 

Ao se aplicar as classificações acima expostas, por exemplo, ao princípio 

do devido processo legal e ao princípio do contraditório e da ampla defesa (adiante 

devidamente aprofundados), todos estes previstos pela Constituição Federal 

brasileira como garantias contra excessos do Estado (sobretudo em matéria penal e 

processual penal), constata-se que para Gomes Canotilho, seriam tidos como 

“princípios-garantia”. Já para José Afonso da Silva, seriam enquadrados como 

“princípios jurídico-constitucionais”, enquanto que para Paulo Miranda, seriam 

“princípios axiológicos fundamentais”. 

Contudo, independentemente da classificação utilizada, certo é que tais 

subdivisões não podem ser convertidas em separação abissal entre sí, pois existe 

em cada sistema constitucional, conforme expõe Paulo Miranda, baseando-se nos 

ensinamentos de Josef Esser, “sempre um grau maior ou menor de comunicação e 

contacto entre elementos diversos – um elemento construtivo está presente nos 

princípios mais valorativos, e um elemento valorativo nos princípios aparentemente 

mais técnicos.” 43 

1.1.2.2 Classificação das regras (ou preceitos) constitucionais 

 As regras presentes na Constituição “são regras jurídicas como 

quaisquer outras”, podendo ser-lhes aplicadas classificações conhecidas tanto da 

Teoria Geral do Direito, como específicas ao Direito Constitucional, como bem 

assevera Miranda.44 

Entre as classificações gerais, especialmente quanto ao objeto ou ao 

conteúdo, as normas jurídicas, incluídas nestas as constitucionais, podem ser 
                                            
42 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 233. 
43 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 233. 
44 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 242. 
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classificadas por: a) Normas de regulamentação e normas técnicas; b) Normas 

autónomas e normas não autónomas; c) Normas prescritivas e normas proibitivas; d) 

Normas primárias e normas secundárias ou sancionatórias; e) Normas inovadoras e 

normas interpretativas; e f) Normas diretas ou normas derivadas.45 

Contudo, no que concerne de forma específica à incidência particular do 

domínio do Direito Constitucional, José Afonso da Silva, em sua obra “Aplicabilidade 

das normas constitucionais”46, apresenta a famosa classificação das normas em: 

normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada 

ou reduzida, nos seguinte termos: 

Parece-nos necessário discriminar ainda mais, a fim de fazer-se uma 
separação de certas normas que prevêem [sic] uma legislação futura mas 
não podem ser enquadradas entre as de eficácia limitada. Em vez, pois, 
de dividir as normas constitucionais, quanto à eficácia e aplicabilidade, em 
dois grupos, achamos mais adequado considera-las sob tríplice 
característica, discriminando-as em três categorias: 

I – normas constitucionais de eficácia plena; 

II – normas constitucionais de eficácia contida; 

III – normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. 

Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a entrada 
em vigor da constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou 
têm a possibilidade de produzi-los), todos os objetivos visados pelo 
legislador constituinte, porque este criou, desde logo, uma normatividade 
para isso suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que 

                                            
45 Classificação geral das regras, conforme apresentada por Jorge Miranda: “a) Normas de 

regulamentação e normas técnicas – consoante possuem um sentido específico de 
regulamentação ou se limitam a dar, no conjunto sistemático do ordenamento, o enquadramento 
técnico-legislativo de que aquelas podem carecer (assim, as definições legais, as regras de 
qualificação ou as chamadas normas ordenadoras); b) Normas autónomas e normas não 
autónomas – consoante valem, por si, contêm todos os elementos de uma norma jurídica, ou 
somente valem integradas ou conjugadas com outras; c) Normas prescritivas e normativas 
proibitivas – conforme prescrevem ou vedam determinado acto ou comportamento; d) Normas 
primárias e normas secundárias ou sancionatórias – conforme dispõem sobre as relações e as 
situações da vida ou estabelecem garantias do cumprimento das primeiras, nomeadamente 
sanções; e) Normas inovadoras e normas interpretativas – consoante introduzem uma modificação 
na ordem jurídica ou se propõem definir o sentido e o alcance de outras normas; f) Normas 
directas e normas derivadas – consoante são apreensíveis directamente nas disposições 
expressas ou se encontram implícitas noutras normas” (MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 
Constitucional; p. 242-243). 

46 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 4ª ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2000; p. 82-83. 
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lhes constitui objeto. O segundo grupo também se constitui de normas 
que incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) todos os 
efeitos queridos, mas prevêem [sic] meios ou conceitos que permitem 
manter sua eficácia contida em certos limites, dadas certas 
circunstancias. Ao contrário, as normas do terceiro grupo são todas as 
que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos 
essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer motivo, não 
estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, 
deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado. 

Por isso pode-se dizer que as normas de eficácia plena sejam de 
aplicabilidade direta, imediata e integral sobre os interesses objeto de sua 
regulamentação jurídica, enquanto as normas de eficácia limitada são de 
aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente incidem 
totalmente sobre esses interesses após uma normatividade ulterior que 
lhes desenvolva a eficácia, conquanto tenham uma incidência reduzida e 
surtam outros efeitos não-essenciais, ou, melhor, não dirigidos aos 
valores-fins da norma, mas apenas a certos valores meios e 
condicionantes, como melhor se esclarecerá depois. As normas de 
eficácia contida também são de aplicabilidade direta, imediata, mas não 
integral, porque sujeitas a restrições previstas ou dependentes de 
regulamentação que limite sua eficácia e aplicabilidade.47  

Jorge Miranda, por seu turno, também apresenta classificação própria às 

normas constitucionais: a) “Normas constitucionais materiais” (que formam o núcleo 

da Constituição em sentido material) e “normas constitucionais de garantia” (que 

estabelecem os modos de assegurar o seu cumprimento frente ao próprio Estado); 

b) “Normas constitucionais de fundo” (atinentes às relações entre a sociedade e o 

Estado, ou ao estatuto das pessoas e dos grupos dentro da comunidade política), 

“orgânicas” (que definem os órgãos do poder, a sua estrutura, suas competências 

etc.) e “procedimentais ou de forma” (referentes aos atos e atividades do poder e 

aos processos e procedimentos jurídicos de formação e expressão da vontade); c) 

“Normas constitucionais preceptivas” (são as de eficácia incondicionada ou não 

dependentes de condições institucionais ou de fato) e “normas constitucionais 

programáticas” (são aquelas que, por serem dirigidas a certos fins, implicam a 

verificação pelo Legislador, através de um poder discricionário, da possibilidade de 

                                            
47  A título meramente ilustrativo pode-se atrelar como exemplos das normas de eficácia plena os 

remédios constitucionais como Habeas Corpus, mandado de segurança etc.; das normas de 
eficácia contida o art. 5º, XIII, da CRFB, in verbis: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; e das normas de 
eficácia limitada o art. 37, VII, da CRFB, o qual dispõe que: “o direito de greve será exercido nos 
termos e nos limites definidos em lei específica”. 
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se concretizar); d) “Normas constitucionais exequíveis” (são aquelas aplicadas por si 

só, sem a necessidade de lei que as complemente) e “não exequíveis por si 

mesmas” (carecem de normas legislativas que as tornem plenamente aplicáveis 

para as situações do dia a dia); e) “Normas constitucionais a se” (que contêm uma 

específica regulamentação constitucional) e normas sobre normas constitucionais 

(que reportam-se a outras normas constitucionais para certos efeitos). 

Dente as classificações apresentadas, Jorge Miranda ressalta a 

importância da terceira e quarta classificação para o Direito Constitucional: 

Entre normas preceptivas e normas programáticas (assim como entre 
normas exequíveis e normas não exequíveis por si mesmas) não há uma 
diferença de natureza ou de valor. Só existem diferenças de estrutura e 
de projecção no ordenamento. São normas umas e outras jurídicas e, 
desde logo, normas jurídico-constitucionais, integrantes de uma mesma e 
única ordem constitucional; nenhuma delas é mera proclamação política 
ou cláusula não vinculativa. Tão-pouco se vislumbram dois graus de 
validade, mas só de realização ou de efectividade.48 

Propõe, contudo, o referido autor, uma nova classificação (em vez de 

duas classificações parcialmente sobrepostas), através de um “esquema alternativo 

com três categorias correspondentes a sucessivos graus de efectivdade (ou eficácia) 

intrínseca das normas”, cuja divisão enquadrar-se-ia da seguinte maneira: “1) 

normas preceptivas exequíveis por si mesmas; 2) normas preceptivas não 

exequíveis por si mesmas; 3) normas programáticas49.” 50 

                                            
48 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 246. 
49 Paulo Branco expõe seu entendimento com relação às normas programáticas, bem como a relação 

com as normas de eficácia limitada, senão veja-se: “As normas programáticas, igualmente, são 
subespécies das normas constitucionais de eficácia limitada. Essas normas impõem uma tarefa 
para os poderes públicos, dirigem-lhes uma dada atividade, prescrevem uma ação futura. Jorge 
Miranda ressalta-lhes a característica da ‘aplicação diferida’, realçando que ‘não consentem que 
os cidadãos ou quaisquer cidadãos as invoquem já (ou imediatamente após a entrada em vigor da 
Constituição), pedindo aos tribunais o seu cumprimento só por si (...). Aparecem, muitas vezes, 
acompanhadas de conceitos indeterminados ou parcialmente indeterminados’. A norma do art. 3º, 
I, da CF, que impõe como objetivo fundamental da República ‘construir uma sociedade livre, justa 
e solidária’, figura ilustração desse tipo de norma constitucional. O caráter programático de uma 
norma constitucional não significa que o preceito esteja destituído de força jurídica. As normas 
programáticas, como informa Canotilho, não são ‘simples programas, exortações morais, 
programas futuros, juridicamente desprovidos de qualquer vincularidade. Às normas 
programáticas é reconhecido hoje um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes 
preceitos da constituição”. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional; p.79). 
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Interessante apontar, por oportuno, que esta última tricotomia elaborada 

por Jorge Miranda apresenta grande correspondência à distinção realizada por José 

Afonso da Silva, tendo inclusive aquele autor explicitado em sua obra que: 

Ora, verifica-se com relativa facilidade que as normas de eficácia plena de 
José Afonso da Silva correspondem às normas exequíveis de que 
acabamos de falar, as normas declaratórias de princípios institucionais e 
organizatórios correspondem grosso modo às normas preceptivas não 
exequíveis e as normas declaratórias de princípios programáticos às 
normas programáticas. Só as normas de eficácia contida ficarão à 
margem, embora pareçam reconduzir-se ainda a normas preceptivas.51 

Por fim, independentemente da classificação empregada, certo é que 

muitas das normas (aqui empregadas no sentido lato, porém relativas ao gênero 

regras) constitucionais modernas detêm maior abertura “à mediação do legislador, 

apresentando uma regulamentação deliberadamente lacunosa, a fim de ensejar 

liberdade para a composição de forças políticas no momento de sua concretização”, 

viabilizando-se a sua adequação “às novas necessidades de cada tempo”. 52 

Essa maior abertura da norma, segundo Paulo Branco53, “tende a ser uma 

opção do constituinte para atender a um juízo sobre a conveniência de se confiar a 

concretização da norma à composição posterior de forças politicas relevantes”. 

Seriam os casos, por conseguinte, das normas preceptivas não 

exequíveis por si mesmas e das programáticas, listadas por Miranda ou das normas 

de eficácia contida e limitada, enumeradas por Afonso da Silva. Certo, contudo, é 

que tal abertura não é total, tendo em vista a necessária existência das normas de 

eficácia plena (Silva) ou preceptivas exequíveis por si mesmas (Miranda), que detém 

denso conteúdo normativo, relativos às escolhas fundamentais elaboradas pelo 

poder constituinte originário, e que devem prevalecer sobre posteriores debates dos 

poderes constituídos, impondo-se aos interesses político-circunstanciais do 

momento. 

                                                                                                                                        
50 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 252. 
51 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 253. 
52 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; 

p.76. 
53 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; 

p.76. 
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1.1.3 A sede dos princípios e os princípios fundamentais da 

Constituição 

Pela sua própria natureza e função, os princípios não necessitam de sede 

fixa no texto constitucional, conforme explica Jorge Miranda. Raras são, entretanto, 

as Constituições, nas quais não apareçam enumerados, em lugares variados, 

“princípios de que terá havido consciência aquando da sua elaboração ou a partir de 

alguns dos quais se terá pretendido mesmo organizar o sistema constitucional.” 54 

 Tomando como exemplo a Constituição portuguesa de 1976, Miranda 

identifica a existência de princípios espalhados em vários momentos:  

[...] no preâmbulo, ao traçar-se o sentido da ‘decisão do povo português’; 
e, sob forma articulada, na anteparte de ‘Princípios Fundamentais’, nos 
títulos de ‘princípios gerais’ das partes de Direitos de Deveres 
Fundamentais, Organização Econômica e Organização do Poder Político, 
nos títulos da parte III sobre tribunais, regiões autónomas, poder local, 
administração pública e defesa nacional e no já examinado art. 288º.55 

Adiante, ressalta a existência dos chamados Princípios Fundamentais, 

destacando que seu conteúdo já havia sido tradado nas Constituições portuguesas 

anteriores, bem como nas Constituições de outros países, independentemente do 

estilo e local em que figurem.56 

Oportuno trazer a baila, neste momento, uma breve diferenciação entre 

“princípios constitucionais fundamentais” dos “princípios gerais do Direito 

Constitucional”, para, na sequencia, poder-se abordar o conteúdo daqueles, na atual 

Carta Magna brasileira. 

                                            
54 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 234. 
55 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 234. 
56 Nesse sentido, expõe o autor: “Como se sabe, a rubrica ‘Princípios Fundamentais’ é a primeira vez 

que surge entre nós, mas o seu objecto – uma primeira apresentação do Estado – em todas as 
Constituições anteriores nunca tinha deixado de ser tratado de harmonia com os postulados 
filosófico-jurídicos e ideológicos respectivos: todas tinham definido o Estado Português não 
apenas através dos seus ‘elementos’ ou condições de existência como através de directos 
princípios de estrutura constitucional. De igual sorte, verifica-se que os ‘Princípios Fundamentais’ 
de 1976 são homólogos ou análogos aos de Constituições, de outros países, sejam quais forem 
os estilos adoptados ou os lugares em que figurem.” (MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 
Constitucional; p. 234-235). 
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Informando não ser fácil fixar um conceito preciso acerca dos princípios 

constitucionais, especialmente em virtude de sua natureza variada, José Afonso da 

Silva57 novamente recorre à lição de Gomes Canotilho e Vital Moreira, expondo que 

o “princípios fundamentais visam essencialmente definir e caracterizar a coletividade 

política e o Estado e enumerar as principais opções político-constitucionais”.58 E, 

mais adiante, destaca tratarem-se dos “princípios definidores da forma de Estado, 

dos princípios definidores da estrutura do Estado, dos princípios estruturantes do 

regime político e dos princípios caracterizadores da forma de governo e da 

organização política em geral”. 

Já os princípios gerais do Direito Constitucional, segundo Silva59, “formam 

temas de uma teoria geral do Direito Constitucional, por envolver conceitos gerais, 

relações, objetos, que podem ter seu estudo destacado da dogmática jurídico-

constitucional.” 

Assim, ao analisar os princípios fundamentais da CRFB de 1988, José 

Afonso da Silva apresenta a seguinte discriminação: 

a) princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado: 
República Federativa do Brasil, soberania, Estado Democrático de Direito 
(art. 1); 
b) princípios relativos à forma de governo e à organização dos poderes: 
República e separação dos poderes (arts. 1º e 2º); 
c) princípios relativos à organização da sociedade: princípio da livre 
organização social, princípio de convivência justa e princípio da 
solidariedade (art. 3º, I); 
d) princípios relativos ao regime político: princípio da cidadania, princípio 
da dignidade da pessoa, princípio do pluralismo, princípio da soberania 
popular, princípio da representação política e princípio da participação 
popular direta (art. 1º, parágrafo único); 
e) princípios relativos à prestação positiva do Estado: princípio da 
independência e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II), princípio da 
justiça social (art. 3º, III) e princípio da não discriminação (art. 3º, IV);  

                                            
57 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 94. 
58 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 94. 
59 Sobre os princípios gerais, esclarece José A. da Silva que: “[...] são integrados por conceitos e 

princípios gerais, como a classificação das constituições, o princípio da rigidez constitucional, o da 
supremacia da constituição, os referentes ao poder constituinte e ao poder de reforma 
constitucional etc., que são temas dos chamados Direito Constitucional Geral.” (SILVA, José 
Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 94). 
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f) princípios relativos à comunidade internacional: da independência 
nacional, do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, da 
autodeterminação dos povos, da não-intervenção, da igualdade dos 
Estados, da solução pacífica dos conflitos e da defesa da paz, do repúdio 
ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre os povos e o da 
integração da América Latina (art. 4º). 
 
Por fim, imperioso destacar que nem todos os princípios constitucionais, 

sejam fundamentais, sejam gerais de Direito Constitucional, estão explicitamente 

previstos no texto legal. Nesse ponto Miranda muito bem destaca a existência de 

princípios implícitos, oportunidade em que cita a tricotomia de Vittorio Itália de 

“princípios fundamentais explícitos, relativamente explícitos e implícitos”.60 

Contudo, independentemente de serem explícitos ou implícitos, detém 

natureza normativa constitucional. Certo é que, uma vez constitucionalizados, como 

bem destaca Bonavides, os princípios “se fazem a chave de todo o sistema 

normativo.” 61 

1.1.4 Os preâmbulos constitucionais  

O preâmbulo62, também conhecido por proclamação, não é elemento 

indispensável de qualquer Constituição. De acordo com Jorge Miranda63 “é tão-

somente um elemento natural de Constituições feitas em momentos de ruptura 

histórica ou de grande transformação político-social”. 

Nessa toada, pode ser facilmente definido como o documento inaugural 

que contêm as intenções do diploma constitucional. Segundo Celso Ribeiro Bastos, 

                                            
60 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 234. 
61 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional; p. 258. 
62  Veja-se, a esse propósito, o preâmbulo da CRFB: “Nós, representantes do povo brasileiro, 

reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” (BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil. Publicada no D.O.U. em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 5. jul. 2012). 

63 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 236. 
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o preâmbulo pode ser descrito como “o conjunto de afirmações que antecedem o 

próprio ato que promulga ou decreta a Constituição”.64 

Jorge Miranda muito bem destaca que os preâmbulos são encontrados 

“em alguns dos mais importantes textos constitucionais estrangeiros que dos 

primórdios do constitucionalismo quer de épocas mais recentes e de diversos 

regimes políticos.” 65 

O referido autor afirma, inclusive, ser evidente o alcance político e literário 

do preâmbulo em qualquer Constituição. Segundo o autor, “Ele reflecte a opinião 

pública ou o projecto de que a Constituição retira a sua força”. 66 

Sobre a natureza do preâmbulo, levando-se em consideração o aspecto 

jurídico, a doutrina possui três posições, conforme aduz Miranda67: a) a tese da 

irrelevância jurídica – o preâmbulo não está situado no domínio do Direito, mas sim 

no domínio da política ou da história; b) a tese da eficácia idêntica à de quaisquer 

disposições constitucionais – o preâmbulo acaba por ser também um conjunto de 

preceitos; e c) a tese da relevância jurídica específica ou indireta – o preâmbulo, 

embora participe das características jurídicas da Constituição, não se confunde com 

o articulado. 

Para Miranda, o preâmbulo, então, “é parte integrante da Constituição, 

com todas as suas consequências”. Segue expondo que “Dela não se distingue nem 

pela origem, nem pelo sentido, nem pelo instrumento em que se contém. Distingue-

se (ou pode distinguir-se) apenas pela sua eficácia ou pelo papel que 

desempenha”.68   

Já para Celso Ribeiro Bastos, o preâmbulo, do ponto de vista normativo e 

preceptivo não faz parte da Constituição, pois “não a integra formalmente, visto que 

                                            
64 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. 2ª ed. v. 1. arts. 1 a 4. São Paulo: Saraiva, 2001; p. 454. 
65 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 236-237. 
66 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 239. 
67 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 239. 
68 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 240. 
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os dizeres dele constantes não são dotados de força coercitiva”.69 Porém, do ponto 

de vista material, esclarece o autor que ele faz parte da Constituição, não podendo 

dela ser destacado.70 

Independentemente da natureza jurídica adotada (fazer ou não parte da 

Constituição) Miranda adverte que “não se figura plausível reconduzir a eficácia do 

preambulo [...] ao tipo de eficácia próprio dos artigos da Constituição”, tendo em 

vista que o “preâmbulo não é um conjunto de preceitos”, mas sim “um conjunto de 

princípios que se projectam sobre os preceitos e sobre os restantes sectores do 

ordenamento”.71  

Assim, muito embora não componha as normas presentes no texto 

constitucional, o preâmbulo não pode ser considerado totalmente irrelevante, visto 

que pode servir de base para a integração e interpretação da própria Constituição. 

Não é outra a lição de Celso Ribeiro Bastos: 

[...] é preciso admitir-se que o preâmbulo não é ato juridicamente 
irrelevante. Ele foi aprovado juntamente com a Constituição e às vezes de 
maneira até mesmo mais explícita expõe certos pontos que mais adiante 
serão retomados pelo Texto Constitucional. 
É evidente, pois, que a sua função auxiliar de interpretação do Texto é 
inegável, respeitado, contudo, o caráter subordinado de preâmbulo. Não 
se pode querer fazer prevalecer o que dele consta sobre o que compõe o 
articulado. 72 

De igual modo, importantes as considerações de Paulo Branco sobre o 

tema em comento: 

Não se pode recusar ao Preâmbulo um relevante papel, todavia, no 
âmbito da interpretação e aplicação do direito constitucional. Ao 
desvendar as linhas estruturais da Constituição, os objetivos que movem 
a sua concepção, o Preâmbulo se torna de préstimo singular para a 
descoberta do conteúdo dos direitos inscritos na Carta e para que se 

                                            
69 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil; 

p. 454. 
70 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil; 

p. 455. 
71 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 240-241. 
72 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil; 

p. 455-456. 
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descortinem as finalidades dos institutos e instituições a que ela ser 
refere; orienta, enfim, os afazeres hermenêuticos do constitucionalista. 73 

Dessa forma, o preâmbulo “não pode ser invocado enquanto tal, 

isoladamente; nem cria direitos e deveres” 74. Esclarece Miranda, nesse passo, que 

“invocados só podem ser os princípios nele declarados”. Por fim, salienta que “não 

há inconstitucionalidade por violação do preâmbulo como texto a se; só há 

inconstitucionalidade por violação dos princípios consignados na Constituição” 75 

Paulo Branco clareia, inclusive, que no julgamento da ADI 2.076, DJ de 8-

8-2003, Min. Rel. Carlos Velloso, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no 

sentido de que não haveria inconstitucionalidade por violação ao texto do 

preâmbulo, mas haveria inconstitucionalidade por “desconcerto com princípio 

mencionado pelo Preâmbulo e positivado no corpo da Constituição”.76 

Certo, contudo, é que o preâmbulo, mesmo não sendo norma 

constitucional propriamente dita, pertence à Constituição, irradiando uma série de 

valores e princípios fundamentais que necessitam ser respeitados.  

1.2 NOÇÕES GERAIS ACERCA DOS PRINCÍPIOS, DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E GARANTIAS 

Não sendo o escopo do presente trabalho o aprofundamento de questões 

terminológicas e conceituais acerca dos princípios, regras, direitos fundamentais ou 

garantias, importante torna-se, neste momento, apenas traçar algumas noções 

delimitadoras, para uma melhor compreensão dos temas adiante tratados. 

Assim, já tendo sido apresentado anteriormente algumas distinções entre 

regras e princípios, oportuno trazer a baila uma diferenciação entre direitos 

fundamentais, garantias e garantias institucionais, cujos conceitos não se 

confundem, pelo menos no plano teórico, como assevera Castanho de Carvalho: 

                                            
73 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; 

p.87. 
74 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 241. 
75 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional; p. 241. 
76 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; 

p.86-87. 
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Os direitos fundamentais seriam declarações da imprescindibilidade de 
um rol de situações jurídicas de vantagem que corresponderia a um 
núcleo mínimo de direitos necessários, essenciais e fundamentais para o 
desenvolvimento do homem. As garantias seriam os mecanismos de 
proteção de tais direitos. As garantias institucionais protegeriam certas 
instituições às quais corresponderiam determinadas funções ou tarefas 
que o Estado se propõe a cumprir.77 

Nessa seara, analisando-se o tema sob uma ótica mais aprofundada, não 

há como deixar de apresentar, mesmo que brevemente, a definição esposada por 

Luigi Ferrajoli acerca dos direitos fundamentais: 

Proponho uma definição teórica, puramente formal ou estrutural, de 
“direitos fundamentais”: são “direitos fundamentais” todos aqueles direitos 
subjetivos que dizem respeito universalmente a “todos” os seres humanos 
enquanto dotados do status de pessoa, ou de cidadão ou de pessoa 
capaz de agir. Compreendo por “direito subjetivo” qualquer expectativa 
positiva (a prestação) ou negativa (a não lesão) vinculada a um sujeito por 
uma norma jurídica, e por status a condição de um sujeito prevista 
também esta por uma norma jurídica positiva qual pressuposto da sua 
idoneidade a ser titular de situações jurídicas e/ou autor dos atos que 
estão em exercício.78  

Tais direitos, segundo o mencionado autor, podem ser divididos em 4 

(quatro) classes: direitos humanos, direitos públicos, direitos civis e direitos 

políticos.79 

                                            
77 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição: princípios 

constitucionais do processo penal. 4ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006; p. 11-12 
– sublinhou-se. 

78 FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria do Direitos e dos Bens Fundamentais. trad. SALIM, A.; 
COPETTI NETO, A.; CADEMARTORI, D.; ZANETI JR, H.; CADERMATORI, S. Coleção Estado e 
Constituição. v 11.Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011; p. 9.  

79 Colhe-se do escólio de Ferrajoli: “Hoje a cidadania e a capacidade de agir restaram como as únicas 
diferenças de status que ainda delimitam a igualdade das pessoas humanas. E podem, por isso, 
ser assumidas como os dois parâmetros – o primeiro superável, o segundo insuperável – sobre os 
quais podemos fundar duas grandes divisões entre os direitos fundamentais: aquela entre direitos 
da personalidade e direitos de cidadania, que dizem respeito, respectivamente, a todos ou 
somente aos cidadãos, e aquela entre os direitos primários (ou substanciais) e os direitos 
secundários (ou instrumentais ou de autonomia), que dizem respeito, nessa ordem, a todos ou 
somente às pessoas capazes de agir. Cruzando as duas distinções, obteremos quatro classes de 
direitos: os direitos humanos, que são os direitos primários das pessoas, que dizem respeito 
indistintamente a todos os seres humanos, como, por exemplo (com base na constituição italiana), 
o direito à vida e à integridade da pessoa, a liberdade pessoal, a liberdade de consciência e de 
manifestação do pensamento, o direito à saúde e aquele à instrução; os direitos públicos, que 
são os direitos primários reconhecidos somente aos cidadãos, como (sempre tomando por base a 
constituição italiana) o direito de residência e de circulação no território nacional, os direitos de 
reunião e associação, o direito ao trabalho e aquele à subsistência e previdência daqueles que 
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As garantias, contudo, nesta lógica ferrajoliana, não se confundem os 

direitos. Nesse sentido, colhe-se dos ensinamentos de Ferrajoi:  

Enfim, a quarta tese, talvez a mais importante, refere-se às relações entre 
os direitos e as suas garantias. Não diversamente dos outros direitos, os 
direitos fundamentais consistem em expectativas negativas ou positivas, 
às quais correspondem deveres (de prestações) ou proibições (de 
lesões). Chamarei de garantias primárias esses deveres e essas 
proibições e de garantias secundárias os deveres de reparar ou sancionar 
judicialmente as lesões dos direitos, ou seja, as violações das suas 
garantias primárias. Mas tanto os deveres e as proibições do primeiro tipo 
quanto os deveres do segundo tipo, sendo compreendidas logicamente 
no estatuto normativo dos direitos, de fato frequentemente são não só 
violadas, mas também nem sequer normativamente estabelecidas. Contra 
a tese da confusão entre os direitos e as suas garantias, que quer dizer 
negar a existência dos primeiros na ausência das segundas, sustentarei a 
tese da sua distinção, por força da qual a inexistência das relativas 
garantias equivale a uma inadimplência do direito positivamente 
estipulado e consiste, por isso, em uma indevida lacuna, que é dever da 
legislação suprir.80 

Assim, entendendo-se os direitos como meras expectativas, as garantias 

primárias seriam os deveres que nascem dessas expectativas, enquanto que as 

garantias secundárias seriam os meios processuais para sancionar judicialmente as 

lesões dos direitos. 

Há, ainda, quem distingue os “princípios gerais do direito” dos “princípios 

fundamentais”. Segundo Denilson Feitoza: 

A expressão “princípios gerais de direito” pode ser definida como “dogmas 
que se inferem do estudo de determinada legislação” (Hélio Tornaghi), ou, 
ainda, critérios maiores existentes em cada ramo do direito e percebidos 
por indução. [...] Contudo, devemos distinguir os princípios gerais que 
sejam também princípios fundamentais, ou seja, diretrizes basilares de 

                                                                                                                                        
são inabilitados ao trabalho; os direitos civis, que são os direitos secundários destinados a todas 
as pessoas humanas capazes de agir, como o poder negocial, a liberdade contratual, a liberdade 
de escolha e de mudança de trabalho, a liberdade de empreendimento, o direito de agir em juízo 
e, em geral, todos os direitos potestativos nos quais se manifesta a autonomia privada e sobre os 
quais se funda o mercado; os direitos políticos, que são, enfim, os direitos secundários 
reservados somente aos cidadãos capazes de agir, como o direito de voto, o eleitorado passivo, o 
direito de acesso às funções públicas e, em geral, todos os direitos potestativos nos quais se 
manifesta a autonomia política e sobre os quais se fundam a representação e a democracia 
política.” (FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria do Direitos e dos Bens Fundamentais; p. 12 – 
destacou-se).  

80 FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria do Direitos e dos Bens Fundamentais; p. 16 – sublinhou-se.  
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um sistema, verdadeiras linhas mestras de acordo com as quais se 
deverá guiar o intérprete.81 

Contudo, junto ao item 1.1.2 apresentou-se algumas classificações acerca 

dos princípios e regras constitucionais. E, pela vasta generalidade e natureza de seu 

conteúdo, sob várias óticas podem ser subdivididos e classificados. Ocorre que, para 

o presente estudo, adquirem maior importância os princípios de natureza processual 

penal, estabelecidos pela Constituição Federal. Deve-se destacar que a doutrina não 

possui uma classificação única, sendo que cada autor acaba por elaborar uma 

estrutura própria. O que importa, contudo, não é a classificação (subdivisão) 

estruturada de forma particular por cada doutrinador, mas o conteúdo expressado 

pelos próprios princípios que as compõe. 

Com relação a esta aproximação entre direitos fundamentais e princípios 

fundamentais do processo, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira que: 

Para além da mera explicitação dos direitos fundamentais como a 
verdadeira e legítima fonte de direitos e obrigações, públicas e privadas, 
que deve orientar a solução dos conflitos sociais, individuais e coletivos, 
parece já irrecusavelmente introjetada na cultura nacional a necessidade 
de se vincular a aplicação do Direito e, assim, do Direito Processual 
Penal, à tutela e à realização dos direitos humanos, postos como 
fundamentais na ordenação constitucional (arts. 5º, 6º e 7º, CF). 
Nesse ponto, vê-se a reafirmação do compromisso democrático e 
essencialmente protetivo dos direitos do Homem na chamada Reforma do 
Judiciário, veiculada pela Emenda Constitucional nº 45/04, conforme 
previsão do § 3º do art. 5º da CF, no sentido de serem alçadas ao nível da 
eficácia constitucional as normas sobre direitos humanos previstas em 
tratados e convenções internacionais, quando aprovadas por três quintos 
dos votos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional. 
Nesse quadro, os princípios fundamentais do processo não podem 
afastar-se de tal missão. Princípios, então, que se apresentam como 
normas fundantes do sistema processual, sem os quais não se cumpriria 
a tarefa de proteção aos direitos fundamentais. O Direito Processual 
Penal, portanto, é, essencialmente, um Direito de fundo constitucional.82 

 

                                            
81 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal: teoria, crítica e práxis. 5ª ed. rev. ampl. e atual. 2ª 

tiragem. Niterói: Impetus, 2008; p. 117 – sublinhou-se. 
82 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2008; p. 26-27– sublinhou-se. 
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E adiante, conclui: 

Em relação ao processo penal enquanto sistema jurídico de aplicação do 
Direito Penal, estruturado em sólidas bases constitucionais, pode-se 
adiantar a existência de alguns princípios absolutamente inafastáveis, e, 
por isso, fundamentais, destinados a cumprir a árdua missão de proteção 
e tutela dos direitos individuais. 83 

Por fim, todas estas noções inaugurais adquirem relevada importância ao 

presente estudo, porquanto, na sequência, serão examinados alguns princípios 

explicitamente enraizados no corpo constitucional, cujos conteúdos valorativos estão 

diretamente relacionados ao Estado Democrático de Direito e ao Sistema Processual 

Penal em vigor no país. 

São eles a Dignidade da Pessoa Humana e Devido Processo Legal, que 

além de serem as bases de todo arcabouço jurídico pátrio, podem ser considerados 

os princípios regentes (ou reitores) dos demais princípios e regras (constitucionais e 

infraconstitucionais) que dispões sobre as questões de natureza penal e processual 

penal.  Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci elucida que: “Todo o sistema de 

princípios constitucionais penais e processuais penais é conduzido pela dignidade 

da pessoa humana e pelo devido processo legal, com suas ramificações e naturais 

consequências”. 84 

Desse modo, partindo-se do pressuposto de que tanto a Dignidade da 

Pessoa Humana quanto o Devido Processo Legal seriam estes princípios ditos 

“fundamentais” (na expressão utilizada por Oliveira e Feitoza), que indicariam as 

diretrizes basilares do sistema processual penal brasileiro, passa-se, na sequencia, 

a delinear seus traços e contornos mais relevantes, para somente após, adentrar-se 

ao mérito propriamente dito da quaestio. 

                                            
83 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 27. 
84 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 413. 
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1.3 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO PRINCÍPIO 

NORTEADOR DO ESTADO BRASILEIRO 

Etimologicamente o vocábulo dignidade é derivado do latim dignitas, 

podendo ser entendido como virtude, honra e consideração.85  

A ideia de dignidade da pessoa humana, segundo Eduardo Bittar, 

resultaria hoje, de certa maneira, “da convergência de diversas doutrinas e 

concepções de mundo que vêm sendo construídas desde longa data na cultura 

ocidental".86 

Não há dúvidas, contudo, de que a partir do cristianismo houve uma maior 

preocupação com relação a dignidade humana, já que em sua doutrina o homem foi 

criado a imagem e semelhança de Deus. A partir dessa visão: 

[...] superou-se a concepção do Estado como única unidade perfeita, de 
forma que o homem-cidadão foi substituído pelo homem-pessoa. 
Imediatamente, sentiu-se tal influência na mitigação das penalidades 
atrozes, no respeito ao indivíduo como pessoa e em outros campos.87 

Porém, somente após o Iluminismo é que a noção de dignidade da 

pessoa humana adquiriu “uma dimensão mais racional e passou a irradiar efeitos 

jurídicos, sobretudo por influência do pensamento de Immanuel Kant”.88 

Nesse norte, Ingo Wolfgang Sarlet explica que Kant, ao construir a 

concepção a partir da natureza racional do ser humano:  

[...] sinala que a autonomia da vontade, entendida como a faculdade de 
determinar a si mesmo e agir em conformidade com a representação de 
certas leis, é um atributo apenas encontrado nos seres racionais, 
constituindo-se no fundamento da dignidade da natureza humana.89 

A dignidade, nesse entendimento, pode ser considerada, segundo Sarlet: 
                                            
85 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 13ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997; p. 267. 
86 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Hermenêutica e Constituição: a dignidade da pessoa humana 

como legado. In ALMEIDA FILHO, Agassiz; MELGARÉ, Plínio (Org). Dignidade da Pessoa 
Humana: fundamentos e critérios interpretativos. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010; p. 246-247. 

87 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal; p. 21. 
88 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 21. 
89 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011; p. 40. 
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[...] como o próprio limite do exercício do direito de autonomia, ao passo 
que este não pode ser exercido sem o mínimo de competência ética. Com 
base nesta premissa, Kant sustenta que "o Homem, e, duma maneira 
geral, todo o ser racional, existe como um fim em si mesmo, não 
simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade 
[...]”90 

Assim, não há como se olvidar que o homem não é apenas um fim em si 

mesmo, mas também um ”fim do próprio Estado, que existe para assegurar a 

dignidade das pessoas e, não, o contrário”.91 

Contudo, a partir de 1948, a dignidade da pessoa humana adquiriu 

reconhecimento universal ao estar presente na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. Estabelece o artigo 1º do referido Diploma Legal que ”Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade.”92 

E, como fundamento do Estado brasileiro, conforme prevê o art. 1º, III, da 

Constituição Federal de 1988, a dita dignidade assume o papel de “valor supremo 

que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, dede o direito à 

vida”, segundo explica o professor José Afonso da Silva.93 

Comungando do mesmo entendimento, Celso Ribeiro Bastos aduz que a 

referência à dignidade da pessoa humana no texto constitucional “parece conglobar 

em si todos aqueles direitos fundamentais, quer sejam os individuais clássicos, quer 

sejam os de fundo econômico e social” 94  

Quanto a formulação de seu conceito, Nucci expõe que “Muito se pode 

debater, na ânsia por construir um perfeito conceito a respeito de base tão relevante 

                                            
90 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988; p. 40. 
91 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 22. 
92 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 22. 
93 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 105. 
94 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil; 

p. 472. 
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para a estrutura do Estado brasileiro”95. Entretanto, adverte que “torna-se inevitável 

acatá-la como “pressuposto, fundamento e meta da democracia jurídica.” 96  

O referido autor, esposando do mesmo entendimento de Celso Ribeiro 

Bastos, esclarece inclusive que: 

A referência à dignidade da pessoa humana, feita no art. 1º, III, da 
Constituição Federal, ‘parece conglobar em si todos aqueles direitos 
fundamentais, quer sejam os individuais clássicos, quer sejam os de 
fundo econômico e social’. É um princípio de valor pré-constituinte e de 
hierarquia supraconstitucional.97 

Nesse pondo, contudo, importante à lição de Castanho de Carvalho: 

A constituição brasileira o enumerou entre os princípios fundamentais da 
República e, não, como direito fundamental do art. 5º. Isso não quer dizer 
que, segundo a óptica orgânica, o princípio não seja um direito 
fundamental: ele é um direito fundamental, mas, além disso, é um dos 
fundamentos do Estado brasileiro.98 

José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, tecendo considerações 

sobre a abrangência do conceito de dignidade da pessoa humana na ótica 

constitucional, muito bem descrevem que: 

A dignidade da pessoa humana fundamenta e confere unidade não 
apenas aos direitos fundamentais – desde os pessoais (direito à vida, à 
integridade física e moral, etc.) até aos direitos sociais (direito ao trabalho, 
à saúde, à habitação), passando pelos direitos dos trabalhadores direito à 
segurança no emprego, liberdade sindical, etc.) – mas também à 
organização econômica (principio da igualdade da riqueza econômica e 
dos rendimentos, etc.). Concebida como referência constitucional 
unificadora de todos os direitos fundamentais, o conceito de dignidade da 
pessoa humana obriga a uma densificação valorativa que tenha em conta 
o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma qualquer idéia 
aprioristica do homem, não podendo reduzir-se o sentido de dignidade 
humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a no 
caso dos direitos sociais ou invoca-la para construir uma “teoria do núcleo 

                                            
95 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 7. 
96 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 7. 
97 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 40. 
98 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 22. 
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da personalidade” individual, ignorando-a quando se trate de garantir as 
bases da existência humana.99 

Para Nucci, a dignidade da pessoa humana como princípio constitucional 

apresenta-se sob dois prismas: um objetivo e outro subjetivo: 

Objetivamente, envolve a garantia de um mínimo existencial ao ser 
humano, atendendo as sua necessidades vitais básicas, como 
reconhecido pelo art. 7º, IV, da Constituição, ao cuidar do salário mínimo 
(moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte, previdência social). Inexiste dignidade se a pessoa humana 
não dispuser de condições básicas de vivência. Subjetivamente, cuida-
se do sentimento de responsabilidade e autoestima, inerentes ao ser 
humano, desde o nascimento, quando passa a desenvolver sua 
personalidade, entrelaçando-se em comunidade e merecendo 
consideração, mormente do Estado.100 

Certo, no entanto, é que não é tarefa simples conceituar e delimitar a 

abrangência da dignidade da pessoa humana como princípio constitucional. “É 

relativamente fácil compreendê-lo, mas difícil traduzi-lo em palavras. Isso ocorre 

porque, sem dúvida, é o princípio mais carregado de sentimentos do que qualquer 

outro”, como bem lembra Castanho de Carvalho.101 

De igual modo, Guilherme de Souza Nucci destaca que “Escritos não 

faltam voltados à definição de tão relevante princípio. O consenso, por certo, 

inexiste, embora alguns postulados sejam comuns a quase todos os autores”.102 

Nessa mesma ótica, também ressalvando ser um valor de difícil delimitação está 

Vicente Greco Filho.103   

                                            
99 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa 

anotada. 3. ed. rev. Coimbra: Coimbra, 1993; p. 58-59 – grifou-se. 
100 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 40 – 

destacou-se. 
101 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 22. 
102 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 39. 
103 Colhe-se do escólio de Greco: “[...] seu conceito ‘se apresenta como uma intuição que cada 

pessoa tem de si na relação com o outro, quando na sua existência na sociedade’. Por fim, afirma 
que ‘embora pareça complexo o limite deste valor, sua concretização torna-se de fácil assimilação, 
sempre que se pretende restringir a liberdade do homem, além do limite determinado por lei’. 
(GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 8ª ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2010; p.12). 
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Socorrendo-se a lição de Michael Sachs, muito bem destaca Ingo 

Wolfgang Sarlet104 que uma das principais dificuldades em se conceituar a dignidade 

humana no âmbito de proteção jurídico-constitucional, reside no fato de que para 

ela, “diversamente do que ocorre com as demais normas jusfundamentais, não se 

cuida de aspectos mais ou menos específicos da existência humana (integridade 

física, intimidade, vida, propriedade, etc.)”, mas de uma qualidade apresentada 

como inseparável a todo e qualquer homem. 

Por seu turno, Vicente Greco Filho, baseando-se nos ensinamentos de 

Antônio Luis Chaves Camargo, explica que após a previsão da dignidade como 

fundamento para o Estado Democrático de Direito, surgem na consciência universal 

um reflexo deste direito “que determina o respeito mútuo entre as pessoas, e que se 

opõem à interferência indevida do Estado.”105 E, mais a diante, esclarece que a 

dignidade permanece “na própria natureza da pessoa humana, em especial quando 

esta pessoa se relaciona com o mundo exterior, já que deve ser tratada sempre 

como um ser racional”.106   

Por fim, leciona Sarlet que a dignidade humana, compreendida como 

qualidade integrante e irrenunciável da própria condição do ser humano: 

[...] pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, 
não podendo, contudo (no sentido ora empregado) ser criada, concedida 
ou retirada (embora possa ser violada), já que reconhecida e atribuída a 
cada ser humano como algo que lhe é inerente.107  

O que ela esta a indicar, segundo Celso Ribeiro Bastos, é que “o Estado 

se erige sob a noção da dignidade da pessoa humana”, sendo, portanto, um dos 

seus fins assegurar “as condições para que as pessoas se tornem dignas”. 

Trata-se, sem dúvida, conforme leciona Nucci, de “um princípio regente, 

cuja missão é a preservação do ser humano, desde o nascimento até a morte, 

                                            
104 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988; p. 50. 
105 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal; p. 12. 
106 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal; p. 12. 
107 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988; p. 52-53. 
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conferindo-lhe autoestima e garantindo-lhe o mínimo existencial”.108  

Dessa maneira, facilmente se constata a enorme importância da 

dignidade da pessoa humana como princípio norteador do Estado brasileiro, bem 

como referência (e/ou regência) constitucional unificadora de todos os direitos 

fundamentais109, sendo obrigação irrenunciável deste assegurar seu fiel 

cumprimento.  

1.4 O DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO PRINCÍPIO REGENTE DO 

PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

1.4.1 Princípio reitor 

Juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana acima 

esmiuçado, o princípio do devido processo legal pode ser entendido como um dos 

princípios regentes que direcionam as diretrizes para se alcançar os fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, albergado pelo manto da Constituição Federal. 

Nessa toada é a lição de Guilherme de Souza Nucci: 

Olhares especiais devem voltar-se ao princípio da dignidade da pessoa 
humana e ao princípio do devido processo legal. Afinal, respeitada a 
dignidade da pessoa humana, seja do ângulo do acusado, seja do prisma 
da vítima do crime, além de assegurada a fiel aplicação do devido 
processo legal, para a consideração de inocência ou culpa, está-se 
cumprindo, na parte penal e processual, o objetivo do Estado de Direito e, 
com ênfase, democrático. 110   

Ademais, a ação penal (seja pública, seja privada) somente encontrar-se-

á em conformidade com o princípio em estudo quando todos os princípios basilares 

do Direito Penal e do Processo Penal forem respeitados fielmente “durante a 

persecução penal, garantidos e afirmados os direitos do acusado para produzir sua 

                                            
108 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 39. 
109 Os direitos fundamentais são “declarações da imprescindibilidade de um rol de situações jurídicas 

de vantagem que corresponderia a um núcleo mínimo de direitos necessários, essenciais e 
fundamentais para o desenvolvimento do homem.” (CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti 
Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 11-12). 

110 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 39. 
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defesa, bem como fazendo atuar um Judiciário imparcial e independente.”111 Desse 

modo, o que torna efetivo e concreto o devido processo legal é a “comunhão entre 

os princípios penais (legalidade, anterioridade, retroatividade benéfica, 

proporcionalidade etc.) e os processuais penais (contraditório, ampla defesa, juiz 

natural e imparcial, publicidade etc.)”.112 

Nesse mesmo sentido, embora adstrito a matéria processual, é que 

Feitoza informa que tal princípio “se irradia por todos os demais princípios 

processuais, pois o cumprimento dele depende da efetiva realização de todos os 

outros.” 113 

Não pairam dívidas acerca da elevada importância que o devido processo 

legal detém para a correta aplicação das regras não só de Direito Penal, mais 

também, e de modo especial, perante as de Direito Processual Penal114. 

Consequentemente, não foi por outro motivo que Paulo Rangel corretamente 

elencou-o como “o princípio reitor de todo o arcabouço jurídico processual”.115 

1.4.2 Aspectos históricos 

No que concerne à origem inglesa do princípio em comento, Fernando da 

Costa Tourinho Filho116 expõe que “Entre nós, embora sem expressa disposição 

legal, sempre se observou o princípio do due process of law. Hoje, contudo, ele foi 

erigido à categoria de dogma constitucional”.  

                                            
111 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 63. 
112 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 63. 
113 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 134. 
114 Nucci destaca sua importância tanto para o Direito Penal como para o Processo Penal: “O devido 

processo legal, no âmbito do Direito Penal, delineia-se pela aplicação efetiva dos princípios 
penais, mormente os de alçada constitucional, interligando-se a aspectos fundamentais do 
conceito de crime. [...] No campo processual, o devido processo legal desenha-se em vários 
setores como supedâneo dos inúmeros direitos e garantias fundamentais para amparar o 
indivíduo, quando suspeito ou acusado pelo Estado. Logo, seus mais visíveis princípios 
consequenciais são a ampla defesa e o contraditório. Porém, todos os demais princípios 
constitucionais processuais penais integram a sua órbita de ascendência.” (NUCCI, Guilherme de 
Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 63-64). 

115  RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16ª ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juis, 2009; p. 5. 

116 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010; p. 84-85. 
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No mesmo sentido está José Afonso da Silva117 para quem “O princípio 

do devido processo legal entra agora no Direito Constitucional positivo com um 

enunciado que vem da Carta Magna inglesa”. 

Remontando as raízes inglesas da Magna Carta de 1215, Guilherme de 

Souza Nucci muito bem elucida que: 

Outro princípio regente concentra-se no devido processo legal, cuja raiz 
remonta à Magna Carta de 1215 (“Nenhum homem pode ser preso ou 
privado de sua propriedade a não ser pelo julgamento de seus pares ou 
pela lei da terra”). A célebre expressão “by the lay of the land” (lei da 
terra), que inicialmente constou da relação desse documento histórico, 
transmutou-se para “due process of law” (devido processo legal). A 
modificação vernacular não teve o condão de apartar o significado 
histórico do princípio. Buscou-se uma garantia e uma proteção contra os 
desmandos do rei, encarnando a época autoritária absoluta na Inglaterra. 
Não mais seria possível admitir-se a prisão ou a perda de bens de 
qualquer pessoa em virtude de simples capricho do governante. A 
tolerância havia atingido seu limite, tornando-se essencial o surgimento 
do princípio da legalidade ou reserva legal, determinando o império da lei 
sobre a vontade do rei. 
A lei da terra envolvia os costumes, donde surge o direito 
consuetudinário, até hoje prevalente no Reino Unido. Portanto, haveria de 
prevalecer a vontade da sociedade, espelhada pelos tradicionais 
costumes, em detrimento da vontade do soberano. Hoje, consubstancia-
se no moderno princípio da legalidade penal, demonstrativo de não existir 
crime e pena sem prévia previsão legal.118 

Assim, por conta de suas raízes no direito inglês é que o devido processo 

legal é também conhecido por due process of  law. 

Por fim, esclarece Castanho de Carvalho119 que “Da Inglaterra, passou o 

devido processo legal às colônias americanas, tendo várias delas positivado o 

princípio em suas Constituições, por volta dos anos 1776 e 1777.” Contudo, somente 

“após a independência dos Estados Unidos, é que este país incorporou-o em sua 

Constituição, na 5ª emenda.”120 

                                            
117 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 430. 
118 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 62. 
119 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 136. 
120 Explica Castanho de Carvalho que nos Estados Unidos o devido processo legal atingiu seu ápice 

de elaboração doutrinária e jurisprudencial. Segundo o autor: “A par de seu significado processual, 
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1.4.3 Previsão legal 

Atualmente previsto de forma expressa na Carta Maior pátria, o princípio 

do devido processo legal encontra-se consubstanciado junto ao inciso LIV do art. 5º, 

do referido diploma, in verbis: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal.” 121 

Na palavras de Rangel122 este princípio, conforme texto constitucional, 

“significa dizer que se devem respeitar todas as formalidades previstas em lei para 

que haja cerceamento da liberdade (seja ela qual for) ou para que alguém seja 

privado de seus bens.”  

De modo semelhante, Denilson Feitoza123 explica que referido princípio 

“Consiste na garantia de alguém somente poder ser privado da liberdade ou de seus 

bens, por meio de um processo desenvolvido na forma que estabelece a lei.” 

1.4.4 Princípios decorrentes 

Facilmente se observa que o princípio do devido processo legal traduz-se 

em uma série de garantias indispensáveis para o regular desenvolvimento do 

processo penal, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal. Neste sentido 

                                                                                                                                        
como expressão de um processo estritamente legal em que se dão às partes as oportunidades 
amplas de alegar e de provar, desenvolveu a jurisprudência americana uma invejável teorização a 
respeito de um sentido substantivo do princípio – substantive due process –, que o retirou de suas 
amarras puramente processuais.  

Nesse sentido, os tribunais americanos aplicaram o devido processo legal para examinar a 
razoabilidade e a racionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público a ponto de impedir 
sua vigência se evidenciada qualquer arbitrariedade, ou seja, quando não forem consentâneos 
com a law of the land ou com o substantive due process. Isso quer dizer que o Judiciário pode 
fulminar leis e atos administrativos que carecem de uma justificação racional e que não estejam 
devidamente fundamentados em uma real necessidade. Assume, assim, o Judiciário americano, 
grande relevância no controle de atos do Executivo e do Legislativo, cabendo-lhe o poder de dizer 
what the law is e rejeitar leis e atos contrários à law of the land, ou sejam, que não preencherem 
os requisitos da razoabilidade.” (CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo 
Penal e Constituição; p. 136). 

121 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Publicada no D.O.U. em 5 de outubro 
de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso 
em: 7 nov. 2011.  

122  RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 3. 
123 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 134. 
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é que Gilmar Ferreira Mendes124 define-o como “uma das mais amplas e relevantes 

garantias do direito constitucional”. 

Segue Mendes125 expondo que “no âmbito das garantias do processo é 

que o devido processo legal assume uma amplitude inigualável e um significado 

ímpar como postulado que traduz uma série de garantias”. E, na sequência, 

relaciona-o com os seguintes direitos:  

a) direito ao contraditório e à ampla defesa;  

b) direito ao juiz natural;  

c) direito a não ser processado e condenado com base em prova ilícita; e  

d) direito de não ser preso senão por determinação da autoridade 

competente e na forma estabelecida pela ordem jurídica. 

Por sua largueza de significados é que Castanho de Carvalho aduz que o 

devido processo legal: 

[...] engloba vários outros princípios processuais, e funciona, segundo 
Barbosa Moreira, como norma de encerramento, se porventura os demais 
princípios não forem suficientes para resguardar determinada garantia 
processual não prevista de modo expresso na lei. Assim, segundo o 
mesmo autor, os princípios do contraditório, da ampla defesa, da 
publicidade, da motivação, do juiz natural constituem aspectos 
complementares do devido processo legal.126 

Também o erigindo como garantia processual, José Afonso da Silva127 

leciona que: “Combinado com o direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e o 

contraditório e a plenitude de defesa (art. 5º, LV), fecha-se o ciclo das garantias 

processuais.” E, na sequência, arremata: 

                                            
124 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; 

p.600. 
125 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; 

p.600. 
126 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 135. 
127 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 431. 
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Garante-se o processo, e “quando se fala em ‘processo’, e não em 
simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais 
adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo 
Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da ordem 
jurídica. E isso envolve a garantia do contraditório, a plenitude do direito 
de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos 
procedimentais”, conforme autorizada lição de Frederico Marques. 128 

Em outras palavras, colhem-se do texto “Os Princípios Constitucionais da 

Justiça Penal”, inicialmente utilizado como plano de aula ministrada por José 

Frederico Marques, importantes considerações sobre o princípio em comento: 

[...] o processo só atende a sua finalidade quando se externa em 
procedimento adequado à lide que nele se contém, de forma a garantir 
amplamente os interesses das partes em conflito. E no processo penal 
esse procedimento tem de plasmar-se segundo modus procedendi que 
assegure aos acusados plena defesa, com todos os meios e recursos 
essenciais a ela (art. 141, § 25 – Constituição Federal de 1946). Isso 
significa a consagração do devido processo legal como norma 
fundamental de procedimento e garantia suprema do jus libertatis. O 
Estado não pode tornar efetiva sua pretensão de punir, sem que acuse, 
ou que transfira essa tarefa ao particular. E acusar é deduzir a pretensão 
punitiva em juízo, o que significa que a tutela jurisdicional, que se 
consubstancia no processo penal, tem de ser, sempre, a priori. A privação 
da liberdade, em conseqüência [sic] de ilícito penal, somente será legítima 
quando precedida de acusação julgada em procedimento onde a defesa 
plena não seja comprometida. Se isso não ocorrer, o status libertatis 
estará sendo atingido sem o “devido processo legal”, o que tornará írrita e 
contra jus a ação punitiva do Estado.129  

E, na sequência, esclarece Marques130 que o devido processo penal, 

como um dos princípios fundamentais da Justiça Penal extraído da Constituição, 

“implica a adoção do procedimento contraditório, na plena igualdade entre acusação 

e defesa e no controle jurisdicional prévio sobre a pretensão punitiva”.131  

                                            
128 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 431. 
129  MARQUES, José Frederico. Estudos de Direito Processual Penal. 2ª ed. Campinas: Millennium 

Editora, 2001; p. 44-45. 
130 Para Marques: “Três são, portanto, os princípios fundamentais que dimanam da vigente 

Constituição Federal [CF de 1946] no tocante à Justiça Penal: a) o princípio da tutela jurisdicional; 
b) o princípio do devido processo legal; c) o princípio do juiz natural.” (MARQUES, José Frederico. 
Estudos de Direito Processual Penal; p. 46). 

131 MARQUES, José Frederico. Estudos de Direito Processual Penal; p. 45. 
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Pelo exposto, facilmente se constata a importância do princípio do devido 

processo legal como reitor não apenas das normas e princípios de direito penal, 

mas, sobretudo, da própria sistemática processual penal adotada pela constituição 

brasileira, delimitando-se os poderes do Estado durante a persecução criminal, 

especialmente no que concerne ao direito do acusado em produzir sua defesa de 

forma ampla e eficaz.  

Desse modo, em que pese todos os demais princípios penais e 

processuais penais estarem diretamente ligados ao princípio em comento, que na 

expressão criada por Rogério Lauria Tucci, e empregada por Gilmar Ferreira 

Mendes, criou uma situação de “superafetação”132, não se olvide que os princípios 

decorrentes de maior relevância sejam o contraditório e a ampla defesa, 

imprescindíveis para qualquer sistema processual de cunho acusatório. 

Importante mencionar que a doutrina, de um modo geral, reconhece o 

contraditório e a ampla defesa como princípios explicitamente previstos na 

Constituição. Para alguns, seriam apenas um princípio único (princípio do 

contraditório e ampla defesa), para outros, seriam dois princípios autônomos, porém 

evidentemente interligados (princípio do contraditório e princípio da ampla defesa). 

Contudo, há inda quem os trate apenas como meras garantias processuais 

decorrentes do devido processo legal.133 

                                            
132 Explica Gilmar Ferreira Mendes: “Todavia, no âmbito das garantias do processo é que o devido 

processo legal assume uma amplitude inigualável e um significado ímpar com postulado que 
traduz uma série de garantias hoje devidamente especificadas e especializadas nas várias ordens 
jurídicas. [...] Daí ter Rogério Lauria Tucci afirmado que a incorporação da garantia do devido 
processo legal, de forma expressa no texto constitucional de 1988, juntamente com outras 
garantias específicas, acabou por criar uma situação de superafetação. De fato, é muito comum 
entre nós fazer-se referência a uma garantia específica, como a do contraditório e da ampla 
defesa, ou do juiz natural e do devido processo legal. Ou, ainda, costuma-se fazer referência 
direta ao devido processo legal em lugar de referir-se a uma das garantias específicas. O devido 
processo legal é também um tipo de garantia com caráter subsidiário e geral (Auffanggrundrecht) 
em relação às demais garantias. Assim, em muitos casos, tem-se limitado o Tribunal a referir-se 
diretamente ao devido processo legal em lugar de fazer referência às garantias específicas ou 
decorrentes. Há outras situações em que o devido processo legal assume características 
autônomas ou complementares.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional; p.600 – sublinhou-se). 

133 Fernando da Costa Tourinho Filho, por exemplo, ao analisar os princípios que regem o processo 
penal, trata com profundidade o princípio do contraditório em tópico específico, sem abrir novo 
tópico para tratar da ampla defesa. (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 
1; p. 72-77). 
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Certo, entretanto, é que independentemente das questões terminológicas 

e conceituais, o contraditório e a ampla defesa são uma das mais importantes 

características de um sistema processual de cunho acusatório (e neste estudo 

tratados como princípios processuais), indispensáveis para a edificação de um 

Estado Democrático de Direito, as quais, na sequencia, passam a ser esmiuçadas. 

 1.4.4.1 Do Contraditório 

O contraditório já encontrava guarida implicitamente no art. 8ª - Garantias 

Judiciais - da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida por Pacto 

de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, aprovado em 25 de maio 

de 1992 pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 27, e 

promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992.134 

                                                                                                                                        
   Paulo Rangel, de igual modo, ao tratar dos no Capítulo I – Princípios Básicos do Processo Penal, 

apenas abre tópico específico ao contraditório, sem abrir novo tópico para tratar da ampla defesa 
de modo separado. (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 16-19). 

   Vicente Greco Filho, ao seu passo, ao tratar dos princípios constitucionais do processo penal, 
afirma que: “A ampla defesa se traduz, em termos objetivos, englobando a instrução contraditória, 
em algumas soluções técnicas dentro do processo, as quais, na verdade, tornam efetiva a 
garantia”. E, mais adiante: O contraditório pode ser definido como o meio ou instrumento técnico 
para a efetivação da ampla defesa [...]”.(GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal; p. 
55-57). 

Gilmar Ferreira Mendes, ao tratar do assunto, também realiza sua abordagem de modo conjunto 
entre os referidos princípios, ao tratar no Capítulo V – Direitos fundamentais de caráter judicial e 
garantias constitucionais do processo, junto ao item 3 – Direito à ampla defesa e ao contraditório 
(nas esferas judicial e administrativa) (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional; p. 498 e ss.).  

Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de processo penal; p. 31 e ss.) Guilherme de Souza Nucci 
(Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 263 e 287) e Denilson Feitoza 
(Direito Processual Penal; p. 134 e ss.) abordam de forma separada o princípio do contraditório e 
o princípio da ampla defesa. 

Castanho de Carvalho trata no título Capítulo XIV de sua obra como “Garantias do Contraditório e da 
Ampla Defesa”, abordando-os conjuntamente como garantias. (CARVALHO, Luis Gustavo 
Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 141). 

134 Artigo 8º - Garantias Judiciais: “1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação pena formulada 
contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se 
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, 
toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: a) direito do 
acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não 
falar o idioma do juízo ou tribunal; b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da 
acusação formulada; c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a 
preparação de sua defesa; d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido 
por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; 
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Contudo, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CRFB de 1988, restou 

previsto da seguinte maneira135: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.  

Desse modo, presente expressamente no atual texto constitucional, o 

princípio do contraditório, também conhecido por princípio da bilateralidade da 

audiência, princípio audiatur et altera pars ou principio da bilateralidade da ação, de 

acordo com Denilson Feitoza: 

Consiste na ciência bilateral (ao autor e ao réu) dos atos e termos do 
processo e na possibilidade de contrariá-los, tendo as partes a ocasião e 
a possibilidade de intervir no processo, apresentando provas, oferecendo 
alegações, recorrendo das decisões etc.136 

Significa, pois, “a oportunidade concedida a uma das partes para 

contestar, impugnar, contrariar ou fornecer uma versão própria acerca de alguma 

alegação ou atividade contrária ao seu interesse.” 137 

Para Norberto Avena138, trata-se de um direito assegurando aos litigantes 

de serem cientificados “de todos os atos e fatos havidos no curso do processo, 

podendo se manifestar a respeito e produzir as provas necessárias antes de ser 

proferida a decisão jurisdicional a respeito.” 

                                                                                                                                        
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado 
ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear 
defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; f) direito da defesa de inquirir as testemunhas 
presente no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras 
pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. g) direito de não ser obrigado a depor contra si 
mesma, nem a declarar-se culpada; e h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal 
superior. 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 4. O 
acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá se submetido a novo processo 
pelos mesmos fatos. 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para 
preservar os interesses da justiça” (BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. 
Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 
de 22 de novembro de 1969. Disponível em: 
<<http://www.aidpbrasil.org.br/arquivos/anexos/conv_idh.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2012). 

135 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Acesso em: 7 nov. 2012.  
136 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 134 – sublinhou-se. 
137 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 286. 
138 AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado. 3ª tiragem. São Paulo: Método, 2009; p. 22. 
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Vicente Greco Filho139, nestes termos, explica que “o contraditório não se 

refere apenas à instrução, colheita de provas, mas à própria oportunidade de 

contrariar a acusação de modo, em tese, eficiente.” 

No entanto, o que interessa ao processo é se tal direito (garantia) fora 

efetivamente assegurado, ou seja, dando-se efetivamente ciência e oportunidade as 

partes para manifestarem no exercício de sua defesa. Nesse sentido, Feitoza 

preleciona que: 

O contraditório e a ampla defesa são “assegurados” nos processos 
judiciais e administrativos, o que não significa que tenham que ocorrer 
como se fossem da essência dos processos. O que interessa é se foram 
efetivamente assegurados.140 

Na mesma linha de raciocínio, Guilherme de Souza Nucci esclarece já ser 

suficiente para o exercício do contraditório a abertura de chance para analisar e, 

querendo, a parte contrária se manifestar, sobre fato ou prova com a qual não se 

está de acordo. Segundo o autor, “Este emerge legítimo, quando se concede a 

oportunidade para manifestação em relação a algo, no processo, mesmo que não 

seja utilizada.”141 

Caminhado mais a fundo no tema em comento, especialmente no que 

concerne a efetividade e o equilíbrio do contraditório, Gustavo Henrique Badaró 

leciona que: 

A incidência da igualdade substancial no contraditório mostrou a 
necessidade de implementá-lo e efetivá-lo. O contraditório deixa de ser 
uma mera possibilidade para se transformar em uma realidade. Deve 
haver uma real e igualitária participação dos sujeitos processuais ao longo 
de todo o processo, assegurando a efetividade e plenitude do 
contraditório. É o que se denominou contraditório efetivo e equilibrado.142 

                                            
139 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 8ª ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2010; p.57. 
140 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 135. 
141 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 286-

287. 
142 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença. Coleção de 

estudos de processo penal Prof. Joaquim Canuto Mendes de Almeida. v. 3. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000; p. 30-31. 
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Na sequência, adverte o referido autor, contudo, que este não mais se 

satisfaz com a mera possibilidade de reação. Defende, desse modo, ser: 

[...] necessário estimular e buscar a realização da reação, para que a 
estrutura dialética do processo se aperfeiçoe através de tese e antítese 
com conteúdos e intensidades equivalentes, para se atingir uma síntese 
que, apoiada em premissas simétricas, seja mais justa. 
A releitura das regras processuais, que concretizam o princípio do 
contraditório, exige uma interpretação que assegure ao máximo a 
efetividade e plenitude do contraditório, com ampla e igualitária atuação 
das partes e do próprio juiz. Esse contraditório pleno e efetivo traz como 
consequência a necessidade de reação que deve ser estimulada, não 
mais se satisfazendo com a mera possibilidade.143 

Destaca Paulo Rangel, de igual modo, que o contraditório não se limita a 

dizer e contradizer sobre a matéria controvertida, muito menos não se restringe ao 

debate realizado pelas partes sobre a relação de direito material. Segundo o referido 

autor, o principal elemento é a igualdade de oportunidade. Baseando-se nas lições 

de Aroldo Plínio Gonçalves, reforça seu posicionamento de que o ponto mais 

importante do contraditório é “a igualdade de oportunidade no processo, é a igual 

oportunidade de igual tratamento que se funda na liberdade de todos perante a lei. É 

a simétrica paridade de participação no processo, entre as partes”. 144 

No mesmo sentido, ressaltando a garantia de participação em simétrica 

paridade, está Eugênio Pacelli de Oliveira: 

O contraditório, então, não passaria a garantir o direito à informação de 
qualquer fato ou alegação contrária ao interesse das partes e o direito à 
reação (contrariedade) a ambos – vistos, assim, como garantia de 
participação –, mas também garantia que a oportunidade da resposta 
pudesse se realizar na mesma intensidade e extensão. Em outras 
palavras, o contraditório exigiria a garantia de participação em simétrica 
paridade (GONÇALVES, 1992, p. 127).145  

                                            
143 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 31. 
144 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 17. 
145 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 31. 
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Contudo, merece especial destaque a lição de Fernando da Costa 

Tourinho Filho146, ao ressaltar que do princípio do contraditório decorrem duas 

importantes regras: a igualdade processual e a liberdade processual.  

Quanto à igualdade processual, explica o referido autor147 que: 

Tal princípio consubstancia-se na velha parêmia audiatur et altera pars – 
a parte contrária deve ser ouvida. Assim, a defesa não pode sofrer 
restrições, mesmo porque o princípio supõe completa igualdade entre 
acusação e defesa. Uma e outra estão situadas no mesmo plano, em 
igualdade de condições, com os mesmos direitos, poderes e ônus, e, 
acima delas, o Órgão Jurisdicional, como órgão “superpartes”, para, 
afinal, depois de ouvir as alegações das partes, apreciar as provas, “dar a 
cada um o que é seu”. 

Já quanto à regra da liberdade processual, ressalta que: 

Esta última consiste na faculdade que tem o acusado de nomear o 
advogado que bem quiser e entender; na faculdade que possui de 
apresentar provas que entender convinháveis, desde que permitidas em 
Direito, de formular ou não perguntas às testemunhas etc.148 

Denilson Feitoza, por seu turno, além das igualdades e liberdades 

processuais acima aventadas por Tourinho Filho, elenca ainda a isonomia 

processual como corolário do contraditório. Para o referido autor: 

Como corolários, temos os princípios da isonomia processual (a parte 
contrária deve ser ouvida em igualdade de condições), da igualdade 
processual (igualdade de direitos entre as partes acusadora e acusada) e 
da liberdade processual (faculdade que tem o acusado de nomear 
advogado de sua preferência, de apresentar provas etc.).149 

Verifica-se, por conseguinte, a verdadeira importância do contraditório, 

que juntamente com o princípio da ampla defesa, “institui-se como a pedra 

fundamental de todo o processo e, particularmente, do processo penal”, segundo 

Eugênio Pacelli de Oliveira150. Justifica, contudo, o referido autor que: 

                                            
146 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1; p. 74. 
147 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1; p. 72. 
148 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1; p. 74. 
149 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 135. 
150 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 32. 
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E assim é porque, como cláusula de garantia instituída para a proteção do 
cidadão diante do aparato persecutório penal, encontra-se solidamente 
encastelado no interesse público da realização de um processo justo e 
equitativo, único caminho para a imposição da sanção de natureza 
penal.151 

Por fim, facilmente se constata que o princípio em tela atua como um dos 

mais importantes postulados do sistema processual acusatório, revelando-se como o 

garantia constitucionalmente assegurada às partes (acusação e defesa), em 

especial no processo criminal, de tomarem ciência de todos os atos processuais, 

além de poderem se manifestar sobre tais atos, produzir e contrarias provas, 

assegurando absoluta isonomia, igualdade e liberdade processual entre os litigantes. 

Em outras palavras, consubstancia-se na verdadeira garantia de participação em 

simetria de paridades entre os litigantes de um processo penal. 

1.4.4.2 Da ampla defesa  

A defesa, conforme assevera Nucci, “constitui direito à pessoa humana, 

conferindo-se dignidade, no contexto das relações sociais”152 Segue o referido autor 

expondo que a “ampla defesa jamais pode ser constituída de ato formal, sem 

substância e eficiência, pois se cuida de interesse indisponível do indivíduo, 

merecendo integral contemplação estatal.”153 

Nessa seara, muito bem ressalta Gilmar Ferreira Mendes que a doutrina 

constitucional vem há muito tempo “enfatizando que o direito de defesa não se 

resume a um simples direito de manifestação no processo” 154. Segundo Mendes, o 

que o constituinte pretende assegurar efetivamente é “a pretensão à tutela jurídica”, 

que corresponde exatamente às garantias consagradas pelo art. 5º, LV, da CRFB, 

do qual se colhe os seguintes direitos: direito de informação; direito de manifestação 

e direito de ver seus argumentos considerados.155 

                                            
151 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 32. 
152 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 263. 
153 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 264. 
154 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; 

p.499. 
155 Para Mendes, em comparação ao Direito Alemão: “[...] Apreciando o chamado ‘Anspruch auf 

rechtliches Gehör’ (pretensão à tutela jurídica) no direito alemão, assinala a Corte Constitucional 
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Além de estar prevista no mesmo dispositivo em que se encontra o 

contraditório, a ampla defesa acaba por guardar forte ligação com aquele, pois, nas 

palavras de Norberto Avena156, se não bastasse traduzir o dever do “Estado de 

facultar ao acusado a mais completa defesa quanto à imputação que lhe foi 

realizada”, assegura que “ninguém pode ser condenado sem antes ter a 

oportunidade de ser ouvido quando aos fatos imputados”. 

Interessante ressaltar que alguns autores pátrios acabam por tratar de 

forma unitária os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente por 

ambos tratarem diretamente sobre a defesa do acusado. Outros, no entanto, 

delimitam exatamente seus campos de atuação.157 

                                                                                                                                        
que essa pretensão envolve não só o direito de manifestação e o direito de informação sobre o 
objeto do processo, mas também o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão 
incumbido de julgar. 

Daí afirma-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à 
garantia consagrada no art. 5º, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos: 
- direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão julgador a informar às partes os 
atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes; 
- direito de manifestação (Recht auf Äusserung), que assegura a possibilidade de manifestação, 
oralmente ou por escrito, sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo; 
- direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), que exige do julgador 
capacidade de apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft) para 
contemplar as razões apresentadas.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional; p.499-500 – sublinhou-se). 

156 AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado; p. 23 
157 Gustavo Badaró apresenta a diferenciação entre o contraditório e a ampla defesa: “O direito de 

defesa, ou a defesa penal, encontra-se umbilicalmente ligado ao princípio do contraditório. Mas, 
embora haja influências recíprocas, não se confundem.  

Destacar e distinguir a defesa do princípio do contraditório é relevante na medida em que, embora 
ligados, é possível violar-se o contraditório, sem que se lesione o direito de defesa. Não se pode 
esquecer que o princípio do contraditório não diz respeito apenas à defesa ou aos direitos do réu. 
O princípio deve aplicar-se em relação a ambas as partes, além de também ser observado pelo 
próprio juiz.  
Deixar de comunicar um determinado ato processual ao acusador, ou impedir-lhe a reação a 
determinada prova  ou alegação da defesa, embora não represente violação do direito de defesa, 
certamente violará o princípio do contraditório. O contraditório manifesta-se em relação a ambas 
as partes, já a defesa diz respeito apenas ao réu.  

Nessa perspectiva, é correta a afirmação de que a defesa é aspecto integrante do direito de ação. 
Ação e defesa, antes de serem posições diversas ou antagônicas, representam apenas diferentes 
aspectos do exercício de uma mesma atividade. O paralelismo entre ação e defesa dinamisa-se 
no exercício do contraditório, permitindo a ambas as partes fazerem valer seus direitos e garantias 
ao longo de todo o processo, alegando, provando e influenciando a formação do convencimento 
do juiz. Em relação ao conteúdo de ambos os direitos, a única diferença é o direito de iniciativa 
existente apenas no direito de ação. Iniciado o processo, a ação e defesa são absolutamente 
simétricos. 
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Contudo, não há como se negar que ambos estão intrinsicamente ligados 

na persecução criminal de cunho acusatório, perante um Estado Democrático de 

Direito, em que o processo penal é verdadeiro instrumento de garantia constitucional 

contra possíveis abusos do Estado. Nessa ótica é a lição de Castanho de Carvalho: 

No processo, que é a relação jurídica composta do conjunto dos atos 
processuais praticados pelos sujeitos processuais a fim de preparar e 
obter a tutela jurisdicional, a ação e defesa se desenvolvem sob 
determinado lapso temporal de prazo, que é a medida de tempo 
concedida ao autor e ao réu para produzirem suas alegações e suas 
demonstrações, de forma a materializar o principio do contraditório. 
Torna-se claro, pelo princípio do contraditório, que, se há direito à ação, 
para o autor, há também direito à defesa para o réu. Considerando que o 
processo é hoje entendido como instrumento de garantia constitucional, é 
evidente que a garantia de defesa importa em garantia ao processo, ou 
seja, garantia de regularidade do processo, de seus atos e de seus 
prazos processuais. Se para o autor da ação penal exige a garantia do 
direito de ação, para o réu há a garantia de desembaraçar-se desta, 
dentro dos prazos legais.158 

Para Denilson Feitoza159, o princípio da ampla defesa retrata o dever do 

Estado em proporcionar a qualquer acusado a mais completa defesa, seja ela 

pessoal ou técnica, além de prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite. Dessa forma, a ampla defesa estaria também implicitamente 

presente no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal160, in verbis: “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. 

Contudo, para facilitar a compreensão de sua abrangência, boa parte da 

doutrina acaba por subdividir o princípio em tela em duas vertentes ou garantias: 

autodefesa e defesa técnica.  

                                                                                                                                        
Em suma, o exercício do direito de defesa é uma das formas de se concretizar o contraditório no 
processo, mas não a única. Em conseqüência, nem toda violação ao contraditório será uma 
violação do direito de defesa.” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre 
acusação e sentença; p. 38-40). 

158 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 143 – 
sublinhou-se. 

159 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 135. 
160 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.  
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A autodefesa consiste, segundo Feitoza161, na pessoal participação do 

acusado no contraditório, através de sua contribuição para a função defensiva. Esta, 

por sua vez desdobra-se no direito de audiência (consistente na oportunidade do 

acusado de influir na defesa através do seu interrogatório) e no direito de presença 

(consistente na possibilidade do acusado tomar posição sobre o material produzido, 

sendo-lhe garantida, ainda, a imediação com o defensor, o juiz e as provas). 

Esclarece Nucci162, inclusive que a autodefesa “é promovida pelo próprio 

acusado, valendo-se de seus argumentos e raciocínio lógico, ainda que despidos de 

juridicialidade.” Destaca, ainda, que seu momento inicial deflagra-se com a prisão 

em flagrante ou indiciamento em investigação policial, eis que surge ao réu o direito 

ao silêncio (sob o prisma da presunção de inocência) para amparar sua autodefesa.   

Já a chamada defesa técnica, segundo o referido autor163, é “sustentada 

pelo advogado, cuja habilitação é supervisionada pelo Estado e depende de elevado 

grau de conhecimento técnico”.  

A referida defesa, no entanto, caracteriza-se por vários aspectos, como 

bem lembra Denilson Feitoza: 

[...] o advogado constituído deve, efetivamente, envidar esforços para 
carrear aos autos elementos favoráveis ao acusado; o juiz deve verificar 
se a defesa técnica está sendo ou foi desempenhada adequadamente, 
sob pena de considerar o réu indefeso; o juiz de 1º grau, diante de 
atividade defensiva insatisfatória, deve diligenciar sua integração pela 
repetição do ato processual viciado ou por sua realização, só 
sentenciando após as diligências necessárias à concreta garantia da 
ampla defesa; o tribunal de segundo grau, ao apreciar sentença que 
julgou o mérito sem o devido controle das garantias da defesa, deve 
presumir o prejuízo, no caso de não-exercício de atividades defensivas 
consideradas essenciais, ou, nos demais casos, de repetir o ato viciado 
ou realizar o omitido, em contraditório, podendo confirmar ou reformar a 
sentença, ou ainda, anular o ato processual viciado e a sentença, na 
hipótese de comprovação do prejuízo. 164 

                                            
161 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 135. 
162 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 264. 
163 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 264. 
164 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 135-136. 
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Além da autodefesa e da defesa técnica, Eugênio Pacelli de Oliveira 

elenca como indispensável para a realização do princípio da ampla defesa a 

chamada defesa efetiva, bem como a defesa por qualquer meio de prova hábil a 

demonstrar a inocência do acusado. 

Quanto à defesa efetiva, explica o referido autor que: 

Enquanto o contraditório exige a garantia de participação, o princípio da 
ampla defesa vai além, impondo a realização efetiva desta participação, 
sob pena de nulidade, se e quando prejudicial ao acusado. 
Aliás, conforme teve oportunidade de decidir a Suprema Corte, a 
manifestação da defesa, patrocinada por defensor público ou dativo, 
quando limitada ao pedido de condenação ao mínimo legal, é causa de 
nulidade do processo, exatamente por ausência de defesa efetiva (HC nº 
82.672/RJ, Rel. para o acórdão Min. Marco Aurélio. Informativo STF nº 
325, p. 2). Na oportunidade, o Ministro Carlos Brito, vencido no 
julgamento, argumentou tratar-se de estratégia da defesa, com o único 
objetivo de obter a nulidade do processo. Com ou sem razão Sua 
Excelência, no que se refere a ser ou não estratégia da defesa, o fato é 
que o Judiciário impõe-se o controle do efetivo exercício da ampla defesa. 
Nessa medida, se o defensor, constituído ou dativo, não a exerce, cabe 
ao julgador nomear defensor unicamente para aquele ato, tal como ocorre 
no plenário do júri, nos termos do art. 497, V, do CPP, prosseguindo-se 
com o processo. Infelizmente, o STF não adota o mesmo ponto de vista 
quando se trata de ausência de alegações finais pelo defensor 
CONSTITUÍDO; em tais situações, reconhece-se apenas hipóteses de 
nulidade relativa, ou seja, dependente da arguição do interessado, sob 
pena de preclusão. Nesse particular, não só parece, mas, a nosso juízo, 
trata-se mesmo de contradição.165 

 Não é por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal se posicionou no 

sentido de que “a realização do direito de defesa por parte do advogado, dativo ou 

não, envolve a apresentação do trabalho idôneo para a finalidade, devendo ser 

considerada nula a defesa que não arroste os elementos básicos da acusação”, 

conforme aduz Gilmar Ferreira Mendes166. 

 

                                            
165 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 33. 
166 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; 

p.501. 
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Já no que ser refere à defesa por qualquer meio de prova hábil, esclarece 

Oliveira que: 

De outro lado, conquanto possa ser justificado sob fundamentação 
diversa porque não se pode esperar outra atitude de um Estado que se 
proclama democrático e de Direito, é possível, também, atribuir à ampla 
defesa o direito ao aproveitamento, pelo réu, até mesmo de provas 
obtidas ilicitamente, cuja introdução no processo, em regra, é 
inadmissível. E isso porque, além da exigência da defesa efetiva, o 
princípio desdobra-se, dada a sua amplitude, para abarcar toda e 
quaisquer modalidades de prova situadas no ordenamento jurídico, até 
mesmo aquelas vedadas à acusação, pois não se pode perder de vista 
que a ampla defesa é cláusula de garantia individual instituída 
precisamente no interesse do acusado (art. 5º CF). De mais a mais, 
tratando-se de prova destinada à demonstração da inocência, poder-se-á 
alegar até mesmo a exclusão de sua ilicitude, impondo-se uma leitura 
mais ampla do estado de necessidade, para o fim de não se exigir a 
ciência do agente acerca da necessidade do comportamento e/ou de sua 
eminência. 167 

Por fim, o princípio da ampla defesa pode também ser entendido como o 

direito concedido ao réu “de se valer de amplos e extensos métodos para se 

defender da imputação feita pela acusação.” E, ao justificar tal assertiva, Guilherme 

de Souza Nucci168 explica que, por ser o réu a parte mais hipossuficiente frente ao 

Estado, o qual age por órgãos constituídos e preparados, e vale-se de dados e 

informações de fontes que detém maior acesso, “merece um tratamento diferenciado 

e justo, razão pela qual a ampla possibilidade de defesa se lhe afigura a 

compensação devida pela força estatal.”  

Assim, nessa perspectiva, a ampla defesa não se restringe apenas em 

dar oportunidade ao acusado em se defender pessoalmente, ou ter sua defesa 

realizada por meio de defensor devidamente habilitado. Deve ela ser 

verdadeiramente efetiva para a consagração do devido processo legal no Estado 

Democrático de Direito, em que o processo é tratado como instrumento de garantia 

constitucional, conforme será melhor aprofundado no capítulo seguinte. 

                                            
167 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 34. 
168 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. rev. atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008; p. 40. 
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CAPÍTULO 2 

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO 

2.1 PONDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, caput, da 

Constituição169, constitui-se em um Estado Democrático de Direito, tendo como 

fundamentos: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo político.  

A expressão Estado Democrático de Direito, “significa não só a 

prevalência do regime democrático com também a destinação do Poder à garantia 

dos direitos”.170 Assim, ante a complexidade e abrangência de conteúdo, necessário 

uma análise mais aprofundada de seu conceito.  

Inicialmente, importante ressaltar que “o conjunto de traços comuns que 

caracteriza os Estados constitucionais, e que permitem considerá-los incluídos numa 

categoria própria e identificável”, podem ser encontrados na denominação Estado 

Democrático de Direito, de acordo com Paulo Marcio Cruz.171  

Para o mencionado autor172, o conceito de Estado de Direito, sem a 

complementação do Democrático, “surgiu nos Estados alemães, da primeira metade 

do século XIX, para designar e justificar uma forma de organização política concreta, 

traduzida pela monarquia baseada na dupla legitimidade” (monárquica e 

                                            
169 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - 
a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL. Constituição da República Federativa 
do Brasil). 

170 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico; p. 322. 
171 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional. 2ª ed. 9ª reimpr. rev. e ampl. 

Curitiba: Juruá Editora, 2011; p. 212-213. 
172 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional; p. 213. 
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representativa), sem qualquer pretensão de cunho democrático. Contudo, o uso 

desta expressão (Estado de Direito) acabou se generalizando, tendo o seu conteúdo 

similaridade com o chamado “Estado Constitucional”. A posterior adição do 

Democrático veio, consequentemente, complementar o sentido original da 

expressão. 

Sobre o chamado “Estado de Direito”, Lenio L. Streck e José L. B. de 

Morais173 muito bem explicam que este não pode mais ser somente compreendido 

como um mero dispositivo técnico para limitação de poder, que resultaria do 

enquadramento do processo de produção das normas jurídicas. O Estado de Direito, 

conforme ensinam, seria também “uma concepção de fundo acerca das liberdades 

públicas, da democracia e do papel do Estado, o que constitui o fundamento 

subjacente da ordem jurídica”.174 Por conta disto é que o Estado de Direito, de 

acordo com os mencionados doutrinadores175, ora apresentar-se-á como liberal em 

sentido estrito, ora com social e, por fim, como democrático, de modo que cada um 

destes molda o Direito com seu conteúdo, sem que haja, entretanto, uma grade 

ruptura nestas transformações.176  

                                            
173 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado. 7ª ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010; p 93.  
174 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado; p 93.  
175 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado; p 94.  
176 Quanto à evolução do Estado de Direito, passando pelo Estado Liberal de Direito, Estado Social 

de Direito e, enfim, pelo Estado Democrático de Direito, Lenio L. Streck e José L. B. de Morais 
destacam a seguinte evolução:  
“Tendo-se assente a distinção entre Estado Legal e Estado de Direito, aquele restrito à forma da 
legalidade, enquanto este incorpora à mesma determinados conteúdos, pode-se pensar, no 
interior deste último, uma tripartição que se expressa por Estado Liberal de Direito, Estado Social 
de Direito e Estado Democrático de Direito.  
O Estado Liberal de Direito apresenta-se caracterizado pelo conteúdo liberal de sua legalidade, 
onde há o privilegiamento das liberdades negativas, através de uma regulação restritiva da 
atividade estatal. A lei, como instrumento da legalidade, caracteriza-se como uma ordem geral e 
abstrata, regulando a ação social através do não impedimento de seu livre desenvolvimento; seu 
instrumento básico é a coerção através da sansão das condutas contrárias. O ato característico é 
o indivíduo.  

O desenrolar das relações sociais produziu uma transformação neste modelo, dando origem ao 
Estado Social de Direito que, da mesma forma que o anterior, tem por conteúdo jurídico o próprio 
ideário liberal agregado pela convencionalmente nominada questão social, a qual traz à baila os 
problemas próprios ao desenvolvimento das relações de produção e aos novos conflitos 
emergentes de uma sociedade renovada radicalmente, com atores sociais diversos e conflitos 
próprios a um modelo industrial-desenvolvimentista. Temos aqui a construção de uma ordem 
jurídica na qual está presente a limitação do Estado ladeada por um conjunto de garantias e 
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O Estado Democrático de Direito, nessa perspectiva apresentada por 

Lenio L. Streck e José L. B. de Morais:  

[...] tem um conteúdo transformador da realidade, não se restringindo, 
como o Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada das 
condições sociais de existência. Assim, o seu conteúdo ultrapassa o 
aspecto material de concretização de uma vida digna ao homem e passa 
a agir simbolicamente como fomentador da participação púbica no 
processo de construção e reconstrução de um projeto de sociedade, 
apropriando-se do caráter incerto da democracia para veicular uma 
perspectiva de futuro voltada à produção de uma nova sociedade, onde a 
questão da democracia contém e implica, necessariamente, a solução do 
problema das condições materiais de existência.177  

Em outras palavras, o Estado de Direito (também denominado Estado 

Constitucional), adquiriu ao longo de sua evolução, uma série de características 

fundamentais. Segundo Paulo Cruz178, são elas: o império da lei como regra geral, a 

separação dos poderes e o respeito pela liberdade e pela propriedade. Destaca 

inclusive, o referido autor que a paulatina implantação do princípio democrático 

“agregou uma outra característica: a lei deve ser não só uma regra geral mas 

também a expressão da vontade da comunidade, formulada por representantes 

                                                                                                                                        
prestações positivas que refletem a busca de um equilíbrio não atingido pela sociedade liberal. A 
lei assume uma segunda função, qual seja a de instrumento de ação concreta do Estado, 
aparecendo como mecanismo de facilitação de benefícios. Sua efetivação estará ligada 
privilegiadamente à promoção das condutas desejadas. A personagem principal é o grupo que se 
corporifica diferentemente em cada movimento social. 

Ao fim, o que se observa é uma certa identidade nesses modelos apresentados, podendo-se dizer 
que ambos tem como fim comum a adaptação social. Seu núcleo básico permanece intocado. 
A novidade do Estado Democrático de Direito não está em uma revolução das estruturas 
sociais, mas deve-se perceber que esta nova conjugação incorpora características novas ao 
modelo tradicional. Ao lado do núcleo liberal agregado à questão social, tem-se como este novo 
modelo a incorporação efetiva da questão da igualdade como um conteúdo próprio a ser buscado 
garantir através do asseguramento jurídico de condições mínimas de vida aos cidadãos e à 
comunidade. [...] 

À diferença dos modelos anteriores, o Estado Democrático de Direito, mais do que uma 
continuidade, porque traz a tona, formal e materialmente, a partir dos textos constitucionais 
diretivos e compromissórios, as condições de possibilidade para a transformação da realidade. 
Aponta assim, para o resgate das promessas incumpridas da modernidade, circunstância que 
assume especial relevância em países periféricos como o Brasil”. (STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, 
José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado; p 102-104 – destacou-se).  

177 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado; p 97-98 
– grifou-se.  

178 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional; p. 213-214. 
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livremente eleitos por todos os cidadãos”.179 Verifica-se, assim, a importância do 

princípio democrático para a consubstanciação do Estado Democrático de Direito.  

Muito embora existam vários entendimentos e conceitos particulares 

acerca da democracia180 e do princípio democrático, sobretudo pelos estudiosos da 

Teoria Política, e não sendo o objeto do presente estudo o aprofundar acerca de tais 

institutos, oportuno trazer a baila apenas uma diferenciação entre ambos, para 

orientar a compreensão do exposto. 

Segundo Paulo Napoleão Nogueira da Silva, a democracia significa: 

[...] a existência de um Estado tal como desejado e consentido pelo povo, 
e de um governo exercido com a participação tão direta quanto possível 
de cada cidadão nas decisões político-governamentais, e com direitos 
oponíveis pelos cidadãos contra o Estado sempre que este exorbite de 
sua autoridade. 181 

Já o princípio democrático: 

[...] é o macroconjunto que reúne a liberdade, a igualdade relativa, a 
cidadania, e inúmeros outros conceitos que o integram. Tal princípio e 
conceitos que dele fazem parte, estão precisa e percucientemente 

                                            
179 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional; p. 214. 
180Nesse aspecto, explica Bobbio: “I. NA TEORIA DA DEMOCRACIA CONFLUEM TRÊS 

TRADIÇÕES HISTÓRICAS. — Na teoria contemporânea da Democracia confluem três grandes 
tradições do pensamento político: a) a teoria clássica, divulgada como teoria aristotélica, das três 
formas de Governo, segundo a qual a Democracia, como Governo do povo, de todos os cidadãos, 
ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania, se distingue da monarquia, como 
Governo de um só, e da aristocracia, como Governo de poucos; b) a teoria medieval, de origem 
"romana, apoiada na soberania popular, na base da qual há a contraposição de uma concepção 
ascendente a uma concepção descendente da soberania conforme o poder supremo deriva do 
povo e se torna representativo ou deriva do príncipe e se transmite por delegação do superior para 
o inferior; c) a teoria moderna, conhecida como teoria de Maquiavel, nascida com o Estado 
moderno na forma das grandes monarquias, segundo a qual as formas históricas de Governo são 
essencialmente duas: a monarquia e a república, e a antiga Democracia nada mais é que uma 
forma de república (a outra é a aristocracia), onde se origina o intercâmbio característico do 
período pré-revolucionário entre ideais democráticos e ideais republicanos e o Governo 
genuinamente popular é chamado, em vez de Democracia, de república. O problema da 
Democracia, das suas características, de sua importância ou desimportância é, como se vê, 
antigo. Tão antigo quanto a reflexão sobre as coisas da política, tendo sido reproposto e 
reformulado em todas as épocas. De tal maneira isto é verdade, que um exame do debate 
contemporâneo em torno do conceito e do valor da Democracia não pode prescindir de uma 
referência, ainda que rápida, à tradição.” (BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de Política. v.1. 11ª ed. Tradução de João Ferreira (coord.). Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1998; p. 319-320) 

181 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. rev. atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003; p.68. 
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estampados no art. 5º da Constituição, deste irradiados para a ordem 
jurídica em geral; assim, é possível afirmar que, em face do controle da 
constitucionalidade das leis e atos normativos, a ordem jurídica material 
traduz o princípio democrático.182 

Retornando ao cerne da questão, José Afonso da Silva183 leciona que o 

Estado Democrático de Direito não surge apenas da união dos conceitos de Estado 

Democrático e Estado de Direito. Segundo o autor: 

Consiste, na verdade, na criação de um conceito novo, que leva em conta 
os conceitos dos elementos componentes, mas os supera na medida em 
que incorpora um componente revolucionário de transformação do status 
quo. E aí se entremostra a extrema importância do art. 1º da Constituição 
de 1988, quando afirma que a República Federativa do Brasil se constitui 
em Estado Democrático de Direito, não como mera promessa de 
organizar tal Estado, pois a Constituição aí já o está proclamando e 
fundando. 184 

Nessa perspectiva, muito bem explica sobre a forma de realização da 

democracia nesta forma de Estado: 

A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser um 
processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária 
(art. 3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser exercido em 
proveito do povo, diretamente ou por representantes eleitos (art. 1º, 
parágrafo único); participativa, porque envolve a participação crescente 
do povo no processo decisório e na formação dos atos de governo; 
pluralista, porque respeita a pluralidade de idéias, culturas e etnias e 
pressupõe assim o diálogo entre opiniões e pensamentos divergentes e a 
possibilidade de convivência de formas de organização e interesses 
diferentes da sociedade; há de ser um processo de liberação da pessoa 
humana das formas de opressão que não depende apenas do 
reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, 
mas especialmente da vigência de condições econômicas suscetíveis de 
favorecer o seu pleno exercício.185 

Nesse ponto, também não há como se furtar aos ensinamentos de Lenio 

Luiz Streck186, o qual muito bem esclarece que a noção de Estado Democrático de 

                                            
182 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de Direito Constitucional; p.69. 
183 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 119. 
184 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 119. 
185 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo; p. 119-120. 
186 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do Direito. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002; 127. 
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Direito estaria “indissociavelmente ligada à realização dos direitos fundamentais”. 

Segundo o autor “É desse liame indissolúvel que exsurge aquilo que se pode 

denominar de plus normativo do Estado Democrático de Direito”. 

Estes direitos fundamentais187, nas palavras de Paulo Márcio Cruz188, são 

“os direitos e liberdades constitucionalmente protegidos, por meio de instrumentos 

estabelecidos pela própria Constituição.”189 No mesmo sentido é a lição de Castanho 

de Carvalho.190 

Contudo, o professor Marcos Leite Garcia, em seu artigo “Efetividade dos 

Direitos Fundamentais”191, esclarece que os referidos direitos fundamentais, no 

entanto: 

                                            
187 Acerca do conceito de direitos fundamentais, vide item 1.2. 
188 Segundo Cruz: “Constitucionalmente analisados, os direitos e garantias fundamentais aparecem 

duplamente caracterizados. Por um lado, trata-se de esferas de liberdade garantidas 
especificamente no texto constitucional, dispondo assim de uma base mais forte que a de outros 
direitos (não fundamentais), reconhecidos em normas infraconstitucionais. Em segundo lugar, 
porque o reconhecimento e garantia destes direitos expressam valores que inspiram a 
organização da comunidade política e que justificam a existência de uma Constituição” (CRUZ, 
Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional; p. 156). 

189 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional; p. 153. 
190 Os direitos fundamentais são “declarações da imprescindibilidade de um rol de situações jurídicas 

de vantagem que corresponderia a um núcleo mínimo de direitos necessários, essenciais e 
fundamentais para o desenvolvimento do homem.” (CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti 
Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 11-12). 

191 Acerca da efetividade dos direitos fundamentais, conclui Marcos Leite Garcia, em consideração as 
3 (três) perspectivas lançadas por Peces-Barba que: “Quando estamos diante somente de uma 
pretensão moral justificada estaríamos no caso de um direito não escrito, ou uma pretensão de 
algo a ser incluído como direitos fundamentais. Seria então essa pretensão moral justificada um 
direito natural ou essa pretensão moral justificada já seria direitos humanos no plano internacional 
e ainda não teria sido positivado naquele sistema jurídico interno.  

 Por outra parte se a pretensão moral justificada é positivada, incluída como norma positiva, 
estaríamos diante de um direito fundamental. Se essa norma não é seguida de uma possibilidade 
de ser garantida judicialmente estaríamos diante de uma declaração ou uma mera carta de 
intenções. Para ser direito fundamental tem de ser seguido de sua respectiva garantia. Assim, 
estamos diante de um direito fundamental. Mas, porém se este direito fundamental não está de 
acordo com uma realidade social favorável para sua efetivação e o seu desenvolvimento, mesmo 
sendo uma pretensão moral justificada incluída como norma e tendo sua garantia, tais fatores 
contrários levam a não efetivação dos Direitos. Estaríamos diante de uns direitos fundamentais 
formais, formalmente constituídos ou ainda de direitos fundamentais simbólicos que servem de 
álibi para manter o status quo e os interesses de uma minoria ou cultura socialmente dominante. 

 Em contrapartida se os direitos fundamentais se desenvolvem de acordo com uma realidade social 
favorável, que os faz efetivos e desenvolvidos; estaríamos então, diante de direitos fundamentais 
substancialmente efetivos. Evidentemente que as realidades complexas das chamadas 
sociedades dos países periféricos não são tão assim claro e escuro, mas podemos então dizer 
que temos momentos de direitos fundamentais substancialmente efetivos e, na maioria das vezes, 



72 

 

[...] não são um conceito estático, imutável ou absoluto e muito pelo 
contrário trata-se de um fenômeno que acompanha a evolução da 
sociedade, das novas tecnologias, e as novas necessidades de 
positivação para proteger a dignidade humana, a liberdade, a igualdade e 
fazer da solidariedade uma realidade entre todos.192 

Esposando do mesmo entendimento de Lenio Luiz Streck, Paulo Gustavo 

Gonet Branco assinala, de igual modo, a importância dos direitos fundamentais para 

o avanço do direito constitucional, especialmente por serem o “núcleo da proteção 

da dignidade da pessoa e da visão de que a Constituição é o local adequado para 

positivar as normas asseguradoras dessas pretensões”. Destaca, inclusive, que a 

relevância desses direitos fundamentais pode ser sentida pela leitura do Preâmbulo 

da Carta Maior, em que está proclamado que “a Assembleia Constituinte teve como 

inspiração básica dos seus trabalhos o propósito de ‘instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança.’”193 

Por fim, facilmente se observa a importância da instituição do Estado 

Democrático de Direito (erigido constitucionalmente nas bases sólidas da dignidade 

da pessoa humana e o devido processo legal), como responsável por garantir o 

pleno exercício dos direitos fundamentais, dentre os quais se encontram a liberdade 

e a segurança de todo cidadão brasileiro, realizáveis pela máxima expressão e 

alcance do princípio democrático194. 

                                                                                                                                        
estes são simbólicos e servem de álibi para manter a situação de sempre de desrespeito da 
cidadania.” (GARCIA, Marcos Leite. Efetividade dos Direitos Fundamentais: notas a partir da 
visão integral do conceito segundo Gregorio Peces-Barba. In: VALLE, Juliano Keller do; 
MARCELINO JR., Julio Cesar. Reflexões da Pós-Modernidade: Estado, Direito e Constituição. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2008; p. 206). 

192 GARCIA, Marcos Leite. Efetividade dos Direitos Fundamentais. In: VALLE, Juliano Keller do; 
MARCELINO JR., Julio Cesar. Reflexões da Pós-Modernidade: Estado, Direito e Constituição; 
p. 196. 

193 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; p. 
153. 

194 Sobre a questão da efetivação do princípio democrático perante o Estado Democrático de Direito, 
esclarece Paulo Cruz que: “A efetivação do princípio democrático pressupõe que as decisões 
públicas devem ser adotadas através da participação, direta ou indireta, dos cidadãos, e que, por 
isto, podem ser também modificadas ou revogadas pela vontade deles. Isto supõe a existência de 
canais de participação destes cidadãos na adoção de decisões públicas. Mas supõe algo mais: 
que a mesma organização da comunidade política encontre sua legitimidade e justificação na 
vontade popular. Sem dúvidas, a legitimidade democrática representa hoje a justificativa mais 
ampla para a organização do poder e para a existência de autoridades com competência para 
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2.2 A ROUPAGEM DEMOCRÁTICA DO PROCESSO PENAL EMPÓS A 

PROMULGAÇÃO DA CARTA MAGNA DE 1988 

De acordo com o caput do art. 1º da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, o país se constitui em um Estado Democrático de Direito, fato 

este que inegavelmente se reflete sobre a sistemática adotada pelas legislações 

infraconstitucionais, em especial, sobre o processo penal.  

Embora o Estatuto processual pátrio tenha sido elaborado numa 

perspectiva visivelmente autoritária, com prevalência na preocupação com a 

segurança pública, Eugênio Pacelli de Oliveira destaca o caminho oposto trilhado 

pela Constituição Federal de 1988. Segundo o autor, a nova sistemática 

constitucional passou a determinar que o processo penal “não fosse mais conduzido, 

prioritariamente, como mero veículo de aplicação da lei penal, mas, além e mais que 

isso, que se transformasse em um instrumento de garantia do indivíduo em face do 

Estado”.195 

Nessa vereda, Fauzi Hassan Choukr196 ensina que a atual Carta Maior 

tratou a persecução criminal197 “com o zelo de quem edifica algo novo, em 

substituição a uma ordem positiva superada pelo desuso do figurino autoritário que a 

inspirou”, bem como buscou “dar ao processo penal uma roupagem democrática”.  

Dessa maneira, não há como se negar que o processo penal brasileiro198 

passou a desempenhar um novo papel perante o surgimento do Estado Democrático 

                                                                                                                                        
tomar decisões e emitir ordens.” (CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional; 
p. 179). 

195 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 7. 
196 CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal à luz da Constituição – temas escolhidos. 1ª. ed. São 

Paulo: Edipro, 1999; p. 62. 
197 A dita persecução criminal pode ser compreendida como o: “conjunto de atos e meios utilizados 

pelo investigador, no procedimento preliminar administrativo (investigação criminal), e pelo 
acusador, no procedimento principal judicial (processo penal), para demonstrar a existência da 
infração penal e sua autoria e, no procedimento principal, também para obter a sentença penal 
condenatória transitada em julgado (ou a sentença penal absolutória imprópria com imposição de 
medida de segurança, transitada em julgado). (FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 
47). 

198 O processo penal brasileiro seria, então: “sistema jurídico de aplicação do Direito Penal, 
estruturado em sólidas bases constitucionais” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo 
penal; p. 27). 
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de Direito estabelecido pela Constituição, não mais adstrito somente a aplicação da 

lei penal, mas, sobretudo, com verdadeiro instrumento de garantia do cidadão contra 

possíveis arbitrariedades praticadas no exercício do jus puniendi pelo Estado. 

No que concerne à chamada “roupagem democrática199” introduzida no 

sistema processual penal, Geraldo Prado muito bem destaca o papel da 

democracia200 perante o processo penal: 

[...] assoma relevância da privilegiada relação do direito com a 
democracia [...] mas não com uma democracia qualquer, fulcrada na mera 
declaração formal de respeito aos direitos fundamentais e numa 
vinculação passiva entre governados e governantes e sim na real 
democracia participativa, integradora e solidária, com inegável 
repercussão no plano do processo penal, de sorte que a cultura 
democrática aos poucos poderá ser desenvolvida pela conscientização da 
forma democrática da sociedade conviver. Recorrendo novamente a 
Calmon de Passos, releva salientar que, se estamos alcançando um 
estágio novo no processo de transformação da democracia moderna, não 
é suficiente que se democratize o Estado. Impõe também democratizar-se 
a sociedade.201 

Na sequência, destaca o referido autor que o processo penal, nessa 

perspectiva democrática:  

[...] não é apenas o instrumento de composição do litígio penal mas, 
sobretudo, um instrumento político de participação, com maior ou menor 
intensidade, conforme evolua o nível de democratização da sociedade. 
Para tanto, afigura-se imprescindível a coordenação entre direito, 
processo e democracia, o que ocorre pelo desejável caminho da 
Constituição, porquanto, institucionalizando a proteção dos mencionados 
direitos, reconhece-se que somente pela via democrática atingirão sua 
plena efetividade.202 

Não haveria melhor definição que esta empregada por Geraldo Prado, 

para se identificar o chamado processo penal democratizado. 

                                            
199 Na expressão de Fauzi Hassan Choukr. 
200 A noção de Democracia, segundo Prado, “parte da premissa de que se trata de sistema político 

convencionado institucionalmente, cujo propósito está em promover decisões políticas, legislativas 
e administrativas, considerando a participação popular”. (PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: 
a conformidade constitucional das leis processuais penais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2001; p. 35). 

201 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 50. 
202 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 50. 
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Aliás, com a “democratização do processo penal e ingresso no modelo 

transformador”, conforme explica Aury Lopez Jr. 203, “o sujeito passivo deixa de ser 

visto como um mero objeto, passando a ocupar uma posição de destaque enquanto 

parte, com verdadeiros direitos e deveres.”  

Salienta Choukr204, inclusive, que de uma leitura mediana do texto 

constitucional, torna-se clara a adoção do modelo acusatório para o processo penal 

brasileiro, havendo nítida separação de papeis entre acusador, defensor e julgador, 

bem como um tratamento diferenciado ao acusado, ou seja, “como titular de direito e 

não objeto da persecução”. 

A propósito, como observa Denilson Feitoza205, “um processo penal 

acusatório, fundado no princípio do estado democrático de direito, não deixa espaço 

para um juiz autocrático, com poderes que tendem a ser ilimitados e absolutos.”  

Não é outra a conclusão de Lopes Jr.206 ao esclarecer que perante um 

Estado Democrático de Direito, conforme estabelece a Constituição brasileira, não 

se pode tolerar “um processo penal autoritário e típico de um Estado-policial, pois o 

processo penal deve adequar-se à Constituição e não vice-versa.”  

De tal sorte, não há como se furtar da premissa de que a efetividade do 

processo penal perante um Estado Democrático de Direito207, conforme observa 

                                            
203 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: fundamentos da instrumentalidade 

constitucional. 5ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 p. 40. 
204 CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal à luz da Constituição; p. 62. 
205 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 59. 
206 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 38. 
207 Segundo Prado: “O processo assim, em um Estado democrático e, principalmente, em uma 

sociedade também democrática, revela-se produto da contribuição dialética de muitos e não da 
ação isolada de um só, ainda que este um – mesmo sendo o juiz – atue informado pela disposição 
de encontrar a solução mais justa, ou, dito com outras palavras, apropriar-se da expressão 
Kelseniana, ainda que este um atue para o povo. Calamandrei, bem situando a questão, remarcou 
que as partes são pessoas, isto é, sujeitos de deveres e de direitos, que estão perante o juiz não 
na condição de súditos, objetos de uma supremacia que os obriga a uma obediência passiva, mas 
como cidadãos livres e ativos. É forçoso reconhecer que a idéia de democracia perpassa o 
ambiente estrutural do processo, contaminando-o de diversos modos com a ideologia que busca 
torna-la hegemônica. Isso não espanta, na medida em que conceitos e categorias processuais são 
estéreis fora do solo das ideologias, como a respeito do Direito em sua totalidade havida admitido 
Miaile.” (PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 39). 
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Bonato208, somente será possível se este realmente for interpretado a partir da 

Constituição, “diretriz maior para a construção de um processo devido”.  

Contudo, acerca da consolidação democrática, muito bem destaca Jacinto 

Nelson de Miranda Coutinho209, em seu texto “O Projeto de Justiça Criminal do Novo 

Governo Brasileiro”, que esta “não se faz sem um respeito incondicional ao princípio 

da dignidade da pessoa humana”. Princípio este que a Constituição Federal de 1988 

enumerou junto ao inciso III do seu primeiro artigo como sendo um dos fundamentos 

do Estado brasileiro. 

De igual modo, muito bem ressalva Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho210, que para a imposição de “um sistema processual radicalmente 

democrático, como é a Constituição”, necessário que a “concepção de um sistema 

processual, ou pré-processual,” esteja baseado no princípio da dignidade. 

In fine, não pairam dúvidas de que com o advento da CFRB, o processo 

penal brasileiro sofreu profundas modificações em suas bases de sustentação e 

orientação, principalmente pelo espírito democrático proveniente dos princípios nela 

enraizados, sobretudo decorrentes da adoção de um Estado Democrático de Direito, 

cujos pilares de sustentação são a dignidade da pessoa humana e o devido 

processo legal. 

2.2.1 Em busca da finalidade do processo penal 

Magalhães Noronha211 inicia sua obra Curso de Direito Processual Penal 

afirmando que: “É o Estado o titular do direito de punir”. Segundo o saudoso mestre 

processualista, “o crime lesa não apenas direitos individuais, mas sociais também, 

pois perturba as condições de harmonia e estabilidade, sem as quais não é possível 

a vida comunitária.”  

                                            
208 BONATO, Gilson. Processo Penal; p. xi. 
209 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O Projeto de Justiça Criminal do Novo Governo 

Brasileiro. In BONATO, Gilson (Org). Processo Penal: leituras constitucionais. Rio de janeiro: 
Lumen Juris, 2003; p. 126. 

210 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição: Princípios 
Constitucionais do Processo Penal. 4ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006; p. 27. 

211 NORONHA, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 1966; p. 3. 
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Com esse entendimento, leciona que a consecução do bem comum é 

incumbência do Estado, o qual não conseguiria alcançar se não estivesse investido 

do chamado jus puniendi, ou seja, o direito de punir o crime.212 

Não obstante existirem vários entendimentos e formulações acerca do 

que vem a ser o Estado213, sobretudo pelos estudiosos da Teoria do Estado, e não 

sendo o objeto do presente estudo o aprofundar acerca de tais questões, necessário 

apontar-se a concepção de Estado em que está orientado o presente estudo. Dessa 

forma, o Estado, segundo Paulo Napoleão Nogueira da Silva, pode ser 

modernamente entendido como: 

[...] um ente que tem vida e identidade próprias, na medida que não as 
perde pela mutação dos elementos que compõem sua estrutura, 

                                            
212 NORONHA, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal. p. 3. 
213 Quanto à evolução histórica do conceito de Estado, Paulo Napoleão Nogueira da Silva esclarece, 

em apertada síntese: “Presentes os elementos essenciais à sua existência, e constituído o Estado, 
estamos diante de um ente que precisa ser juridicamente e politicamente conceituado. 

Na antiguidade, Platão afirmou que o Estado se originava da união de várias profissões 
econômicas (A República, Livro II, trad. Albertino Pinheiro, São Paulo: Atena Editora, s/d). Mais 
tarde, Aristóteles via o Estado como uma “reunião de famílias” (A Política, trad. Nestor Silveira 
Duarte, São Paulo: Atena Editora, s/d.) 
Para Jacques Maritain (El Hombre y el Estado, trad. por Manuel Guerrea, Buenos Aires, 1995), o 
Estado é 'um organismo especial, dotado de faculdades supremas, como garantia da justiça e do 
direito, exigidos pelo bem comum  do corpo político, ao qual se subordina’. 
No mesmo sentido, Marcel de la Bigne de Villeneuve (Principes de Sociologie Politique et de 
Statologie Générale, Paris, 1957) entendeu que o Estado é ‘a instituição temporal dotada de poder 
soberano, que assegura sob o ponto de vista político-jurídico, e conforme o Bem Público, a 
direção e a representação de uma comunidade humana suficientemente extensa e diferenciada’. 

Para Kelsen (Teoria Pura do Direito, trad. João Baptista Machado, Coimbra: Armênio Amado-
Editor, Sucessor, 1976), como entidade metajurídica o Estado ‘é uma espécie de poderoso 
organismo social, pressuposto do Direito e, ao mesmo tempo, sujeito jurídico que pressupõe o 
Direito porque lhe está submetido, é por ele obrigado e dele recebe direitos’. Em acrescentamento, 
na obra o professor de Viena afirmou que o Estado ‘é uma ordem jurídica’. 

Revela destacar a opinião de Alessandro Gropalli (Doutrina do Estado, trad. Paulo Edmur de 
Souza Queiroz, São Paulo: Saraiva, 1953), para quem o Estado é ‘pessoa jurídica soberana, 
constituída de um povo organizado sobre um território, sob o comando de um poder supremo, 
para fins de defesa, ordem bem-estar e progresso social’. Com a mesma ótica, Marcelo Caetano 
(ob. cit.), ao dizer que a existência de um Estado ‘depende de haver um povo que tenha o 
senhorio de um território e seja dotado do poder de se organizar politicamente’, e também Pinto 
Ferrreira (Princípios Gerais de Direito Constitucional Moderno, cit.), que vê o Estado com 
‘comunidade humana sobre um território determinado e dotada de autonomia constitucional’. Nada 
há a objetar a qualquer dessas notáveis lições. Mas é possível acrescentá-las, e deve-se fazê-lo. 

O Estado é um ente que tem vida e identidade próprias, na medida que não as perde pela 
mutação dos elementos que compõem sua estrutura, caracterizado por uma pessoa jurídica 
integrada por todos que fazem parte de um povo dotado de soberania sobre o respectivo território 
e sobre os seus interesses nacionais.” (SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de Direito 
Constitucional; p. 46-47). 
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caracterizado por uma pessoa jurídica integrada por todos que fazem 
parte de um povo dotado de soberania sobre o respectivo território e 
sobre os seus interesses nacionais. 214 

Contudo, retomando-se ao tópico da questão, Fernando da Costa 

Tourinho Filho215 explica que o jus puniendi pertence ao Estado, sendo esta uma 

das expressões mais características de sua soberania. De acordo com o 

mencionado autor, o jus puniendi existe in abstrato (quando da elaboração das leis 

penais pelo Poder Legislativo, cominando-se sanções àqueles que transgredirem o 

mandamento proibitivo da norma penal) e in concreto (quando alguém realiza a 

conduta proibida pela norma penal). 

Destaca, no entanto, que “embora o Estado detenha o jus puniendi, não 

poderá fazê-lo atuar com o uso direto da força”.216  

Félix Damian Olivares Grullón, no texto “La Constitucionalización del 

proceso penal”, quanto ao poder estatal punitivo, adverte: 

Chegamos a afirmar que entra dentro dos fins essenciais da organização 
estatal a garantia da tutela efetiva dos direitos da pessoa. A realização 
desta garantia se verifica através da administração da justiça do Estado, 
especialmente dos tribunais. No entanto, a realização deste poder e a 
obrigação correspondente não pode ser acionado de qualquer maneira, 
mas deve ser sujeita à forma judicial, que é a forma processual. Daí a 
importância e sede constitucional das formas protetoras do processo 
penal, entendidas como limites frente a dolorosa experiência do exercício 
arbitrário e excessivamente violento desses poderes.217 

                                            
214 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de Direito Constitucional; p.47. 
215 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2010; p. 29. 
216 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1. p. 32. 
217 No original: “‘Venimos de afirmar que entra dentro de los fines essenciales de la organización 

estatal el garantizar la tutela efectiva de los derechos de la persona. La realización de esta 
garantía se verifica a través de la administración de justiça del Estado, especialmente los 
tribunales. Ahora bien, la realización de esta potestad y la obligación correlativa no puede operarse 
de cualquier modo, sino que debe sujetarse a la forma judicial, la cual es la forma procesal. De ahí 
la importancia y sede constitucional de las formas protectoras del processo penal, entendidas 
como limites frente a la dolorosa experiencia del ejercicio arbitratio y excesivamente violento de 
esos poderes.” (GRULLÓN, Félix Damian Olivares.  La Constitucionalización del proceso 
penal.  In VELASCO, José Manuel de Paul (Cood.). Constitucionalización del proceso penal: 
proyecto del fortalecimento del poder judicial. Santo Domingo, República Dominicana, 2002; p. 
12). 
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E em nota de rodapé, o referido autor faz referência às lições de Eberhard 

Schmidt, que ponderava acerca do uso da força pelo Poder Estatal, in verbis:  

[...] na administração da justiça penal pública o poder estatal se impõe 
aos indivíduos de forma drástica e perigosa. Todo manejo do poder 
envolve a possibilidade de abusos. Feita a devida abstração quanto as 
empresas bélicas dos detentores do poder, nada tem causado a 
humanidade tantos sofrimentos, tormentos e lágrimas, como o poder do 
Estado que se realiza na atividade penal pública. 218 

No mesmo norte se manifesta Fernando da Costa Tourinho Filho, também 

citando os ensinamentos de Eberhard Schmidt.219 

Contudo, formidável a lição de Magalhães Noronha220 no sentido de que o 

direito estatal de punir não é ilimitado. Isso porque “mesmo depois de cometido o 

delito, não se pode discricionàriamente[sic] aplicar a sanção, isto é, a pena ou 

conseqüência do crime.” 

Nessa linha de raciocínio, Gilson Bonato221 dispõe que: 

Violado um bem protegido penalmente, surge para o Estado a 
possibilidade – o dever – de investigação do fato. O único meio possível a 
ser utilizado será a invocação da tutela jurisdicional, através do devido 
processo judicial. A imposição da sanção somente será legítima se 
efetivada através do processo. 

Nessa vertente, Noronha222 bem recorda que além da observância do 

princípio da reserva legal (nullum crimen, nulla poena sine lege), a sanção aplicada 

                                            
218 No original: “ [...] em la administración de justiça penal pública el poder estatal se coloca frente a 

los indivíduos en forma drástica y peligrosa. Todo manejo del poder envuelve la possibilidad de 
abusos. Hecha abstracción de las empresas guerreras de los detentadores del poder, nada hay 
causado a la humanidad tantos sufrimientos, tormentos y lágrimas, como el poder del Estado que 
se realiza em la actividad penal pública.” (GRULLÓN, Félix Damian Olivares.  La 
Constitucionalización del proceso penal.  In VELASCO, José Manuel de Paul (Cood.). 
Constitucionalización del proceso penal; p. 12). 

219 Eberhard Schmidt, apud Tourinho Filho: “Hecha abstracción de las empresas guerreras de los 
detentadores del poder, nada hay causado a la humanidad tantos sufrimientos, tormentos y 
lágrimas, como el poder del Estado que se realiza em la actividad penal pública. Es por esto que la 
gran idea del Estado del derecho, que se desconfía a si mismo y que por eso reprime y 
compromete su poder teniendo en cuenta las trágicas experiencias que la historia del derecho 
penal nos proporciona, se impone em forma subyugante a cualquiera que se muestre sensible a 
las enseñanzas de la historia’ (Derecho procesal penal, trad. esp. José M. Muñez, Ed. Argentina, 
1957, p. 24).” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1. p. 32). 

220 NORONHA, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal. p. 3. 
221 BONATO, Gilson. Processo Penal; p. xiii. 
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pelo Estado “só tem lugar mediante processo e julgamento, pois a ação punitiva 

estatal atinge o status libertatis do indivíduo, donde a necessidade de obediência a 

outro princípio liberal: ‘Nulla poena sine judicio’”.  

Completa, ainda, o mencionado autor,223 que além do jus puniendi, deve o 

Estado dispor de outro direito necessário para realizar aquele: “é o jus persequendi 

ou jus persecutionis (direito de ação), que, por assim dizer, realiza o jus puniendi.  

Assim, não há como se olvidar de que a estatização da pena, conforme 

preleciona Bonato224, “faz parte do desenvolvimento experimentado pelo direito 

penal, limitando o poder de perseguir e punir, que somente pode ser exercido 

mediante o processo judicial e pelo Estado.” 

Dessa maneira, muito bem explica José Frederico Marques225 que: 

A processualização da justiça penal226 é corolário lógico do sistema 
acusatório. O ne procedat judex ex officio sucedeu à velha parêmia do 
direito gaulês de que “tout juge est procureur general”. A justiça penal 
passou a figurar sob a forma de um trinômio (juiz, autor e réu), em que o 
órgão propulsor da atividade persecutória do Estado é aquêle que está 
investido da titularidade da pretensão punitiva, isto é, o Ministério Público. 

Destarte, torna-se correta a lição de Gilson Bonato227 ao mencionar que 

“a imposição de pena ao delito somente pode se dar por meio do processo”. 

Porém, o processo não pode ser realizado de qualquer modo, como um 

fim em si mesmo. Para se alcançar a “Justiça Penal”, o processo penal deve ser 

justo, conforme explica Eugênio Pacelli de Oliveira. E, para realizar a referida justiça, 

deve observar os moldes do sistema acusatório, garantidos pela Constituição. Nesse 

sentido, esclarece o autor que: 

                                                                                                                                        
222 NORONHA, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal. p. 3. 
223 NORONHA, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal. p. 3-4. 
224 BONATO, Gilson. Processo Penal; p. xiii. 
225 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. vol. I. 2ª ed. São Paulo: 

Forense, 1965; p. 15. 
226 Aqui entendida como a jurisdição relativa à matéria penal, ou seja, a Justiça (órgão do Poder 

Judiciário) que cuida das matérias criminais.  
227 BONATO, Gilson. Processo Penal; p. xi. 
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O processo justo deve atentar, sempre para a desigualdade material que 
normalmente ocorre no curso de toda persecução penal, em que o Estado 
ocupa posição de proeminência, respondendo pelas funções  
investigatórias e acusatórias, como regra, e pela atuação da jurisdição, 
sobre a qual exerce o monopólio. 
Processo justo a ser realizado sob instrução contraditória, perante o juiz 
natural da causa, e no qual seja exigida a participação efetiva da defesa 
técnica, como única forma de construção válida do convencimento 
judicial. 228 

A referida Justiça Penal, empregada por Oliveira, pode ser definida como 

a correta aplicação das normas (regras e princípios) penais e processuais penais, 

com todas as garantias decorrentes do devido processo legal, sobretudo, a efetiva 

igualdade entre os litigantes e a ampla e irrestrita possibilidade de defesa. 

Nesta ótica de processualização para se alcançar a Justiça Penal, 

decorrente de um Estado Democrático de Direito, o qual se torna verdadeiro 

fomentador de um sistema penal de cunho acusatório, Frederico Marques229 destaca 

a importância do papel do togado: “Despido o juiz de qualquer função persecutória, 

cinge-se êle[sic], pura e simplesmente, à função de órgão jurisdicional do Estado.” E 

conclui dispondo que a tarefa do magistrado “consiste, tão-só, em atuar, 

processualmente, para que seja apreciada e julgada a pretensão de punir do 

Estado”. 

Todavia, importante esclarecer que o processo penal não pode ser 

realizado como um fim em si mesmo, conforme já exposto. Deve, por certo, ser 

empregado como um “instrumento adequado e necessário para a concretização do 

direito penal, sem que haja com isso relação de dependência, mas sim de 

complementariedade”.230. 

Fernando da Costa Tourinho Filho231, tecendo considerações sobre a 

finalidade do processo penal, explica existir uma mediata e outra imediata, in verbis: 

                                            
228 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 7-8 (destacou-se). 
229 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. p. 15. 
230 BONATO, Gilson. Processo Penal; p. xi. 
231 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1. p. 50 (destacou-se). 
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Podemos dizer que existe uma finalidade mediata, que se confunde com 
a própria finalidade do Direito Penal – paz social –, e uma finalidade 
imediata, que outra não é senão a de conseguir a “realizabilidade da 
pretensão punitiva derivada de um delito, através da utilização da garantia 
jurisdicional”.  
Sua finalidade, em suma, é tornar realidade o Direito Penal. Enquanto 
este estabelece sanções aos possíveis transgressores das suas normas, 
é pelo Processo Penal que se aplica a sanctio juris, porquanto toda pena 
é imposta “processualmente”. Daí dizer Manzini que ele consiste em 
obter, mediante a intervenção do Juiz, a declaração de certeza, positiva 
ou negativa, do fundamento da pretensão punitiva derivada de um delito. 
Assim, não constitui o Processo Penal nem uma discussão acadêmica 
para, in abstracto, um ponto controvertido de Direito nem um estudo ético 
tendente à reprovação da conduta moral de um indivíduo. Seu objetivo é 
eminentemente prático, atual e jurídico e se limita à declaração de certeza 
da verdade, em relação ao fato concreto e à aplicação de suas 
consequências jurídicas. 

Contudo, em busca da verdadeira finalidade do processo penal 

embebedado pelos princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito, mais 

oportuna é a lição de Lopes Jr.232 para quem “o processo, como instrumento de 

realização do Direito Penal”, deve observar sua função dúplice: “de um lado, tornar 

viável a aplicação da pena e, de outro, servir como efetivo instrumento de garantia 

dos direitos e liberdades individuais, assegurando os indivíduos contra os atos 

abusivos do Estado.”  

Nesse sentido, muito bem destaca o referido autor233 a necessidade 

(melhor dizendo, finalidade) do processo penal em “servir como instrumento de 

limitação da atividade estatal, estruturando-se de modo a garantir plena efetividade 

aos direitos individuais constitucionalmente previstos”, citando como exemplo a 

presunção de inocência, contraditório e a ampla defesa.  

Por isso que Eugênio Pacelli de Oliveira234, comungando do mesmo 

entendimento, conforme já apontado anteriormente, defende que após a incursão da 

nova ordem constitucional, o processo penal se transformou primordialmente em um 

“instrumento de garantia do indivíduo em face do Estado”. 

                                            
232 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 36. 
233 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 36. 
234 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 7. 
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De igual modo, Gilson Bonato235 constata que a finalidade inicial do 

processo de tornar concreta a atividade jurisdicional “deve estar centrada nos 

princípios protetivos do indivíduo garantidos pela Constituição”.  

Pelo exposto, verifica-se que o processo penal brasileiro, nos moldes em 

que foi estruturada a Constituição Federal de 1988, muito mais do que servir para 

aplicação da sanção penal pelo Estado através do exercício jurisdicional, deve, 

antes de mais nada, atuar como verdadeiro instrumento protetivo do cidadão contra 

possíveis abusos do poder estatal, assegurando-lhe o fiel cumprimento do devido 

processo legal e suas garantias decorrentes.  

2.2.2 Identificando o verdadeiro objeto do processo penal 

Não pairando dúvidas de que o verdadeiro detentor do jus puniendi seja o 

Estado, representado pelo órgão jurisdicional, bem como o processo criminal seja o 

caminho para a justa aplicação da sanção penal, através da atenta observação dos 

princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito, em especial pelo modelo 

processual adotado pela Constituição Federal (adiante analisado), passa-se a 

identificar de forma específica qual seria o verdadeiro objeto do processo penal 

brasileiro.  

Nesse passo, muito bem explica o Aury Lopes Jr.236, que o objeto do 

processo penal é identificado pela “pretensão acusatória”, que é composta pelos 

seguintes elementos: 

Elemento subjetivo: refere-se àqueles que figuram como titulares, ou seja, 
o pretendente (acusador) e àquele contra quem se pretende valer essa 
pretensão (réu). No processo penal, o elemento subjetivo determinante é 
exclusivamente a pessoa do acusado, pois inaplicável a tríplice identidade 
da coisa julgada do processo civil. 

Elemento objetivo: o elemento objetivo da pretensão no processo penal é 
o fato aparentemente punível, aquela conduta que reveste uma 
verossimilitude de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Em suma, é o 
fumus commissi delicti. Esse caso penal funcionará como delimitador da 

                                            
235 BONATO, Gilson. Processo Penal; p. x. 
236 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. vol. II. 3ª ed. 

rev. e atual. Rio de janeiro: Editora Lumen Juris, 2010; p. 378-379 – destaques no original. 
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imputação, não como cimento em que se embasa, mas como muros que 
a delimitam. É, portanto, o fato naturalístico juridicamente qualificado 
como delito. 

Elemento de atividade (declaração petitória): é o ius ut procedatur, ou 
seja, o exercício da pretensão acusatória através as ação processual 
penal, que é corporificada pela acusação (denúncia ou queixa). 
Empregamos o termo ‘ação’ no sentido literal, de instrumento portador de 
uma manifestação de vontade, por meio do qual se narra um fato com 
aparência de delito e se solicita a atuação do órgão jurisdicional contra 
uma pessoa determinada. É a ação como poder jurídico de acudir ante los 
órganos jurisdicionales. 

O exercício da referida pretensão é, consequentemente, a acusação, 

“fundamental para se aferir se é a sentença (in)congruente no processo penal, pois é 

ela quem demarca os limites da decisão jurisdicional”.237 

Assim, a dita “pretensão acusatória” (empregada como objeto do 

processo penal), segundo Lopes Jr., pode ser entendida como a faculdade de 

solicitar a tutela jurisdicional pelo seu titular (seja ele o Órgão Ministerial ou um 

particular), através da afirmação da ocorrência de um crime, para que o Poder 

Estatal (representado pelo togado), concretize seu poder punitivo.238   

Paulo Rangel, em seu artigo “O Garantismo Penal e o Aditamento a 

Denúncia”, explica que: 

O objeto do processo é um consectário lógico do sistema acusatório, pois 
refere-se aos “fatos descritos na acusação” os quais o juiz não poderia 
conhecer se não houvesse provocação da parte autora, no nosso caso, o 
Ministério Público. 
A pretensão processual penal que serve de veiculo para a imputação 
penal de fato definido como infração penal é que traduz o objeto do 
processo. Nesse caso o fato imputado é aquele ocorrido no mundo dos 
homens, o fato humano da natureza, praticado de determinado modo em 
situação de tempo e de lugar e que tem enquadramento em um tipo 
penal. Trata-se de um fato concreto, real, indivisível e único.  
O fato que serve como suporte do objeto do processo não pode ser 
confundido com artigo de lei, ou seja, com um certo tipo legal de crime, 
mas sim, como um acontecimento histórico da vida, como um fato 
ocorrido no mundo dos homens que recebe ou não do ordenamento 
jurídico, relevância penal. 

                                            
237 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. p. 379. 
238 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. p. 379. 
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Muitas vezes o fato narrado na denúncia, traduzido na pretensão 
processual penal, não constitui crime e nem por isso deixou o processo 
de ter objeto. A afirmativa de que o objeto do processo é o fato crime 
definido como tal na lei penal é falsa, pois se ao final do processo se 
descobrir, através da verdade real, que o fato não é crime, nem por isso 
deixou o processo de ter objeto. O objeto do processo é assim a 
pretensão processual penal onde se traduz a acusação (imputação + 
pedido) de um fato da vida, um pedaço do todo que deve ser 
individualizado na denúncia. 239 

Contudo, Paulo Rangel ao citar Lopes Jr., também defende que “O objeto 

do processo penal não é a lide, mas sim a pretensão processual (acusatória), 

através da qual o autor deduz uma parcela da lide em juízo.” 240 

Explica inclusive, o referido autor, que para se alcançar o objeto do 

processo penal, não se pode confundir ação com processo: 

Há o exercício da ação penal e o MP dele não pode desistir, mas não há 
mais a acusação: a imputação de infração penal. O MP desistiu da 
pretensão acusatória do crime descrito na denúncia e não da ação penal. 
Não podemos confundir ação com processo. A ação deflagra a jurisdição 
e instaura o processo, porém se esgota quando a jurisdição é 
impulsionada. Agora, daqui para frente, o que temos é o processo, não 
mais a ação. Aquela (pretensão acusatória) é que é objeto do processo 
penal e aqui é que tudo se resume: objeto do processo. 241 

Por fim, ressalta Rangel242 a importância da correta delimitação do objeto 

do processo penal para poder-se identificar eventual litispendência, coisa julgada, 

                                            
239 RANGEL, Paulo. O Garantismo Penal e o Aditamento a Denúncia. Revista de Estudos 

Criminais: Juspodivm, 2006; p. 8. Disponível em: 
<<http://www.juspodivm.com.br/jp/i/f/%7B385993ED-8FEA-4256-9EA3-25B1B5F394C3%7D_039 
.pdf >>  Acesso em: 28 abril 2013; p. 8. 

240 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 65. 
241 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 65 – destaques no original. 
242 Esclarece Paulo Rangel: “Ora, se o fato da vida, objeto do processo, já foi objeto da sentença que 

passou em julgado não pode o réu ser acusado, novamente, pelo mesmo fato, sob pena de haver 
violação da regra do no bis in idem, verdadeira garantia penal de todo e qualquer acusado, em um 
processo penal justo e democrático. O processo penal tem exatamente esse escopo: servir para 
abordar um fragmento da vida (criminal) em sua totalidade. Trazer parte da vida praticada e vivida 
pelo homem para o processo a fim de que possamos julgar se, efetivamente, aquele fato merece 
ou não uma resposta penal do Estado no sentido de se aplicar a sanctio iuris cabível; ou de 
resgatar a dignidade da pessoa humana acusada do fato veiculado na pretensão processual penal 
(objeto do processo), face a impossibilidade do Ministério Público de provar o que alegou em sua 
denúncia. 

O objeto do processo delimita a prestação jurisdicional sob dois aspectos: subjetivo e objetivo. 
Quanto ao aspecto subjetivo o judiciário não poderá emitir qualquer decisão que não seja sobre a 
pessoa do acusado, fazendo com que a sentença, transitada em julgado, tenha força de lei entre 
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modificação da ação ou sua cumulação. No mesmo sentido dispõe Gustavo 

Henrique Righi Badaró243, o qual inclusive adverte que “se a modificação da 

demanda liga-se ao objeto do processo, a correlação entre acusação e sentença, 

que é o reverso da mesma medalha, também deve ser analisada a partir do objeto 

do processo penal.” 244 

Ao acusador, portanto, seja ele público ou privado, cabe “apenas o poder 

de invocação (acusação), pois o Estado é o titular soberano do poder de punir”245,  

conforme já anteriormente sustentado.  

Em outras palavras, não cabe ao Estado, neste caso representeado pelo 

magistrado, intervir de ofício na pretensão acusatória, seja ela pública ou privada, 

sob pena de se ferir o princípio da inércia da jurisdição (ne procedat iudex ex ofício), 

bem como a própria imparcialidade do julgador,  e consequentemente ferir de morte 

a principiologia acusatória enraizada na Constituição. 

Gustavo Henrique Badaró, na obra “Correlação entre Acusação e 

Sentença”, ao aprofundar com maior propriedade o assunto relativo ao objeto do 

processo, em especial do processo penal, apresenta relevantes considerações. 

                                                                                                                                        
as partes as quais é dada (cf. art. 472 do CPC). Surgindo prova nova de que outro indivíduo 
também participou daquele fato da vida junto com o acusado, em verdadeiro litisconsórcio, deve a 
denúncia ser aditada (acrescida) para incluí-lo. Porém, jamais ser ele julgado sem constar 
formalmente da acusação veiculada na pretensão processual penal.  

O segundo aspecto (objetivo) impõe identidade do objeto durante todo o curso do processo a fim 
de que o acusado possa, efetivamente, exercer sua ampla defesa dos fatos descritos na denúncia. 
Ser acusado de um furto simples e resultar condenado em um roubo por ter sido comprovado, de 
forma inequívoca, o uso de violência é fazer tábula rasa do objeto do processo, sem contar dos 
princípios da ampla defesa, do contraditório, da correlação entre a acusação e a sentença e da 
verdade real. [...] A perfeita delimitação do objeto do processo, portanto, não é mero deleite 
doutrinário muito menos uma questão meramente teórica sem nenhuma repercussão na validade 
do processo em si. Trata-se da necessidade de se identificar eventual litispendência, coisa 
julgada, modificação da ação ou sua cumulação.” (RANGEL, Paulo. O Garantismo Penal e o 
Aditamento a Denúncia; p. 8-9).  

243 “A noção de objeto do processo aparece como denominador comum de um grupo de quatro 
problemas: modificação da demanda, litispendência e limites objetivos da coisa julgada e 
cumulação de demandas. Os três primeiros problemas são afins, porque resolvem-se sempre pela 
definição de uma só e mesma coisa: a matéria sobre a qual versa o poder de discussão das partes 
e de decisão do juiz, seja no processo em curso (modificação de demanda), seja em relação a 
outro processo que se desenvolve ao mesmo tempo (litispendência), seja em relação a um 
processo futuro (limites objetivos da coisa julgada)” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. 
Correlação entre acusação e sentença; p. 42). 

244 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 42. 
245 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. p. 379. 
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Inicialmente esclarece Badaró que o objeto do processo, seja este penal 

ou civil, é a pretensão. Entretanto, adverte que não seria a chamada “pretensão 

punitiva”, muito utilizada em direito penal e processual, o verdadeiro objeto do 

processo penal. 246 Isso porque a pretensão pode ser material (relativa à lide e 

consequentemente anterior ao processo) ou processual (inerente ao processo). E a 

chamada “pretensão punitiva” (denominada por Carnelutti como pretensão penal) 

“surge toda vez que alguém pratica um determinado delito, podendo o Estado exigir 

que essa pessoa sacrifique sua liberdade para que prevaleça a punição estatal.” 247 

Assim, tal conceito de pretensão punitiva refere-se à pretensão material e não 

processual, ou seja, “uma pretensão que já existe antes do processo, e que será seu 

substrato”, consequentemente, não sendo o objeto do processo penal. 248    

O objeto do processo penal, segundo Badaró249, é a pretensão 

processual, ou seja, “aquela veiculada em juízo através do exercício da ação, e terá 

existência independentemente do direito material que fundamenta o pedido do autor. 

Sem a pretensão processual, não existiria processo”. Essa pretensão, segundo o 

autor, ao final poderá ser acolhida ou rejeitada, porém jamais será uma pretensão 

inexistente. 250 Enfim, a pretensão objeto do processo penal, para Gustavo Badaró é 

a denominada pretensão processual penal.  

                                            
246 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 68-69. 
247 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 75 
248 De acordo com Badaró: “[...] a manifestação da pretensão punitiva, como consequência do 

concreto direito de punir do Estado, confere a este o direito de exigir que o delinquente se 
submeta a uma pena. Tal exigência, no processo penal, por força do nulla poena sine iudicio, só 
pode ser exercida através do processo. Essa pretensão material, anterior e extraprocessual, irá 
ingressar no processo, sendo a razão ou motivo do mesmo. No processo, porém, o que existe é a 
pretensão processual, embora esta apresente como parte de seu fundamento os elementos que 
compunham a pretensão material.” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre 
acusação e sentença; p. 76-77). 

249 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 77-78. 
250 Segundo Badaró: “Há relevâncias práticas em tais afirmações. A confirmação de tal conclusão, por 

exemplo, verifica-se no instituto da prescrição. É afirmação corrente na doutrina que o decurso de 
um determinado lapso temporal, a partir da data do crime, sem que seja oferecida a denúncia ou a 
queixa, importa na prescrição da pretensão punitiva. A pretensão punitiva, portanto, só pode ser a 
a pretensão material, anterior ao processo, pois, de outra forma, como poderia se extinguir a 
pretensão processual antes mesmo de existir o processo?  

Claramente, portanto, a pretensão punitiva é a pretensão material, não podendo, assim, constituir 
o objeto do processo. Esse lugar somente poderá ser ocupado pela pretensão processual. E, 
embora se discuta qual seria o conteúdo dessa pretensão processual, por certo não se identifica 
ou não é ela a própria pretensão material.”(BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação 



88 

 

Contudo, indo mais além em suas exposições, conclui o referido autor 

que “no campo penal, o que, verdadeiramente, caracteriza a pretensão é a 

imputação251, sendo o objeto do processo o fato-crime imputado a alguém”.252 

Consequência disto é que o objeto da imputação (ou seja, o fato que é imputado a 

alguém) deve permanecer o mesmo (imutável) ao longo de todo o processo, “pois o 

objeto da sentença tem de se o mesmo objeto da imputação, lá baseado em um 

juízo de certeza, aqui em uma possibilidade.” 253 

Aury Lopes Jr. ao se alinhar as lições de Badaró, aduz que: 

[...] o objeto do processo penal está ligado à imputação, que consiste na 
formulação da pretensão processual penal (conceito esse compatível com 
nossa posição), isto é, o fato enquadrável em um tipo penal, que se atribui 
a alguém e que deve permanecer imutável ao longo do processo, pois o 
objeto da sentença tem de ser o mesmo objeto da imputação. Assim, a 
sentença não pode ter em consideração algo diverso, ou que não faça 
parte da imputação. A regra geral é a imutabilidade do objeto do processo 
penal. 254 

Quanto a esta imutabilidade, Lopes Jr. destaca, ainda, o posicionamento 

adotado por Diogo Rudge Malan, na obra “A Sentença Incongruente no Processo 

Penal”, em que este autor acaba por relacionar o objeto do processo com o sistema 

processual, por entender que “o processo de feição acusatória se caracteriza por ser 

tendencialmente rígido, pois essa rigidez decorre da garantia da vinculação temática 

do juiz.” Esclarece Lopes Jr., inclusive, que Malan desvela uma importante relação 

entre a rigidez do objeto e o sistema acusatório, no qual o juiz, atuando como mero 

                                                                                                                                        
entre acusação e sentença; p. 78). 

251 Para Badaró: “Importante destacar que, se o objeto do processo penal é a pretensão processual 
penal, e sendo a imputação o meio pelo qual se formula tal pretensão, o objeto do processo penal 
não pode ser a imputação, que é o veículo da pretensão. Por isso, o objeto do processo penal não 
é a imputação, mas sim aquilo que foi imputado, isto é, o objeto dessa imputação. 

A imputação é a afirmação do fato que se atribui ao sujeito, a afirmação de um tipo penal e a 
afirmação da conformidade do fato com o tipo penal. Em síntese: trata-se da afirmação de três 
elementos: o fato, a norma e a adequação ou subsunção do fato à norma. Seu conteúdo, pois, só 
pode ser a atribuição do fato concreto que se enquadra em um tipo penal. O objeto da imputação, 
por outro lado, é o fato que foi atribuído a alguém” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. 
Correlação entre acusação e sentença; p.81-83). 

252 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 91. 
253 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 87. 
254 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. p. 379-380. 
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expectador, “não tem a gestão da prova e tampouco invade o elemento objetivo da 

pretensão para alterá-lo”. 255   

Por fim, conclui Aury Lopes Jr. ser indispensável que o juiz se abstenha 

em ampliar ou restringir a pretensão acusatória, julgando-a sempre dentro dos seus 

limites, muito embora nada o impeça de julgar acolhendo-a no todo ou em parte, 

diante das provas produzidas pela persecução criminal.256  

Todavia, em sendo necessário tal intervenção judicial, visto que toda 

regra possui exceções, indispensável, consequentemente, assegurar as garantias 

decorrentes do sistema acusatório, especialmente relativas ao contraditório e a 

ampla defesa. 

Desse modo, forçoso concluir ser imprescindível para a compreensão dos 

limites do sistema acusatório, em especial para a atuação do juiz perante o processo 

penal, a exata delimitação do objeto do processo penal, que para Badaró seria, em 

apertada síntese, a “pretensão processual penal”, mais precisamente o “objeto da 

imputação”, já para Lopes Jr., seguido por Rangel, a “pretensão acusatória”. Tal  

objeto, empregado pelo acusador através da denúncia ou da queixa-crime, deverá, 

contudo, permanecer, inalterado ao longo do processo, pois delineia os limites da 

decisão jurisdicional. 

2.3 O SISTEMA PROCESSUAL PENAL 

2.3.1 Noções iniciais 

 Frutos do período político de cada época, os sistemas processuais 

diminuem as garantias do acusado à medida que o Estado se aproxima do 

autoritarismo. A contrário sensu, a medida em que este se aproxima de um Estado 

Democrático de Direito, tais direitos e garantias individuais contra seus arbítrios são 

asseguradas aos membros que o compõe.257  

                                            
255 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. p. 380. 
256 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. p. 380. 
257 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 53. 
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Comungando deste entendimento, Aury Lopes Jr. ensina que: 

Pode-se constatar que predomina o sistema acusatório nos países que 
respeitam mais a liberdade individual e que possuem uma sólida base 
democrática. Em sentido oposto, o sistema inquisitório predomina 
historicamente em países de maior repressão, caracterizados pelo 
autoritarismo ou totalitarismo, em que se fortalece a hegemonia estatal 
em detrimento dos direitos individuais.258 

Analisando esta relação entre os princípios processuais e a política 

estatal, não há como deixar de citar a obra “Problemas jurídicos y políticos del 

proceso penal”, de James Goldschimidt, para quem: 

Os princípios da política processual de uma nação não são outra coisa 
que segmentos de sua política estatal em geral. Pode-se dizer que a 
estrutura do processo penal de uma nação não é senão o termômetro dos 
elementos corporativos ou autoritários de sua Constituição. Partindo desta 
experiência, a ciência processual tem desenvolvido um número de 
princípios opostos constitutivos do processo. A luta mútua dos mesmos, o 
triunfo de um, ou de outro, ou sua fusão, caracterizam a história do 
processo. O predomínio de um ou outro desses princípios opostos no 
direito vigente, não é tampouco mais que um trânsito do direito do 
passado ao direito do futuro.259 

Nessa mesma direção, Aury Lopes Jr., ao explicar o posicionamento de 

Julio B. J. Maier260, esclarece que “é no Direito Processual Penal que as 

manipulações do poder político são mais frequentes e destacadas, até pela natureza 

da tensão existente”, qual seja, o poder de punir versus o direito de liberdade.261 

                                            
258 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: p. 151. 
259 No original: “Los princípios de la política procesal de una nación no son otra cosa que segmentos 

de su política estatal en general. Se puede decir que la estructura del proceso penal de una nación 
no es sino o autoritarios de su Constituición. Partiendo de esta experiencia, la ciencia procesal ha 
desarrollado un número de principios opuestos constitutivos del proceso. La mutua lucha de los 
mismos, el triunfo ya del uno, ya del otro, o su fusión, caracterizan la historia del proceso. El 
predominio de uno u otro de estos principios opuestos en el Derecho vigente, no es tampoco más 
que un tránsito del Derecho del pasado al Derecho del futuro.” (GOLDSCHMIDT, James. 
Problemas jurídicos y políticos del proceso penal. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América; p. 109-110). 

260 Segundo Maier, no Direito penal “[...] a influencia da ideologia vigente ou imposta pelo efetivo 
exercício do poder se percebe mais a flor da pele que nos demais ramos jurídicos”. (apud LOPES 
JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 151). 

261 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 151. 
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Contudo, para encerrar a introdução ao tema em epigrafe, não há como 

se desvencilhar do conceito elaborado por Paulo Rangel262 acerca do que vem a ser 

o dito sistema processual. Segundo o referido autor, tal sistema pode ser definido 

como “o conjunto de princípios e regras constitucionais, de acordo com o momento 

político de cada Estado, que estabelece as diretrizes a serem seguidas à aplicação 

do direito penal a cada caso concreto”. 

2.3.2 Modalidades de sistemas processuais penais 

Três são os sistemas processuais utilizados na evolução histórica do 

direito para identificar qual a diretriz seguida por determinado Estado para orientar a 

aplicação do direito penal: o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema 

misto. 

Muito embora não haja um exato entendimento doutrinário quanto ao 

conceito e abrangência de cada um deles, principalmente no que concerne ao 

sistema misto263, bem como há embates doutrinários quanto as suas origens 

históricas, passa-se a expor de forma individualizada os principais elementos que 

caracterizam cada um.  

2.3.2.1 Sistema inquisitivo  

O sistema inquisitivo, segundo Castanho de Carvalho264, têm como 

características o sigilo dos atos processuais, a concentração das funções de acusar 

e julgar no juiz, a inexistência do contraditório, além da “total participação do 

magistrado na obtenção das provas, de forma que, ao decidir, já não tem o menor 

sinal da imparcialidade indispensável à função de julgar”. 

                                            
262 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 47. 
263 Na opinião de Aury Lopes Jr: “Ora, afirmar que o ‘sistema é misto’ é absolutamente insuficiente, 

até porque não existem mais sistemas puros (são tipos históricos), todos são mistos. A questão é, 
a partir do reconhecimento de que não existem mais sistemas puros, identificar o princípio 
informador de cada sistema para então o classificar como inquisitório ou acusatório, pois essa 
classificação feita a partir do seu núcleo é de extrema relevância.” (LOPES JR., Aury. Introdução 
Crítica ao Processo Penal; p. 152). 

264 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 23. 
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Iniciado em Roma, na época em que já se permitia ao Juiz dar início ao 

processo ex officio, o processo inquisitivo prorrogou-se ao longo dos anos em muitas 

sociedades antigas. Ao atingir a idade Média, após sofrer grande influência da 

Igreja, principalmente após o Concílio Lateranense de 1215, passou a se alastrar por 

toda a Europa continental, conforme leciona Fernando da Costa Tourinho Filho.265 

Segundo o referido autor266, tal processo teria sido “introduzido, na 

verdade, pelo Direito Canônico, mas, em seguida, viram os soberanos, nesse tipo de 

processo, uma arma poderosa, e por isso espalhou-se entre os Tribunais seculares”.  

Mais como uma “forma autodefensiva de administração da justiça do que 

um genuíno processo de apuração da verdade”, explica Mirabete267 que ele alastrou-

se por toda a Europa a partir do século XV, em decorrência da influência do Direito 

Penal da Igreja, entrando em declínio com a Revolução Francesa. 

Ressalta, ainda, o mencionado doutrinador268, que neste sistema não 

existem regras de liberdade e igualdade processuais. Destaca, por fim, que o 

processo normalmente é escrito e secreto, desenvolvendo-se por impulso oficial, no 

qual a confissão seria um elemento suficiente para a condenação, muitas vezes 

obtida por tortura. 

Em apertada síntese, Paulo Rangel269 aponta algumas características 

próprias do sistema inquisitivo: 

a) as três funções (acusar, defender e julgar) concentram-se nas mãos de 
uma só pessoa, iniciando o juiz, ex officio, a acusação, quebrando, assim, 
sua imparcialidade; 

b) o processo é regido pelo sigilo, de forma secreta, longe dos olhos do 
povo; 

                                            
265 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2010; p. 122. 
266 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal; p. 122. 
267 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2008; p. 21. 
268 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal; p. 21. 
269 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 48 – grifos no original. 



93 

 

c) não há o contraditório nem a ampla defesa, pois o acusado é mero 
objeto do processo e não sujeito de direitos, não se lhe conferindo 
nenhuma garantia; 

d) o sistema de provas é o da prova tarifada ou prova legal e, 
consequentemente, a confissão é a rainha das provas. 

2.3.2.2 Sistema acusatório 

Ao contrário do inquisitivo, o sistema acusatório, conforme explica 

Castanho de Carvalho270, tem como características a maior publicidade dos atos 

processuais, a tripartição das funções de acusar, defender e julgar em três sujeitos 

processuais diferentes, bem como a possibilidade do contraditório, além do maior 

grau de isenção do julgador na condução do processo. 

Em termos históricos, o sistema acusatório “campeou na Índia, entre os 

atenienses e entre os romanos, notadamente durante o período republicano”, 

conforme comenta Tourinho Filho.271  

Já em tempos modernos, “floresceu na Inglaterra e na França após a 

revolução, sendo hoje adotado na maioria dos países americanos e em muitos da 

Europa.”272 Esclarece Mirabete, inclusive que: 

No direito moderno, tal sistema implica o estabelecimento de uma 
verdadeira relação processual com o actum trium personarum, estando 
em pé de igualdade o autor e o réu, sobrepondo-se a eles, como órgão 
imparcial de aplicação da lei, o juiz. 273 

Em resumo, pode-se elencar como principais características do sistema 

acusatório, segundo Paulo Rangel274: 

a) há separação entre as funções de acusar, julgar e defender, com três 
personagens distintos: autor, juiz e réu (ne procedat iudex ex officio); 

b) o processo é regido pelo princípio da publicidade dos atos processuais, 
admitindo-se, como exceção, o sigilo na prática de determinados atos (no 

                                            
270 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 23. 
271 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal; p. 119. 
272 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal; p. 22. 
273 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal; p. 21. 
274 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 50-51 – grifos no original. 
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direito brasileiro, vide art. 93, IX, da CRFB c/c art. 792, §1º, c/c art. 481, 
ambos do CPP); 

c) os princípios do contraditório e da ampla defesa informam todo o 
processo. O réu é sujeito de direitos, gozando de todas as garantias 
constitucionais que lhe são outorgadas; 

d) o sistema de provas adotado é do livre convencimento, ou seja, a 
sentença deve ser motivada com base nas provas carreadas para os 
autos. O juiz está livre na sua apreciação, porém não pode se afastar do 
que consta no processo (cf. art. 155 do CPP com a redação da Lei 
11.690/08 c/c art. 93, IX, da CRFB); 

e) imparcialidade do órgão julgador, pois o juiz está diante do conflito de 
interesse de alta relevância social instaurado entre as partes, mantendo 
seu equilíbrio, porém dirigindo o processo adotando as providências 
necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou 
meramente protelatórias (cf. art. 130 do CPC). 

2.3.2.3 Sistema misto 

O sistema misto, de acordo com Castanho de Carvalho275, acaba por 

aproveitar as algumas características dos citados sistemas, em fases distintas do 

processo.  

Tendo surgido após a Revolução Francesa, foi introduzido na França de 

Napoleão com o Code d’Instruction Criminalle de 1808, espalhando-se pelas 

legislações da Europa Continental.276 

Também conhecido como sistema acusatório formal, “é constituído de 

uma instrução inquisitiva (de investigação preliminar e instrução preparatória) e de 

um posterior juízo contraditório (de julgamento)”, conforme disciplina Mirabete.277 

No mesmo sentido, Paulo Rangel278 divide este sistema em duas fases, a 

saber: 

1ª) instrução preliminar: nesta fase, inspirada no sistema inquisitivo, o 
procedimento é levado a cabo pelo juiz, que procede às investigações, 

                                            
275 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 23. 
276 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal; p. 119. 
277 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal; p. 22. 
278 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 52 – grifos no original. 
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colhendo as informações necessárias a fim de que se possa, 
posteriormente, realizar a acusação perante o tribunal competente; 

2ª) judicial: nesta fase, nasce a acusação propriamente dita, onde as 
partes iniciam um debate oral e público, com a acusação sendo feita por 
um órgão distinto do que irá julgar, em regra, o Ministério Público. 

E, como características próprias, elenca o referido autor279 as seguintes: 

a) a fase preliminar de investigação é levada a cabo, em regra, por um 
magistrado que, com o auxílio da polícia de atividade judiciária, pratica 
todos os atos inerentes à formação de um juízo prévio que autorize a 
acusação. Em alguns países, esta é chamada de “juizado de instrução” 
(v.g. Espanha e França). Há nítida separação entre as funções de acusar 
e julgar, não havendo processo sem acusação (nemo judicio sine actore); 

b) na fase preliminar, o procedimento é secreto, escrito e o autor do fato é 
mero objeto de investigação, não havendo contraditório nem ampla 
defesa, face à influência do procedimento inquisitivo; 

c) a fase judicial é inaugurada com acusação penal feita, em regra, pelo 
Ministério Público, onde haverá um debate oral, público e contraditório, 
estabelecendo plena igualdade de direitos entre a acusação e a defesa; 

d) o acusado, na fase judicial, é sujeito de direitos e detentor de uma 
posição jurídica que lhe assegura o estado de inocência, devendo o órgão 
acusador demonstrar a sua culpa, através do devido processo legal, e 
destruir este estado. O ônus é todo e exclusivo do Ministério Público; 

e) o procedimento na fase judicial é contraditório, assegurada ao acusado 
a ampla defesa, garantida a publicidade dos atos processuais e regido 
pelo princípio da concentração, em que todos os atos são praticados em 
audiência.  

No direito contemporâneo, explica Mirabete, o referido sistema “combina 

elementos acusatórios e inquisitivos em maior ou menor medida” de acordo com 

cada ordenamento processual local.280 

De modo diverso, não há como fechar os olhos para a crítica esposada 

por Lopes Jr. acerca da inexistência de um sistema calcado em um princípio dito 

misto. Segundo o autor281,  

                                            
279 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 52 – grifos no original. 
280 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal; p. 22. 
281 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 164. 
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É lugar-comum na doutrina processual penal a classificação de “sistema 
misto”, com a afirmação de que os sistemas puros seriam modelos 
históricos sem correspondência com os atuais. Ademais, a divisão do 
processo penal em duas fases (pré-processual e processual propriamente 
dita) possibilitaria o predomínio, em geral, da forma inquisitiva na fase 
preparatória e acusatória na fase processual, desenhando assim o caráter 
“misto”. 

E, ao final de suas explanações, conclui que: 

Ainda que todos os sistemas sejam mistos, não existe um princípio 
fundante misto. O misto deve ser visto como algo que, ainda que 
mesclado, na essência é inquisitório ou acusatório a partir do princípio 
que informa o núcleo. Então, no que se refere aos sistemas, o ponto 
nevrálgico é a identificação de seu núcleo, ou seja, do princípio 
informador, pois é ele quem vai definir se o sistema é inquisitório ou 
acusatório e não os elementos acessórios (oralidade, publicidade, 
separação de atividades etc).282  

De igual modo, embora sob uma ótica um pouco mais simplistas, Eugênio 

Pacelli de Oliveira283 expõe que “a definição de um sistema processual há de limitar-

se ao exame do processo, isto é, da atuação do juiz no curso do processo”. Desse 

modo, entende que, presente na fase investigativa, o inquérito policial não é 

processo e, consequentemente, “misto não será o sistema processual, ao menos 

sob tal fundamentação”.  

Ante todo o desvelado, certo é que não há consenso na doutrina pátria 

acerca da exata divisão entre os sistemas históricos, muito menos com relação aos 

sistemas atuais em vigência. Dependendo da abordagem realizada por cada autor, 

vão existir dois ou três tipos de sistemas, cujas características também podem 

variar, dependendo do fundamento empregado.    

2.3.3 O sistema adotado pela Constituição brasileira 

Se não há um consenso estabelecido com relação aos tipos de sistemas 

processuais históricos, diferente não será com relação a identificação do sistema 

vigente no país.  

                                            
282 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 168. 
283 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 11. 
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Nessa ótica, acertadamente adverte Geraldo Prado que: 

[...] no Brasil, certamente não é tarefa fácil assinalar com precisão, acima 
dos interesses que movem os juristas, motivados pelo sentido e função 
que atribuam ao Processo Penal e pela maneira como viveram a 
experiência política do seu tempo, que sistema processual vigora ou que 
sistema em outras épocas imperou. 284  

Nesse aspecto, a doutrina que já era divergente torna-se ainda mais 

dispersa, existindo vários posicionamentos diferentes quanto ao tema em comento, 

inclusive quanto ao enfoque (objeto) utilizado para sua caracterização. 

De acordo com o mestre José Frederico Marques285, como no direito 

brasileiro é garantida constitucionalmente aos acusados a plena defesa e 

assegurada a instrução criminal contraditória, só pode ter colhida o sistema 

acusatório. Por seu turno, repele o referido mestre a ocorrência dos sistemas 

inquisitivo286 e misto.287 

Em breves palavras, Mirabete288 informa que “No Brasil, a Constituição 

Federal assegura o sistema acusatório no processo penal”. Ressalta em seguida, 

ao defender seu ponto de vista, que: 

                                            
284 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 219. 
285 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. vol. I. 3ª atualização. 

Campinas: Millennium Editora, 2009; p. 49. 
286 Segundo Marques: “Não há, em nosso processo penal, a figura do juiz inquisitivo. Separadas 

estão, no Direito Pátrio, a função de acusar e a função jurisdicional. O impulso inicial ao processo, 
quem o dá é o Ministério Público, quando se trata de ação penal pública, ou o particular, quando o 
caso é de ação penal privada. O juiz exerce o poder de julgar e as funções inerentes a atividade 
jurisdicional: atribuições persecutórias, ele as tem muito restritas, e assim mesmo confinadas ao 
campo da noticia criminis [...] A regra do impulso ex officio, do movimento processual, que também 
não é privativa do processo penal, em nada infirma o que atrás foi enunciado, porquanto não 
traduz atuação ou atividade pertinente ao litígio, mas, ao revés, poder de direção sobre o 
procedimento para subtrair o desenrolar dos atos e fases processuais do poder dispositivo da 
partes. Tanto isso é exato, que o impulso inicial do processo, por estar ligado à apresentação da 
acusação, não é atribuído ao juiz, e sim ao Ministério Público: nemo judex sine actore.” 
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. vol. 1. 2009; p. 49-50). 

287 Para Marques: “O chamado sistema misto ou francês, com instrução inquisitiva e posterior juízo 
contraditório e de forma amplamente acusatória, também não pode informar nossas leis do 
processo, porque a existir esse procedimento escalonado, com judicium accusationis e judicium 
causae, necessário se torna que o princípio tenha também forma acusatória. Daí ter sido abolida a 
instrução preparatória, por inútil, salvo para os procedimentos em que o julgamento final é 
proferido pelo júri.” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. vol. 1. 
2009; p. 49). 

288 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal; p. 22 – destacou-se. 
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A doutrina tem procurado distinguir certos princípios característicos do 
processo penal moderno, principalmente no que se refere ao sistema 
acusatório. Tais princípios, porém, não são exclusivos desse sistema e a 
ausência ou atenuação de alguns deles não o descaracterizam. Os 
principais são os do estado de inocência, do contraditório, da verdade 
real, da oralidade, da publicidade, da obrigatoriedade, da oficiosidade, da 
indisponibilidade do processo, do juiz natural e da iniciativa das partes.289 

Para Paulo Rangel o sistema brasileiro seria o acusatório, embora 

não aplicado de forma pura em sua essência. Nesta linha, defende que: 

O Brasil adota um sistema acusatório que, no nosso modo de ver, não é 
puro em sua essência, pois o inquérito policial regido pelo sigilo, pela 
inquisitoriedade, tratando o indiciado como objeto de investigação, integra 
os autos do processo, e o juiz, muitas vezes, pergunta, em audiência, se 
os fatos que constam do inquérito policial são verdadeiros. Inclusive, ao 
tomar depoimento de uma testemunha, primeiro lê seu depoimento 
prestado, sem o crivo do contraditório, durante a fase do inquérito, para 
saber se confirma ou não, e, depois, passa a fazer as perguntas que 
entende necessárias. Neste caso, observe o leitor que o procedimento 
meramente informativo, inquisitivo e sigiloso dá o pontapé inicial na 
atividade jurisdicional à procura da verdade processual. Assim, não 
podemos dizer, pelo menos assim pensamos, que o sistema acusatório 
adotado entre nós é puro. Não é. Há resquícios do sistema inquisitivo, 
porém já avançamos muito.290 

Entendendo de modo semelhante, Fernando da Costa Tourinho Filho291 

expõe que no Direito pátrio “não é o processo acusatório puro, ortodoxo, mas um 

sistema acusatório com laivos de inquisitivo” que restou adotado. Para tanto, 

aduz que: 

Há uma gama de atos conferidos ao Juiz que em rigor deveriam competir 
às partes: requisitar inquérito, ser destinatário da representação, decretar, 
de ofício, prisão preventiva, conceder habeas corpus sem provocação da 
parte, determinar a prova que bem quiser e entender, ouvir testemunhas 
além daquelas indicadas pelas partes, quebrando, assim, o princípio 
acusatório... 292 

Convergindo nesta mesma linha de raciocínio, embora formulando uma 

teoria específica para justificar seu posicionamento, Geraldo Prado sustenta que no 

                                            
289 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal; p. 22. 
290 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 53-54. 
291 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal; p. 124. 
292 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal; p. 125. 
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país vigora a “teoria da aparência acusatória”. Nesse ponto, não há como deixar 

de lado suas conclusões e lamentos, especialmente por não concordar com a 

prática processual rotineira posta em prática no país, de modo a desvirtuar o sistema 

acusatório adotado pela Carta Maior:  

Se aceitarmos que a norma constitucional que assegura ao Ministério 
Público a privatividade do exercício da ação penal pública, na forma da 
lei, a que garante a todos os acusados o devido processo legal, com 
ampla defesa e contraditório, além de lhes deferir, até o transito em 
julgado da sentença condenatória, a presunção da inocência, e a que, 
aderindo a tudo, assegura o julgamento por juiz competente e imparcial, 
pois que se excluem as jurisdições de exceção, com a plenitude do que 
isso significa, são elementares do princípio acusatório, chegaremos à 
conclusão de que, embora não o diga expressamente, a Constituição da 
República adotou-o. Verificando que a Carta Constitucional prevê, 
também, a oralidade no processo, pelo menos como regra para as 
infrações penais de menor potencial ofensivo, e a publicidade, 
concluiremos que filiou-se, sem dizer, ao sistema acusatório. Porém, se 
notarmos o concreto estatuto jurídico dos sujeitos processuais e a 
dinâmica que, pelas relações jurídicas ordenadas e sucessivas, 
entrelaçam a todos, de acordo com as posições predominantes nos 
tribunais (principalmente, mas não com exclusividade o Supremo Tribunal 
Federal), não nos restará alternativa salvo admitir, lamentavelmente, que 
prevalece, no Brasil, a teoria da aparência acusatória, porque muitos dos 
princípios opostos ao acusatório verdadeiramente são implementados 
todo dia. Tem razão o mestre Frederico Marques ao assinalar que a 
Constituição preconiza a adoção e efetivação do sistema acusatório. 
Também tem razão Hélio Tornaghi, ao acentuar que há formas 
inquisitórias vivendo de contrabando no processo penal brasileiro, o que 
melhor implica em considerá-lo, na prática, misto. O princípio e o sistema 
acusatório são, pelo menos por enquanto, meras promessas, que um 
novo Código de Processo Penal e um novo fundo cultural, consentâneo 
com os princípios democráticos, devem tornar realidade.293 

Com entendimento contrário, combatendo o posicionamento dos 

processualistas pátrios que sustentam ser o sistema brasileiro acusatório, Guilherme 

de Souza Nucci defende ser misto o sistema vigente, qualificando-o com 

inquisitivo-garantista. Para tanto, disciplina que: 

Ora, fosse verdadeiro e genuinamente acusatório, não se levariam em 
conta, para qualquer efeito, as provas colhidas na fase inquisitiva, o que 
não ocorre em nossos processos na esfera criminal [...] Nosso sistema é 
“inquisitivo garantista”, enfim misto. Defender o contrário, classificando-o 

                                            
293 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 219-220. 
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como acusatório, é omitir que o juiz brasileiro produz prova de ofício, 
decreta a prisão do acusado de ofício, sem que nenhuma das partes 
tenha solicitado, bem como se vale, sem a menor preocupação, de 
elementos produzidos longe do contraditório, para formar sua convicção. 
Fosse o inquérito, como teoricamente se afirma, destinado unicamente 
para o órgão acusatório, visando à formação da sua opinio delicti, e não 
haveria de ser parte integrante dos autos do processo, permitindo-se ao 
magistrado que possa valer-se dele para a condenação de alguém.294  

O referido autor cita ainda Rogério Lauria Tucci295 e Marco Antônio de 

Barros296, para justificar seu posicionamento.  

Nesse enfoque, importante verificar a lição de Rogério Lauria Tucci: 

Parece-nos facilmente perceptível, ante o expendido, que o processo 
penal ostenta inquisitividade, ínsita à persecução, na sua totalidade. 
Realmente, não obstante opiniões de respeitados juristas, como José 
Frederico Marques, se atenham a que o “único modus procedendi 
compatível com o verdadeiro processos penal” é o denominado 
procedimento acusatório, este apresenta-se, tão-só, e concretamente, 
como o esquema formal apropriado à segunda fase da persecutio 
criminis. 297  

E, mais adiante, expõe suas conclusões: 

Daí, a verificação, já aventada, de que o moderno processo penal 
delineia-se inquisitório, substancialmente, na sua essencialidade; e, 
formalmente, no tocante ao procedimento desenrolado na segunda fase 
da persecução penal, acusatório. 298 

                                            
294 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. rev. atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012; p. 79. 
295 De acordo com Tucci: “o moderno processo penal delineia-se inquisitório, substancialmente, na 

sua essencialidade; e formalmente, no tocante ao procedimento desenrolado na segunda fase da 
persecução penal, acusatório.” (apud NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal 
Comentado; p. 79). 

296 Para Barros: “Pese todo o respeito que se devota aos nobres doutrinadores, entendo que nosso 
sistema de persecução penal continua sendo misto. Inquisitivo na sua fase primária, depositando 
no inquérito policial seu principal instrumento de perquirição do fato ilícito, sendo o procedimento 
resguardado pelo sigilo das investigações (art. 20 do CPP), não afeito ao princípio do contraditório 
e cercado pela discricionariedade da autoridade policial que o presidir (art. 14 do CPP) Acusatório, 
na segunda fase, porque a ação penal depende fundamentalmente da iniciativa do órgão da 
acusação, seja ele representante do Ministério Público (art. 129, I, da CF) ou o próprio ofendido ou 
seu representante legal, segundo a legitimação firmada em lei (arts. 24, 29 e 30 do CPP)” (apud 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado; p. 79). 

297 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 1993; p. 35-36. 

298 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro; p. 42 – 



101 

 

Já Eugênio Pacelli de Oliveira, entendendo de modo exatamente ao 

oposto daqueles que defendem haver um sistema misto, qualifica o processo penal 

brasileiro como um modelo de natureza acusatória. Nesse passo, escreve que: 

[...] limitada a iniciativa probatória do juiz brasileiro ao esclarecimento de 
dúvidas surgidas a partir de provas produzidas pelas partes no processo – 
e não na fase de investigação – e ressalvada a possibilidade de produção 
ex officio daquela (prova) para a demonstração da inocência do acusado, 
pode-se qualificar o processo penal brasileiro como um modelo de 
natureza acusatória, tanto em relação às funções de investigação quanto 
às funções de acusação, e, por fim, quanto àquelas de julgamento. 299 

Ao analisar a questão sob a ótica da gestão probatória, Jacinto Nelson de 

Miranda Coutinho300 explica que: 

No Brasil, como em todos os países do mundo, depois de superados os 
sistemas puros (inquisitório e acusatório), restou um sistema dito misto. 
Não se trata, como se sabe, de um vero e próprio sistema, mas do 
resultado da inclusão, em um dos dois clássicos, de elementos trazidos 
do outro. E isso por uma questão primária: desde Kant e sua arquitetônica 
da razão pura que sistema é a “unidade de conhecimentos diversos sob 
uma idéia”. Ora, os temas se colocam em conjunto por conta de um 
princípio unificador (inquisitivo ou dispositivo, respectivamente), o qual, 
sendo “uma idéia” e, portanto, único, não admite divisão. 

Conclui, por fim, o referido autor, que no Brasil o sistema segue 

tendencialmente o modelo inquisitório, ao dispor que: 

O sistema brasileiro segue sendo tendencialmente (eis aí o adjetivo misto) 
inquisitório porque seu núcleo (o princípio) aponta para uma gestão da 
prova comandada pelo juiz. “È falso che método inquisitório equivalga a 
processo senza attore: nell’ordonnance criminelle 1670, monumento 
dell’ingegno inquisitoriale, il monopólio dell’azione spetta agli hommes du 
roi;” 301 

                                                                                                                                        
destaques no original. 

299 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 12. 
300 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O Projeto de Justiça Criminal do Novo Governo Brasileiro 

In BONATO, Gilson. Processo Penal; p. 129. 
301 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O Projeto de Justiça Criminal do Novo Governo Brasileiro 

In BONATO, Gilson. Processo Penal; p. 131. 
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Seguindo esta mesma linha de raciocínio do Prof. Coutinho, Aury Lopes 

Jr.302 defende que: 

[...] fica fácil perceber que o processo penal brasileiro é inquisitório, do 
inicio ao fim, e que isso deve ser severamente combatido, na medida em 
que não resiste à necessária filtragem constitucional. Sempre se 
reconheceu o caráter inquisitório da investigação preliminar e da 
execução penal, encobrindo o problema da inquisição na fase processual. 
Mas compreendidos os sistemas e os princípios que os estruturam, a 
conclusão só pode ser uma, como claramente aponta JACINTO 
COUTINHO: ”O sistema processual penal brasileiro é, na sua essência, 
inquisitório, porque regido pelo princípio inquisitivo, já que a gestão da 
prova está, primordialmente, nas mãos do juiz”. 

Para Vicente Greco Filho303, em contraposição ao defendido por Lopes 

Jr., o sistema acusatório (adotado pelo CPP) “não retira do juiz os poderes 

inquisitivos referentes à prova e perquirição da verdade”. De acordo com o autor: 

[...] a atuação inquisitiva não se faz predeterminadamente nem em favor 
da acusação, nem da defesa, nem compromete a imparcialidade. O que 
se repele é a inquisitividade na formulação da acusação, a qual deve ser 
privativa do Ministério Público ou do ofendido.   

Com relação à gestão das provas e apuração da verdade material, 

Rogério Tucci defende, inclusive, a necessidade de uma autuação de modo 

inquisitivo304, sem, contudo, deixar de reconhecer a acusatoriedade do procedimento 

na segunda fase da persecução penal.  

                                            
302 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 170 – destaques no original. 
303 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal; p. 56. 
304 De acordo com Rogério L. Tucci: “Constituindo a apuração da verdade material o dado mais 
relevante do precípuo escopo do processo penal, torna-se inequívoco que tal finalidade só pode ser 
atingida mediante a atribuição de inquisitividade à atuação dos agentes estatais da persecução penal 
e ao poder de direção conferido ao órgão jurisdicional na instrução criminal, subsequente à informatio 
delicti.  

Por outras palavras, a verdade deve ser perquirida, incessantemente, em todo o desenrolar da 
persecução penal, de sorte a preservar-se a liberdade do inocente e impor-se a sanção adequada à 
infração penal constatada, isto é, a punição que o culpado faz por merecer. 

Particularmente no tocante à ação judiciária, concretizada processualmente na mencionada fase da 
instrução criminal, deve ter-se presente que, tendo a atuação dos juízes e tribunais, por destinação, a 
proteção da liberdade jurídica do acusado, esta somente pode ser concretizada com a descoberta da 
verdade material, em que ser traduz ‘um interesse impessoal, de todos os membros da comunhão 
social. A ação penal é pública, o interesse é estatal e público por consequência. A verdade material é 
um múnus público. O interesse é geral’.  

Bem é de ver, entretanto, que a afirmada inquisitoriedade de toda a persecutio criminis, 
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Também seguindo esta linha, Frederico Marques305 preleciona que: 

[...] Aliás, como bem observou James Goldschmidt, - “a tese muitas vezes 
repetida, de que o processo criminal tem natureza inquisitiva, envolve 
confusão do fim essencial do processo, isto é, a averiguação da verdade 
e verificação da justiça, com um dos meios possíveis para lograr esse 
fim”. Certo é que a lei processual autoriza o juiz a, ex officio, investigar a 
verdade. Fá-lo, porém, subsidiariamente, como de maneira clara se vê o 
art. 156 do Código de Processo Penal, fenômeno que também ocorre no 
Direito Processual Civil. Ao Ministério Público é que cumpre, de maneira 
precípua, trazer para os autos os elementos de convicção que 
demonstrem os fatos articulados na peça acusatória, o mesmo se dando 
com a defesa no que concerne aos elementos probatórios da inocência 
do réu.  

Interessante destacar, por oportuno, que tanto para Coutinho quanto para 

Lopes Jr., o sistema seria inquisitivo, já que não existiria um princípio misto, mas 

apenas a simples mistura de elementos dos dois sistemas (inquisitivo e acusatório), 

sendo um prevalente sobre o outro, que, no caso do processo brasileiro, seria o 

inquisitivo, especialmente em virtude da gestão da prova estar primordialmente nas 

mãos do juiz, que pode inclusive atuar ex officio.  

Já para Nucci, muito embora admita que o sistema pátrio seja “inquisitivo 

garantista”, numa linha muito próxima dos mencionados autores, por comungar a 

existência do modelo misto, acaba por defender ser este o modelo vigente no país.  

                                                                                                                                        
especialmente o poder inquisitivo conferido ao órgão jurisdicional para a devida formação do seu 
convencimento, não deve ser confundida com o processo penal inquisitório, originário do Direito 
Penal Romano e desenvolvido segundo o modelo canônico, de triste memória.  
Como precisa Joaquim Canuto Mendes de Almeida, diferem, expressivamente, o procedimento ex 
officio, em que se consubstancia o processo penal inquisitório, e a inquisitividade ínsita à persecução 
penal, tendo ‘a doutrina e a jurisprudência pátrias confundido, freqüentemente, o poder inquisitivo 
com o poder de procedimento ex officio, entendendo que para o cancelamento deste exprime o 
desaparecimento daquele’. 

E, procurando afastar essa apontada dificuldade de entendimento, complementa com veemência, 
verbis: “Nosso juízo criminal é inquisitório até nas ações exclusivamente privadas. Podemos ainda 
afirmar que, então, mais benéfica é a inquisitoriedade, talvez mais necessária do que nos casos de 
ação pública, porque, ao invés de obra imparcial do promotor público, o magistrado nelas vigia e 
tutela a verdade objetiva contra os interesses secundários do particular ofendido”.  
[...] Não se pode desconhecer, portanto, essa distinção, implicativa da asserção feita no sentido de 
que o processo penal ostenta, na integralidade da persecutio criminis, caráter inquisitório.  

Isso não obsta, todavia, a que a segunda fase desta, da ação penal, se realize procedimentalmente 
sob forma acusatória, assemelhando-se a um processo de partes.” (TUCCI, Rogério Lauria. Direitos 
e garantias individuais no processo penal brasileiro; p. 36-40). 
305 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. vol. 1. 2009; p. 49-50. 
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Rogério Lauria Tucci, por entender que o processo brasileiro seria inquisitório, 

substancialmente e formalmente acusatório na segunda fase da persecução penal, 

também se enquadra neste entendimento. 

Os demais autores estudados, como Greco Filho, Frederico Marques, 

Pacelli Oliveira, Mirabete, Rangel, Geraldo Prado e Tourinho Filho, formadores de 

uma terceira corrente sobre o assunto, entendem prevalecer, de uma maneira geral, 

o sistema acusatório, muito embora cada um tenha construído de modo muito 

particular, e com fundamentos distintos, seus posicionamentos, de modo que torna-

se quase inviável reuni-los em uma única corrente. Tais autores, de modo geral, 

utilizam a Constituição como base para fundamentar seu posicionamento no sistema 

acusatório. 

Por fim, independentemente do foco utilizado para fundamentar a posição 

acerca do sistema processual brasileiro, não há como se negar a evidente opção 

constitucional no sentido de estabelecer-se um modelo com princípios do sistema 

acusatório, muito embora existam vários elementos (ou resquícios) do modelo 

inquisitivo, previstos no Código de Processo Penal e em legislações inferiores.  

Nesse norte, tona-se de grande valia a conclusão esposada por Lopes Jr. 

de que306 “respeitada a opção ‘acusatória’ feita pela Constituição, são 

substancialmente inconstitucionais todos os artigos do CPP que atribuam poderes 

instrutórios e/ou investigatórios ao juiz”.  

E, como bem reflete Paulo Rangel307, o grande desafio do operador do 

direito é interpretar o sistema acusatório de acordo com a Constituição e não 

segundo a lei ordinária, pois estando esta em desarmonia com o que estabelece a 

Carta Magna, não haverá recepção ou ensejará a revogação. “Assim, não basta 

entendermos o sistema acusatório estabelecido na Constituição Federal, mister se 

faz que esta crie mecanismos de defesa social caso este sistema seja afrontado.” 308 

                                            
306 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 170 – destaques no original. 
307 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 54. 
308 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 59. 
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Não é por outro motivo que Prado trata o sistema acusatório, adotado 

pela Constituição, como mera promessa que pode tornar-se realidade com a 

observância dos princípios democráticos na elaboração de uma nova legislação 

processual. 

2.4 A ÍNTIMA RELAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E O 

SISTEMA PROCESSUAL PENAL 

Atualmente consagrada pela Constituição Federal de 1988, a dignidade 

da pessoa humana possui grande importância para vários ramos do Direito, muito 

embora Luiz Roberto Barroso, como bem ressaltou Castanho de Carvalho309, não 

considere haver “qualquer valia jurídica”310 

Ingo Wolfgang Sarlet311, em sua proposta de definição jurídica da 

dignidade da pessoa humana, ressalta de forma primorosa a relação decorrente 

entre direitos e deveres fundamentais que devem ser assegurados a todos os 

homens, ao dispor que: 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos 

                                            
309 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 23. 
310 Castanho de Carvalho, no entanto, faz em nota de rodapé de sua obra, importante esclarecimento 

sobre a expressão utilizada por Barroso: “É preciso compreender o contexto em que a afirmação 
foi feita: ‘Dignidade da pessoa humana é uma locução tão vaga, tão metafísica que, embora 
carregue em si forte carga espiritual, não tem qualquer valia jurídica. Passar fome, dormir ao 
relento, não conseguir emprego são, por certo, situações ofensivas à dignidade humana. O 
princípio, no entanto, não se presta à tutela de nenhuma dessas situações. Por ter significativo 
valor ético, mas não se prestar à apreensão jurídica, a dignidade da pessoa humana merece 
referência no preambulo, não no corpo da Constituição, onde desemprenha papel decorativo, 
quando não mistificador’. Realmente, contra a fome nada pode o princípio, como nada pode o 
Direito. O comentário nos remete a Robert Alexy que, sobre o amor, disse que não há um direito 
fundamental ao amor, porque o ‘amor não se deixa forçar pelo direito’, extraindo daí a conclusão 
de que os direitos fundamentais devem se constituir de interesses e carências que possam ser 
protegidos e fomentados pelo Direito” (CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. 
Processo Penal e Constituição; p. 23). 

311 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988; p. 73. 
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da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a 
rede da vida. 

Ademais, esclareceu o mencionado autor312 que a dignidade da pessoa 

humana (e sua intima e indissociável vinculação com os direitos fundamentais), 

constitui um dos postulados onde se fundamenta o direito constitucional 

contemporâneo, cuja proteção deveria ser meta permanente da humanidade, do 

Estado e do Direito. 

Nesse enfoque constitucional, não há como se negar sua importância 

para a sistemática utilizada pelas legislações inferiores, especialmente o processo 

penal, na qual há grande interferência no direito de liberdade do indivíduo. 

Assim, muito bem ressalva Frederico Marques313 que “o sistema 

processual deve ser plasmado em função dos fins do processo e das normas 

constitucionais que dão os fundamentos políticos institucionais”.  

E, dentre tais fundamentos, encontra-se a dignidade da pessoa humana, 

tanto como base para o Estado Democrático de Direito, quanto como um direito 

fundamental de todo e qualquer cidadão. 

Desta forma, para que o homem “tenha a sua dignidade preservada, 

torna-se essencial o fiel respeito aos direitos e garantias individuais”.314 Por conta 

disto é que Nucci muito bem destaca que o princípio da dignidade da pessoa 

humana “é a base e a meta do Estado Democrático de Direito, não podendo ser 

contrariado, nem alijado de qualquer cenário, em particular, do contexto penal e 

processual penal.”315 

Assim, não há como deixar de reconhecer a influencia da dignidade da 

pessoa humana como “princípio-mor” das modificações e evoluções da sistemática 

penal e, sobretudo, processual.  

                                            
312 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988; p. 30-31. 
313 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. vol. 1. 2009. p. 49-50. 
314 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 40. 
315 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 40. 
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E, dentre tais inovações, percebe-se sua grande relação com o sistema 

dito acusatório abraçado pela Constituição316, em que o acusado passa de mero 

objeto do processo para sujeito processual, detentor de direito e garantias, sendo 

bem nítida a separação dos poderes entre acusador, defensor e julgador, além de 

ser-lhe garantido mecanismos indispensáveis para o efetivo exercício da defesa, 

como, por exemplo, o contraditório e a ampla defesa.   

Nesse norte, colhem-se dos ensinamentos de Castanho de Carvalho317 

importantes considerações acerca da evolução do princípio da dignidade: 

[...] o incipiente e antigo sentimento de dignidade, que culminou com a 
Revolução Francesa e que formulou as bases teóricas da volta ao 
sistema acusatório e ensejou o ambiente para a doutrina da relação 
processual, evoluiu no princípio constitucional da dignidade que, hoje, o 
abriga e consagra. Desta forma, estão consagrados, também, no princípio 
constitucional da dignidade, todas as demais garantias processuais 
enumeradas em outros dispositivos constitucionais, como o contraditório, 
a ampla defesa, a isonomia, e, notadamente, está constitucionalizado um 
sistema processual que preserve as características fundamentais do 
sistema acusatório e da concepção do processo como relação 
processual. 

Assim, forçoso torna-se concluir a existência de uma íntima relação, ou 

melhor, grande influência, do princípio da dignidade da pessoa humana com o 

sistema processual constitucionalmente assegurado a todo acusado no país. 

Acerca desta dita relação entre o princípio em tela e o processo penal, 

colhe-se do escólio de Guilherme de Souza Nucci: 

[...] o processo penal é constituído para servir de base ao justo 
procedimento de apuração da existência da infração penal e de quem 
seja seu autor, legitimando, ao final, garantia a ampla defesa, o 
contraditório e outros relevantes princípios, a devida punição. Porém, 
alguns aspectos sobressaem, no cenário processual penal, de modo a dar 
relevo especial à dignidade da pessoa humana, durante o 
desenvolvimento do devido processo legal.318 

                                            
316 Independentemente do posicionamento doutrinário acerca do tipo de sistema processual em 

vigência no Brasil, conforme tratado no item 2.3.3, certo é que a Constituição Federal de 1988 
adotou uma série de garantias que demonstram a nítida opção por um sistema dito acusatório. 

317 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 26. 
318 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais penais e processuais penais; p. 41. 
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Por força disto, muito bem arremata Castanho de Carvalho319 estar 

constitucionalmente salvaguardado pelo princípio da dignidade da pessoa humana 

um direito processual que garanta ao acusado não apenas “o direito a ser julgado de 

forma legal e justa”, mas “um direito a provar, contraprovar, alegar e defender-se de 

forma ampla, em processo público, com a igualdade de tratamento em relação à 

outra parte da relação processual.” 

 

                                            
319 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 26. 
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CAPÍTULO 3 

O CONFRONTO ENTRE A EMENDATIO LIBELLI E OS PRINCÍPIOS 

DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (COROLÁRIOS DO 

SISTEMA ACUSATÓRIO) 

3.1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

A atual fria letra da lei disposta no Cânone Processual Penal permite ao 

magistrado alterar a capitulação320 do fato descrito na denúncia ou da queixa, sem a 

oitiva da parte contrária ou do Ministério Público, ainda que tenha que aplicar pena 

mais grave. 

Esta modificação da capitulação do fato criminoso é doutrinariamente 

conhecida por emendatio libelli, conforme disposição do art. 383 do mencionado 

Digesto processual.  

No entanto, “não se pode mais fazer uma leitura superficial do art. 383 do 

CPP e, principalmente, desconectada da principiologia constitucional.” 321 

Isso porque, como bem lembra Gustavo Badaró: 

Os princípios processuais significam muito mais do que meras regras 
programáticas. São verdadeiros direitos e garantias do acusado, que 
devem ser efetivados e assegurados ao longo da persecução penal. Onde 
a legislação não for suficiente para assegurar o devido processo, os 
princípios constitucionais suprirão a lacuna. Quando o Código de 
Processo Penal colidir com a Constituição, esta deverá prevalecer. E, se 
não houver omissão ou colidência, mesmo assim os princípios 
processuais poderão impor uma releitura ou trazer novo conteúdo a um 
dispositivo da legislação infraconstitucional. É necessário “revisar” o 
nosso sistema processual penal.322 

Contudo, acerca da referida possibilidade de modificação da capitulação 

jurídica, muito bem esclarece Aury Lopes Jr. que: 

                                            
320 Também utilizada neste trabalho como sinônimo de descrição ou classificação jurídica ou legal. 
321 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. vol. II. 3ª ed. 

rev. e atual. Rio de janeiro: Editora Lumen Juris, 2010; p. 384. 
322 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 160. 
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É elementar que o réu se defende do fato e, ao mesmo tempo, incumbe 
ao defensor, também, debruçar-se sobre os limites semânticos do tipo, 
possíveis causas de exclusão da tipicidade, ilicitude, culpabilidade, e em 
toda imensa complexidade que envolve a teoria do injusto penal. É obvio 
que a defesa trabalha – com maior ou menor intensidade, dependendo do 
delito – nos limites da imputação penal, considerando a tipificação como a 
pedra angular em que irá desenvolver suas teses.323 

Nessa toada, necessário efetuar uma reanálise do princípio da correlação 

entre acusação e sentença, trazendo a baila o reducionismo contido nos axiomas 

jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, utilizados por grande parte da 

doutrina para justificar a máxima de que o acusado apenas se defende dos fatos324 

                                            
323 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 384 – 

sublinhou-se. 
324 Tratando-se de fatos descritos na denúncia ou queixa, Gustavo Henrique Badaró muito bem 

apresenta a distinção entre o fato para o processo penal e o fato para o direito penal, a qual se 
passa a expor, in verbis:  

 “O conceito de fato é algo que transcende à ciência do direito e, mesmo no campo jurídico, 
apresenta conotações diversas nos mais variados setores. Contudo, no estudo da correlação entre 
acusação e sentença, relevante é distinguir o conceito de fato para o direito penal da concepção 
processual penal de fato. 

 O conceito processual de fato é nitidamente distinto da correspondente noção penalística. 

 O fato processual penal é um acontecimento histórico concreto, um fato naturalístico. 
Diversamente, o fato na concepção do direito penal é uma entidade extraída de uma situação 
hipotética, de um tipo penal, e não um fato concreto que foi realizado pelo autor e que foi 
introduzido no processo através da imputação. 

Com isso não se quer dizer, contudo, que o fato imputado, necessariamente, existiu ou ocorreu. O 
fato está sendo imputado, atribuído a alguém, mas não se sabe, ainda, se ele existiu ou não. Tal 
certeza somente será alcançada no momento da sentença. Assim, embora possa parecer 
contraditório, o fato processual, isto é, o fato imputado, que constitui o objeto do processo, não 
deixa de ser algo hipotético, no sentido de que não se tem certeza, ou melhor, tem-se, apenas, 
uma suspeita de que aquele acontecimento concreto, aquele suceder histórico, efetivamente 
ocorreu. O fato processual é um concreto acontecimento histórico tido por existente, mas que 
pode não ter efetivamente existido. 

O resultado do processo pode mostrar que o mesmo não ocorreu ou, ainda, não conseguir provar 
plenamente sua ocorrência. Mesmo assim, não se poderá falar que o processo não possui objeto. 
Se assim não fosse, todas as vezes em que se proferisse uma sentença absolutória estaríamos 
diante de um processo sem objeto. O juiz, em suma, trabalha com a hipótese da ocorrência de um 
determinado fato que se diz ter, concretamente, ocorrido. 

O fato processual é o fato imputado e, como tal, é algo meramente afirmado, isto é, um 
acontecimento concreto que se diz ter ocorrido. O processo não tem por objeto um tipo penal, uma 
abstração ou modelo. O processo penal gira em torno da imputação de uma situação real, 
concreta, e não de um tatbestand. 

A relevância da distinção avulta quando se busca estabelecer em que medida é possível a 
alteração do fato, sem que isso represente uma mutação do objeto do processo. Assim, 
afirmações no sentido de que é possível mudar os fatos acidentais permanecendo imutável o fato 
essencial, ou que devem permanecer imutáveis os fatos que digam respeito aos elementos do 
delito, podendo variar suas circunstâncias, mostram-se totalmente equivocadas, por partirem de 
uma falsa premissa. Se o objeto do processo é o fato imputado, isto é, o fato processual, trata-se 
de um fato concreto, um acontecimento real e indivisível. O fato imputado deixa de ser aquele fato 
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narrados na peça acusatória, e que, por conta disto, não haveria, em tese, qualquer 

prejuízo em se proceder à modificação da classificação jurídica através do instituto 

da emendatio libelli previsto no referido art. 383 do CPP. 

3.2 ASPECTOS DESTACADOS ACERCA DAS EXPRESSÕES JURA 

NOVIT CURIA E NARRA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS 

Antes de se adentrar ao tema propriamente dito, necessário esclarecer e 

uniformizar alguns pontos acerca das expressões em epígrafe. Isso porque a 

doutrina diverge na sua qualificação, descrevendo-as ora como axiomas, ora como 

brocardos, ora como aforismos, e até mesmo como princípios. De igual modo, 

também não há unanimidade quanto as suas formas escritas. 

Desse modo, importante observar que o vocábulo “axioma”, segundo 

Deocleciano Torrieri Guimarães325, significa: “Proposição cuja verdade é de 

evidência imediata, que não requer demonstração”. Já o denominado “brocardo”, 

para o referido autor é o: 

Adágio jurídico, Aforismo. Os brocardos são ensinamentos práticos 
reduzidos a pequenas lições e funcionam como auxiliares na aplicação 
das normas. Guardam experiência jurídica de antigos legisladores, com a 
qual ajudam na aplicação correta das leis. Têm conexão com os 
“princípios gerais do Dir.” [...]326  

De Plácido e Silva, contudo, é mais contundente em suas explicações, 

donde se pode constatar a semelhança nas referidas expressões:  

AXIOMA: Também chamado ditado, brocardo, máxima, parêmia, 
provérbio, indica o preceito abstrato, geralmente formulado em latim, que 
se evidencia por si mesmo, desnecessária a demonstração, base da 
interpretação enunciativa.327 

                                                                                                                                        
se ocorrer uma mudança em qualquer de seus aspectos, sendo indiferente que esses, à luz do 
fato penal, sejam elementos ou circunstâncias do delito.” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi 
Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 112-114). 

325 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico. 7ª ed. São Paulo: Rideel, 2005; 
p. 121. 

326 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico; p. 138. 
327 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico; p. 108 – destaques no original. 
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BROCARDO: denominação dada aos adágios ou aforismos jurídicos.328 

AFORISMO: É a expressão usada para designar certas máximas, que 
contêm verdades fundadas na experiência e na reflexão, e que, por isso, 
em síntese, estabelecem um princípio, uma regra, uma sentença, que 
deva ser aceita.329 

Importante ressaltar, de igual modo, os enunciados colhidos do dicionário 

Michaelis: 

axioma  
a.xi.o.ma  
(cs ou ss) sm (lat axioma) 1 Princípio evidente, que não precisa ser 
demonstrado. 2 Máxima, sentença. 3 Norma admitida como princípio.  

brocardo  
bro.car.do  
sm (baixo-lat brocardu) 1 Axioma jurídico. 2 Aforismo. 3 Anexim, 
provérbio.  
 
aforismo 
a.fo.ris.mo 
sm (gr aphorismós) 1 Máxima ou sentença que em poucas palavras 
contém uma regra ou um princípio de grande alcance. 2 Dito sentencioso. 
Cf aforisma.330 

Constata-se, consequentemente, que o axioma, o brocardo e o aforismo 

são expressões que podem ser utilizadas como sinônimas. Estas indicariam, em 

suma, preceitos abstratos, geralmente em latim, que demostrariam uma evidência 

que independe de comprovação. No âmbito jurídico seriam ensinamentos práticos 

reduzidos a pequenas lições, com elevado grau de abstração e generalidade, 

oriundas da experiência jurídica de antigos legisladores. Por conta disto, um axioma 

(brocardo ou aforismo) pode também ser considerado uma máxima que em poucas 

palavras contém uma regra ou um princípio de grande alcance. 

Uma vez justificado suas qualificações, passa-se agora a analise dos 

seus conteúdos, iniciando-se pela expressão latina jura novit curia.  

                                            
328 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico; p. 44 – destaques no original. 
329 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico; p. 136 – destaques no original. 
330 Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Dicionário de Português Online. Editor: 

Walter Weiszflog. São Paulo: Melhoramentos, 2012. Disponível em: 
<<http://michaelis.uol.com.br/>> Acesso em: 28 maio 2013 – destaques no original. 
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Do escólio de Guimarães, colhem-se as primeiras informações: 

Jura – (Latim) Plural de jus; significa o Direito em geral. Daí a expressão: 
jura novit curia, que quer dizer: os juízes conhecem o Direito, a lei. Assim, 
mesmo que a parte não explicite o fundamento legal do seu pedido, o 
magistrado pode e deve aplicar os dispositivos correspondentes ao 
caso.331 

O referido brocardo, embora na tradução literal esteja no plural (indicando 

juízes ou tribunal), comumente é utilizado no singular, da seguinte forma: “o juiz 

conhece o direito”.  

Acerca de sua etimologia, Carlos Alberto Matheus Lopéz e Silvia V. 

Solorzano Astete, no texto “La Aplicación Procesal del Principio Iura Novit Curia” 332, 

explicam pormenorizadamente seu significado, conforme segue: 

A “IURA NOVIT CURIA” é um aforismo latino de grande importância no 
campo do direito material e processual. Por tanto resulta indispensável 
para seu melhor estudo e análise, partir de suas raízes etimológicas, com 
isso o significado do aforismo deve desintegrar-se e, em seguida, avançar 
para conceituar cada uma das três palavras que o compõem. 
CURIA: Tribunal, constitui o sujeito da oração; concebendo-se como “a 
autoridade judicial” – Juízes em seus diversos níveis –, que exerce a 
função jurisdicional; ou seja, responsáveis pela resolução de conflitos ou 
casos específicos levantados pelo requerente e contrariado pelo 
requerido. 
NOVIT: Verbo que significa “conhecer”, “saber”; este último no sentido de 
não haver mais o que averiguar e que a autoridade judicial conhece o 
direito. 
IURA: Significa “direito” entendendo-se todas as normas jurídicas 
aplicáveis ao caso concreto. 
A partir desta estrutura etimológica podemos determinar que o aforismo 
latino “IURA NOVIT CURIA” significa “O Tribunal conhece os direitos”.  
Então o aforisma IURA NOVIT CURIA faz alusão tanto a função do 
Tribunal – Juiz –, como ao seu profissionalismo, quer dizer, ao seu 
conhecimento do direito aplicável ao caso que deve julgar, sem que lhe 
seja permitido deixar de julgar, mesmo em situações de lacunas ou vazios 
do direito. 
No desenvolvimento da etimologia de IURA NOVIT CURIA surge uma 
polêmica ao estabelecer se a palavra “IURA” deve ser considerada em 

                                            
331 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico; p. 379. 
332 LOPÉZ, Carlos Alberto Matheus; ASTETE, Silvia V. Solorzano. La Aplicación Procesal del 

Principio Iura Novit Curia. Artigo elaborado durante o doutorado em direito da segunda autora na 
Universidad de San Martín de Porres (USMP), em Santa Anita, Lima, Peru . Disponível em: 
<<http://www.derecho.usmp.edu.pe/>> Acesso em: 30 maio 2013 – destaques no original. 
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sua forma plural ou singular; sem embargo, ao constituir a palavra “IURA” 
como o plural da palavra latina IUS = DERECHO e atendendo ao 
significado dos outros dois componentes que compõe o aforismo, IUS 
deve empregar-se em sua acepção plural, ou seja, IURA que significa 
“direitos” alcançando tanto os direitos objetivos e subjetivos, como hoje 
em dia vem se cogitando, e por essa razão tal polêmica não requer maior 
análise por carecer de transcendência.333 
 
Tratando a expressão como um princípio, Geraldo Prado Aduz que: “Ao 

juiz caberá, de acordo com o princípio tantas vezes aludido – jura novit curia – a 

dicção do direito aplicável à espécie.”334 

Fernando da Costa Tourinho Filho335, também empregando a expressão 

jura novit curia como um dos princípios do processo penal pátrio, explica que ele 

refere-se ao: “princípio da livre dicção do direito – o Juiz conhece o direito”.  

Embora não se saiba com exatidão a origem exata deste princípio, Carlos 

Alberto Matheus Lopéz e Silvia V. Solorzano Astete explicam que implicitamente ele 

pode ser encontrado em quase todos os sistemas jurídicos. Aludem, contudo, os 

                                            
333 No original: “El “IURA NOVIT CURIA” es un aforismo latino de gran importancia en el campo del 

derecho material y procesal. Por tanto resulta indispensable para su mejor estudio y análisis, partir 
de sus raíces etimológicas, con esa razón el significado del aforismo debe desmenuzarse y luego 
procederse a conceptuar cada una de las tres palabras que la conforman. 
CURIA: Tribunal, constituye el sujeto de la oración; concibiéndose como tal “a la autoridad judicial 
– Jueces en sus diversos niveles –, que ejerce función jurisdicional; esto es, encargados de 
resolver las controversias o los casos concretos formulados por la parte accionante y contradicha 
por la parte accionada. 

NOVIT: Verbo que significa “conocer”, “saber”; éste ultimo en  el sentido de no haber mas que 
averiguar y que la autoridade judicial sabe de derecho. 

IURA: Significa “derecho” entendiéndose todas las normas jurídicas aplicables al caso concreto. 

A partir de esta estructura etimológica podemos determinar que el aforismo latino “IURA NOVIT 
CURIA” significa “El Tribunal conoce los derechos”.  

Entonces el aforisma IURA NOVIT CURIA hace alusión tanto a la función del Tribunal – Juez –, 
como a su profesionalismo, es decir, a su conocimiento del derecho aplicable a la situación que 
debe juzgar, sin que le sea permitido dejar de juzgar, incluso, en situaciones de laguna o vacíos 
del derecho. 

En el desarrollo de la etimología del IURA NOVIT CURIA a existido una polémica al establecer si la 
palabra “IURA” debe ser considerada en su forma plural o singular; sin embargo, al constituir la 
palabra “IURA” como el plural de la palabra latina IUS = DERECHO y atendendo el significado de 
los otros dos componentes que conforman el aforismo, IUS debe emplearse en su acepción plural, 
es decir IURA que significa “derechos” alcanzando tanto a los derechos objetivos y subjetivos, 
como hoy en día  se viene acogiendo, y por esa razón tal polémica no há requerido mayor análisis 
al carecer de trascendencia.” (LOPÉZ, Carlos Alberto Matheus; ASTETE, Silvia V. Solorzano. La 
Aplicación Procesal del Principio Iura Novit Curia; p.1 – destaques no original). 

334 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 167. 
335 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal; vol. 4. p. 341-342. 
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referidos autores a obra de Santiago Sentís Melendo, o qual explica que este 

aforismo pode ter surgido da frase de um juiz que cansado das dissertações 

jurídicas de um advogado, interrompia-o dizendo: “Vá aos fatos. O tribunal conhece 

o Direito”. Por fim, aduzem que umas das primeiras manifestações do mencionado 

princípio encontram-se na atuação do pretor do Direito Romano.336 

Contudo, o referido brocardo jurídico é comumente associado pela 

doutrina pátria com a segunda expressão em estudo – narra mihi factum dabo tibi 

jus – a qual pode ser traduzida como “narra-me o fato e te darei o direito”.   

Nesse sentido preleciona Capez:  

No processo penal, vigora o princípio do jura novit curia (princípio da livre 
dicção do direito), pelo qual se entende que o juiz conhece o direito, 
chancelando-se o princípio narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato 
e te darei o direito).337 

De igual forma, expõe Reinaldo Rossano Alves: 

[...] Daí, a afirmação corrente na esfera processual penal segundo a qual 
o réu se defende dos fatos descritos na denúncia ou queixa e não da 
capitulação dada ao fato. A assertiva decorre, também, do princípio jura 
novit curia (o juiz conhece o direito), consubstanciado na regra narra mihi 
factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei o direito).338 

                                            
336 Segundo Lopéz e Astete: “No existe con exactitud la fecha probable en la que se haya dado origen 

el Principio ‘Iura Novit Curia’, pero implicitamente se encuentra en casi todos los sistemas 
juridicos.  

 Sentis Melendo, en su obra ‘El Juez y el Derecho (Iura Novit Curia)’ precisa que el aforismo há de 
encontrarse en la frase de um Juez, que fatigado por las disquisiciones jurídicas del abogado, lo 
interrumpiría exclamando: ‘venire and factum. Curia novit ius’ (‘Vaya a los hechos. El tribunal 
conoce el Derecho”), opinión que coincide con la tan autorizada de Planiol, que se refiere 
igualmente a la famosa advertência que, en otro tempo, interrumpió más de un informe oral: 
‘Abogado, pasad a los hechos; la corte sabe el derecho.” 

 [...] 

 En  el derecho ronamo el Principio ‘IURA NOVIT CURIA’ tiene fuertes cimientos en el proceso civil, 
especificamente en la actuación del pretor (que era un magistrado). 

 Una de las primeras manifestaciones provendrían de los actos que al pretor se le asignaba en los 
edictos – disposiciones –, que en su conjunto formó el Derecho pretoriano cuyo triple objeto era 
aplicar, completar y corregir el derecho, al suponerse que el pretor conocia el derecho de su región 
así como la costumbre y la tradición lo que le permitia modificar y corregir ese derecho.”(LOPÉZ, 
Carlos Alberto Matheus; ASTETE, Silvia V. Solorzano. La Aplicación Procesal del Principio Iura 
Novit Curia. p. 2). 

337 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal; p. 465. 
338 ALVES, Reinaldo Rossano. Direito Processual Penal; p. 471. 
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Do mesmo modo, Lopéz e Astete: “Este aforismo latino guarda estreita 

relação com outro aforismo: ‘da mihi factum, dabo tibi ius’, o qual se traduz como 

‘da-me os fatos, eu te darei o direito’”.339 

Importante destacar, conforme já percebido, que ambas expressões 

latinas podem ser encontradas na doutrina com diferentes grafias, embora com o 

mesmo significado. Ainda como exemplo, cita-se Gustavo Badaró, que as elenca 

como princípios da seguinte forma: “iura novit curia” e “narra mihi factum, dabo tibi 

ius”. Já Lopes Jr. 340 enumera-as como axiomas da seguinte maneira: “jura novit 

curia” e “narra mihi factum dabo tibi ius”.  Denilson Feitoza apresenta-as, ainda, com 

outras derivações: 

Essa correção da classificação legal feita pelo juiz é uma aplicação do 
princípio iuria novit curia (o juiz ou tribunal conhece o direito) ou princípio 
da livre convicção do direito, equivalente aos brocardos latinos seguintes: 
da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me o fato, dar-te-ei o direito), ou narra 
mihi factum, narrabo tibi ius (conta-me o fato, contar-te-ei o direito), ou, 
ainda, como é mais conhecido, narra mihi factum dabo tibi ius (narra-me o 
fato e te darei o direito). 341 

Todavia, como não é o objetivo do presente estudo o aprofundamento 

gramatical das referidas expressões, adotar-se-á como padrão as seguintes formas 

escritas: jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus. De igual modo, inexiste 

qualquer óbice em se qualificar as referidas expressões latinas em axiomas, 

brocardos ou aforismos (aqui utilizados como sinônimos) tendo em vista que estas 

traduzem-se em pequenos ensinamentos oriundos da experiência jurídica de antigos 

legisladores. E, pelo conteúdo que apresentam, especialmente para o Direito 

Processual, podem também ser consideradas como uma máxima que em poucas 

palavras contém um princípio de grande alcance. Portanto, mesmo que nem todo 

axioma (brocardo ou aforismo) contenha algum princípio342 enraizado em seu 

                                            
339 No original: “Este aforismo latino guarda estrecha relación com outro aforismo: ‘da mihi factum, 

dabo tibi ius’, el cual se traduce como ‘dame los hechos, yo te dare el derecho’.”(LOPÉZ, Carlos 
Alberto Matheus; ASTETE, Silvia V. Solorzano. La Aplicación Procesal del Principio Iura Novit 
Curia. p. 2). 

340 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 391. 
341 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 860. 
342 Acerca do conceito e característica dos princípios, vide item 1.1.1. 
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conteúdo, perante as referidas expressões, comum se tornou identificá-las como 

princípios processuais, assim empregado por boa parte dos doutrinadores. 

Por fim, o ponto nevrálgico do presente trabalho circunda a interpretação 

e o alcance de tais brocardos perante as normas de direto processual penal, 

especialmente sua associação ao princípio da correlação entre acusação e sentença 

e sua relação com o instituto da emendatio libelli, ambos na sequência esmiuçados. 

3.3 A EMENDATIO LIBELLI NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO 

A emendatio libelli, de acordo com Vicente Greco Filho343, “é a correção 

da classificação do delito sobre o mesmo fato constante da denúncia ou queixa”. 

Para Andrey Borges de Mendonça344 a emendatio libelli seria uma “mera 

correção na classificação jurídica da acusação – inclusive sendo este o sentido da 

expressão latina, pois emenda significa correção, enquanto libelo tem o significado 

de imputação”. 

Esclarece José Eulálio Figueiredo de Almeida345 que o referido instituto 

permite ao juiz “antes da prolação da sentença, corrija a errônea ou equivocada 

classificação do crime, seja o delito de ação penal pública ou privada”.  

Da mesma forma aduz Feitoza que o magistrado “poderá dar ao fato 

definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em 

consequência, tenha de aplicar pena mais grave (art. 383).” 346 Segue, inclusive, 

expondo o referido autor tratar-se da “emendatio libelli, que é a correção da 

classificação legal do fato delituoso descrito na denúncia ou na queixa, feita pelo 

juiz, na fase da sentença.” 347 

                                            
343 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal; p. 307. 
344 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova Reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. São Paulo: Método, 2008; p. 227. 
345 ALMEIDA, José Eulálio Figueiredo de. Sentença Penal: doutrina, jurisprudência e prática. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2002; p. 274. 
346 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 859. 
347 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 859-860. 
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Nesse sentido, ensina Eugênio Pacelli de Oliveira348 que a emendatio não 

seria outra coisa senão “a correção da inicial (libelo, nessa acepção), para o fim de 

adequar o fato narrado e efetivamente provado (ou não provado, se a sentença não 

for condenatória, caso em que seria dispensável a emendatio) ao tipo penal previsto 

em lei.” 

Para Gustavo Badaró349, entretanto, o termo emendatio libelli, e sua 

associação ao artigo 383 do CPP, foi empregado erroneamente pela grande maioria 

da doutrina e da jurisprudência pátrias. Segundo o autor, o que está previsto no 

referido dispositivo legal é uma mudança do objeto do processo, e não uma emenda 

propriamente dita do libelo, que permanece intacto, e somente pela acusação pode 

ser modificado.350 

Porém, independentemente de ser ou não adequada a nomenclatura 

emendatio libelli para a alteração da classificação jurídica realizada pelo magistrado, 

quando da prolação da sentença penal, tal hipótese (possibilidade) encontra-se 

disciplinada expressamente pelo art. 383 do Código de Processo Penal, assim 

dispondo em sua versão inicial: 

                                            
348 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal; p. 508. 
349 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 166-167. 
350 Nesse contexto, explica Badaró: “O libelo é denominação dada à peça escrita em que se veicula a 

acusação. E a peça acusatória, com tal, não é formulada pelo juiz, mas por quem tem a função de 
acusar. O juiz jamais formula o libelo. 
A emendatio libelli, por sua vez, é uma correção, uma emenda ao libelo, sem que se altere a 
essência da acusação. São correções ou alterações em aspectos acidentais ou secundários da 
acusação que serão mudados, permanecendo ela substancialmente idêntica.  

Parece claro, portanto, que o libelo, como peça acusatória, não sofre qualquer emenda ou 
correção quando o juiz dá aos fatos nova classificação legal. O juiz, na sentença, classifica 
diversamente os fatos imputados. Em tal hipótese, há alteração do objeto do processo, mas a 
denúncia ou a queixa não sofrem qualquer emenda ou mutação. 

É possível que, no curso do processo, em função de errônea capitulação legal dos fatos, o 
Ministério Público ou o querelante adite a denúncia ou a queixa para defini-los corretamente. Em 
tal situação seria possível falar em emendatio libelli. Mas isso não ocorre quando, sem que o 
acusador proceda a tal adiamento, o juiz, na sentença, dá aos fatos uma diversa definição jurídica. 

Em tal caso, há uma mudança permitida do objeto do processo, mas não uma emenda do libelo, 
que permanece intacto. Assim, a expressão emendatio libelli é incorreta, quando muito podendo 
indicar que, em relação ao conteúdo da acusação, a sentença apresentou uma alteração de 
aspecto não essencial.” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e 
sentença; p. 167). 
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Art. 383. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que 
constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de 
aplicar pena mais grave. 

Com esse dispositivo, esclarece Badaró, o art. 383 do Código de Ritos 

“permitiu ao julgador, mantida inalterada a base fática da imputação, modificar ou 

divergir da qualificação jurídica que constar da imputação”.351 

Contudo, empós a edição da Lei 11.719, de 20 de junho de 2008352, que 

alterou substancialmente os procedimentos criminais, o referido diploma legal 

assumiu a seguinte redação, in verbis:  

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.  
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão 
encaminhados os autos. 

Em análise a tal modificação, Andrey Borges de Mendonça353 afirma que 

o fato descrito na denúncia continua o mesmo. Segundo o autor “A reforma deixou 

isto claro, melhorando a antiga redação do art. 383 ao gizar que o juiz pode alterar a 

definição jurídica do fato, mas ‘sem modificar a descrição do fato contida na 

denúncia ou queixa’”. 

A reforma introduzida pela Lei 11.719/2008, conforme se observa, apenas 

melhorou a compreensão do instituto, clareando sua redação o mais próximo 

possível do entendimento já firmado, no que concerne a impossibilidade do 

magistrado alterar a descrição do fato, tratando-se da hipótese apenas da 

modificação de sua capitulação. 

                                            
351 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 161. 
352 BRASIL. Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 

de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, relativos à suspensão do processo, emendatio 
libelli, mutatio libelli e aos procedimentos. Disponível em: 
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm>>. Acesso em: 20 
maio 2013. 

353 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova Reforma do Código de Processo Penal; p. 228. 
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Incluiu, ainda, dois novos parágrafos referentes à suspensão condicional 

do processo (§ 1º) e a mudança de competência (§ 2º) cuja orientação, na prática, já 

era adotada pelos tribunais, conforme assevera Mendonça.354 

Insta anotar, por oportuno, que com a dita reforma, o procedimento da 

emendatio passou a estar também expresso no art. 418355 do CPP para os 

procedimentos relativos aos processos da competência do Júri.  

Percebe-se, em contrapartida, que a Reforma do instituto em foco foi 

omissa quanto à necessidade de se dar ciência as partes processuais (acusação e 

defesa) antes de efetivar-se a modificação, em evidente desrespeito aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa (corolários do sistema acusatório albergado pela 

Carta Maior), mantendo-se o entendimento de que o togado pode, 

consequentemente, proceder de ofício ao proferir o decisum, sem observância a 

outras formalidades.  

No entanto, tal problemática facilmente seria evitada se a redação do 

projeto de Lei que deu origem a edição da Lei 11.719/2008, tivesse sido respeitado 

em sua integralidade.  

Isso porque o referido Projeto de Lei nº 4.207/2001356, em sua proposta 

inicial para a nova redação do art. 383, assim dispunha: 

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 As partes, todavia, deverão ser intimadas da nova definição jurídica 
do fato antes de prolatada a sentença. 
§ 2o A providência prevista no caput deste artigo poderá ser adotada pelo 
juiz no recebimento da denúncia ou queixa. 

                                            
354 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova Reforma do Código de Processo Penal. 
355 “Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o 

acusado fique sujeito a pena mais grave.” (BRASIL. Código de Processo Penal). 
356 BRASIL. Projeto de Lei nº 4.207, de 2001. Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 - Código de Processo Penal, relativos à suspensão do processo, emendatio 
libelli, mutatio libelli e aos procedimentos. Disponível em: 
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2001/msg213-010308.htm>> Acesso em: 23 
maio 2013. 
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§ 3o 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. 
§ 4o Tratando-se de infração da competência do Juizado Especial 
Criminal, a este serão encaminhados os autos.(NR) 

No parágrafo 1º do referido Projeto, claramente se percebe a 

preocupação do legislador em garantir não apenas a ampla defesa, mas sobretudo o 

contraditório, ao dispor que, em sendo modificada a capitulação jurídica do fato 

descrito na exordial, as partes deverão ser intimadas antes da prolação da sentença. 

Entretanto, tal disposição não restou albergada pela Lei reformadora, a 

qual apenas quedou-se silente quanto ao assunto, em verdadeira afronta ao sistema 

acusatório adotado pela Constituição brasileira. 

Nessa ótica, esclarece Geraldo Prado: 

É básico o princípio jura novit curia, em vista do qual certamente pode o 
juiz resolver a questão de mérito de acordo com a qualificação jurídica 
que estime mais ajustada aos fatos provados. Porém, em se tratando de 
processo penal condenatório, cabem alguns cuidados, em vista do fim de 
evitação de prejuízo ao exercício da defesa e, principalmente, com o 
objetivo de preservar a dinâmica dialética, pela qual às partes incumbe a 
apresentação de tese e antítese e ao juiz, como coroamento do processo, 
a produção da síntese. 357   

Ao tratar desses cuidados que devem ser observados, Gustavo Badaró 

muito bem destaca que o magistrado, antes de sentenciar, deve, em respeito ao 

contraditório, “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”.358 Todavia, grande 

parte da doutrina brasileira, bem como a maiorias dos julgados pátrios ainda 

entendem ser desnecessário tal procedimento, conforme adiante demonstrar-se-á. 

                                            
357 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 164-165. 
358 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 162. 
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3.4 A CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA EM 

CONFORMIDADE COM A SISTEMÁTICA PREVISTA PARA O SISTEMA 

ACUSATÓRIO 

3.4.1 Do Princípio da Correlação, Congruência ou Correspondência 

De acordo com Reinaldo Alves, “vigora no processo penal o princípio da 

correlação (correspondência ou congruência), segundo o qual a sentença deve estar 

em consonância com os fatos descritos na denúncia ou queixa.” 359  

Como princípio enraizado na sistemática do processo penal, a correlação 

entre acusação e sentença também é identificada pela doutrina como princípio da 

vinculação do magistrado aos fatos da causa ou, ainda, como princípio da 

correspondência entre postulado e pronunciado.360 

Segundo Denilson Feitoza361, o referido princípio, no âmbito processual 

penal, “consiste na correlação que deve haver entre o fato descrito na denúncia ou 

queixa e o fato pelo qual o réu é condenado”. 

Sobre o princípio em comento, Paulo Rangel explica que: 

É cediço por todos que o juiz julgará a lide nos limites entre as quais foi 
proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas as 
quais a lei exige iniciativa das partes, sendo-lhe vedado julgar ultra, citra e 
extra petita. 
É a correlação que deve existir entre o que se pediu e o que foi 
concedido. Trata-se de uma garantia processual decorrente do princípio 
constitucional da ampla defesa visando impedir surpresas desagradáveis 
ao réu comprometendo sua dignidade enquanto pessoa humana. 
O princípio em epígrafe vem ao encontro dos direitos de ampla defesa, do 
contraditório e dos poderes de cognição do juiz (limitado que é pelo objeto 
do processo). Nesse caso, todos os pedaços do fato que não constam do 
objeto do processo, porém que mudam a acusação e dos quais o réu não 
se defendeu, somente poderão ser conhecidos pelo juiz, em sua 
sentença, se houver o aditamento a denúncia e, mesmo assim, se 
surgirem através de provas, substancialmente, novas a fim de evitar o 

                                            
359 ALVES, Reinaldo Rossano. Direito Processual Penal. 7ª ed. rev. atual e ampl. Niterói: Impetus, 

2010; p. 470. 
360 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 857. 
361 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 857. 
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arquivamento implícito do inquérito policial. Do contrário, a sentença será 
manifestamente nula. 362 

No mesmo sentido, Norberto Avena363 aduz que a correlação ou 

congruência traduz-se, pois, “como a necessidade de que a sentença amolde-se ao 

fato descrito na denúncia ou na queixa”, vedando-se, consequentemente o 

julgamento extra, ultra ou citra petita. 

Utilizando-se do conceito de Aragoneses Alonso, e adaptando-o ao 

processo penal, Aury Lopes Jr364, define a congruência como “aquele princípio 

normativo dirigido a delimitar as faculdades resolutórias do órgão jurisdicional, pelo 

qual deve existir identidade entre a decisão e o debatido, oportunamente, pelas 

partes”.  

Em outras palavras, explica Badaró que: 

A regra da correlação entre o fato imputado e o fato constante na 
sentença implica que o objeto do processo permaneça inalterado, durante 
todo o desenvolver do iter procedimental. Não pode haver alterações do 
objeto do processo, considerado em seus momentos extremos. Desde o 
momento inicial, com a acusação, até o seu término, com a sentença, o 
objeto do processo não pode, em regra, sofrer alterações.365 

Pode-se, desse modo, entender o princípio da correlação como sendo o 

“liame que conecta os termos da acusação e aquilo que será enfrentado pelo juiz na 

prolação da sentença”366. Inegável, contudo, reconhecer que tal princípio também 

“trata-se de uma garantia do devido processo legal e, consequentemente, do direito 

de defesa” do acusado, conforme aduz Reinaldo Rossano Alves.367   

 

 

                                            
362 RANGEL, Paulo. O Garantismo Penal e o Aditamento a Denúncia; p. 4. 
363 AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado; p. 920 
364 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 380. 
365 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 110. 
366 AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado; p. 920 
367 ALVES, Reinaldo Rossano. Direito Processual Penal; p. 470. 
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3.4.2 A importância da leitura do princípio da congruência no 

contexto do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório 

Inicialmente, importante relembrar a conclusão esposada por Lopes Jr. no 

sentido de que “respeitada a opção ‘acusatória’ feita pela Constituição, são 

substancialmente inconstitucionais todos os artigos do CPP que atribuam poderes 

instrutórios e/ou investigatórios ao juiz”. 368  

Nesse passo, colhe-se dos ensinamentos de Badaró: 

Particular relevo merece a nova ordem constitucional, que instituiu um 
processo penal, preocupado sim com a eficácia da persecução penal, 
mas, sobretudo, um processo penal acusatório, em que o réu é um 
verdadeiro sujeito de direitos e garantias inerentes a um processo justo. O 
processo penal atual tem balizas bem definidas, não podendo 
desrespeitar os direitos e garantias constitucionais do acusado. Não se 
pode aceitar qualquer processo, mas somente o devido processo legal. 
Nesse contexto, e devido à insuficiente disciplina legislativa da matéria 
aqui versada369, será necessário analisar as normas legais sobre a 
correlação entre acusação e sentença à luz do novo modelo processual 
penal. 370  

Aury Lopes Jr.371 destacando, então, o quão fundamental é a leitura 

conjugada do princípio da congruência com os princípios processuais do 

contraditório e da ampla defesa, bem como sua correlação com o sistema 

acusatório, pois se vincula ao princípio da inércia da jurisdição (ne procedat iudex ex 

ofício), tece alguns pontos relevantes a serem refletidos. 

O primeiro deles é relativo ao sistema acusatório, no qual Lopes Jr.372 

afirma que a congruência somente tem razão de existir neste tipo de sistema 

(acusatório), pois ela é um mecanismo que concretiza, na dinâmica processual 

penal, os princípios constitucionais, em especial o princípio do contraditório, que 

somente encontra efetiva condição de existência no referido sistema. 

                                            
368 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 170. 
369 No caso, a emendatio libelli. 
370 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 160 – 

sublinhou-se. 
371 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 380. 
372 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 381. 
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Segundo o autor373, grande parte da problemática que circunda a 

aplicação da congruência perante o sistema processual penal brasileiro decorre do 

fato de que a estrutura do Código de Processo Penal está alicerçada em uma matriz 

inquisitória, embora não haja “outra opção a ser seguida que não a luta pela 

prevalência da Constituição e da filtragem constitucional”. 

Desse modo, em virtude do sistema acusatório-constitucional, “deve o juiz 

manter-se em inércia, só atuando quando invocado pelas partes e na medida da 

invocação”. Isso porque quando o magistrado assume uma postura ativa, como, por 

exemplo, ao agir de ofício na busca de probatória ou na decretação de medidas 

cautelares, embora previstas tais possibilidades nas legislações infraconstitucionais, 

estaria ele fulminando, “numa só tacada, a estrutura acusatória, o contraditório, a 

ampla defesa e o princípio supremo do processo: a imparcialidade do julgador”.374 

Não é por outro motivo que Geraldo Prado375 destaca a necessidade de 

serem observados alguns cuidados, em se tratando da aplicação do princípio da 

correlação no processo penal, em que acusação, defesa e juiz possuem funções 

bem delimitadas, especialmente com o fim de se evitar prejuízo ao exercício da 

defesa, em verdadeiro respeito ao sistema acusatório. 

O segundo ponto posto em debate por Lopes Jr. refere-se ao princípio do 

contraditório, também diretamente relacionado com o princípio da correlação (ou 

congruência), visto que o campo decisório do magistrado deve pautar-se no binômio 

informação-reação, não podendo julgar questões não debatidas pelas partes no 

processo. 

Crucial nesta questão é compreender que o contraditório deve incidir 
sobre as questões de fato e de direito, como bem aponta BADARÓ, não 
havendo mais espaço constitucional para continuarmos mutilando o 
contraditório em nome de uma equivocada leitura do adágio narra mihi 
factum, dabo tibi ius. Não há mais razão, no marco do processo penal 
constitucional, para aceitar-se a exclusão das questões de direito do 
princípio da correlação, havendo uma imperiosa necessidade de (re)ler-se 
o art. 383 [...] com a consciência de que o contraditório também sobre 

                                            
373 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 381. 
374 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 381. 
375 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 164-165. 
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elas incide.  Até porque, essa lógica binária de questão de fato – questão 
de direito, na complexidade contemporânea, não é nada clara, ou seja, as 
questões se misturam e coexistem, não se excluem, sendo reducionismo 
operar-se na lógica binária.376 

Nessa toada, ressalta Gustavo Badaró377 que “o respeito ao contraditório 

visa, também, a evitar surpresas às partes.” Assim, tal princípio, segundo o autor, 

impõe ao juiz a comunicação prévia às partes antes de tomar qualquer decisão, 

ainda que lhe seja autorizado atuar de ofício. 

E, na sequência, destaca que “O contraditório não se aplica apenas à 

matéria fática, principalmente aos dados probatórios, mas também diz respeito às 

questões de direito.” 378  Ou seja, embora a descrição jurídica seja apenas matéria 

de direito, em caso de sua modificação pelo togado, as partes devem ser 

previamente comunicada, evitando-se surpresas.   

Assim, muito embora a modificação da qualificação jurídica do fato 

descrito pela acusação não represente, “para fins de correlação entre acusação e 

sentença, quebra da identidade do objeto do processo”, visto que tal correlatividade 

diz respeito unicamente ao fato concreto e não ao direito, como bem adverte 

Badaró379, isso não significa que o magistrado, não deva “respeitar e fazer observar 

o contraditório, determinando que as partes se manifestem, previamente, sobre a 

nova definição jurídica que poderá ser dada ao fato imputado” 380  

                                            
376 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 381-382. 
377 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 162. 
378 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 162. 
379 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 117. 
380 Colhe-se do escólio de Badaró, in verbis: “[...] Sendo a imputação a atribuição de um fato 

penalmente relevante a alguém, ela exige não só a atribuição do fato, mas também que esse fato 
esteja juridicamente qualificado, do ponto de vista do direito penal. Melhor dizendo, trata-se de 
atribuição de um fato concreto, mas enquadrado em um determinado tipo penal. A qualificação 
jurídica do fato também integra a imputação. Porém, permanecendo inalterado o substrato fático 
da imputação, eventual mudança da qualificação jurídica de tal fato não representa, para fins de 
correlação entre acusação e sentença, quebra da identidade do objeto do processo. A relação de 
correlatividade, portanto, diz respeito, unicamente, ao fato e não ao direito. Contudo, embora 
possa o juiz alterar a qualificação jurídica dos fatos, sem que se altere o objeto do processo, isso 
não significa que não deva ele próprio respeitar e fazer observar o contraditório, determinando que 
as partes se manifestem, previamente, sobre a nova definição jurídica que poderá ser dada ao fato 
imputado.” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 
117). 
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Por fim, destaca ainda Lopes Jr 381 a necessidade de identidade entre o 

que foi decidido e debatido, pois o que for além do pedido, necessário antes passar 

pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. De igual forma, entende que seria 

uma forma de reducionismo pensar o princípio da congruência no binômio 

acusação-sentença, porque “não se pode admitir a decisão acerca da matéria não 

submetida ao contraditório. Portanto, os limites da decisão vêm demarcados por 

uma dupla dimensão: acusação e contraditório.”  

O terceiro questionamento envolve o direito de defesa, diretamente 

atingido pela promulgação de uma sentença incongruente, pois retira a possibilidade 

do réu de se defender de tudo aquilo que foi objeto da decisão, mas que não se 

encontrava na acusação. Tal surpresa, segundo Aury Lopes Jr.382, acarreta um 

“inegável estado de indefesa”, sendo óbvio o prejuízo ao acusado. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o referido autor383 esclarece que tal 

direito de defesa mantém íntima correlação com o contraditório, devendo, inclusive, 

a acusação ser clara e individualizada para permitir a defesa do réu.  

Da estreita relação entre a defesa do acusado e a correlação entre 

acusação e sentença, Castanho de Carvalho aduz que: 

Decorrência da ampla defesa é, também, a similitude entre a acusação e 
a sentença condenatória, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código, que 
tratam da emendatio libelli e da mutatio libelli. A desobediência a esses 
preceitos acarreta nulidade processual. A crítica fica por conta da redação 
de ambos os dispositivos que carecem de uma interpretação sistemática. 
Por decorrência do princípio da correlação entre sentença e pedido, é 
indispensável, sempre, que o Ministério Público adite o pedido no caso de 
mutatio ou emendatio, bem como, em obediência ao princípio de ampla 
defesa, o réu se manifeste especificamente sobre o aditamento, devendo 
novamente ser citado e interrogado. 384 

Por outro lado, explica Lopes Jr. que “de nada servem essas regras em 

torno da imputação, se o juiz modificar, no curso do processo, as questões de fato 

                                            
381 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 382. 
382 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 382. 
383 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 382. 
384 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição; p. 154. 
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ou de direito gerando a surpresa e a situação de evidente cerceamento de defesa”, 

seja porque não se defendeu do fato novo, seja porque não se defendeu de nova 

qualificação jurídica.385  

No mesmo sentido a lição de Badaró386: “Embora o réu se defenda dos 

fatos imputados e não da classificação legal dos fatos, o certo é que o tipo penal 

exerce influência decisiva na condução da defesa, de forma que sua alteração 

poderia surpreendê-la.”  

Conclui Lopes Jr. 387 que a aplicação (ou abrangência) do princípio da 

correlação não seria apenas adstrito entre acusação e sentença, de modo simplista 

nesta superficial bilateralidade, mas sim entre a acusação, a defesa, a instrução e a 

sentença. Ressalta, no entanto, ser possível alterar a pretensão acusatória, 

especialmente seu elemento objetivo, desde que haja estrita observância do 

princípio do contraditório, peça fundamental do sistema acusatório, evitando-se 

qualquer forma de surpresa ao réu, bem como garantindo-lhe o seu pleno direito de 

defesa.  

Geraldo Prado, da mesma forma, também entende ser absolutamente 

razoável que se possibilite ao acusador (Ministério Público ou Querelante) alterar a 

qualificação jurídica do fato criminoso (seja por reconhecer outro de igual ou menor 

gravidade, seja por reconhecer outro mais grave), durante a instrução processual. 388  

Contudo, adverte que “admitir que o juiz o faça afronta o princípio acusatório, o que 

não é aceitável mas se admite, quando muito, em uma medida de preservação das 

garantias do acusado” 389, nos casos em que a modificação  da qualificação jurídica 

do fato seja para outra infração de igual ou menor gravidade.  

Por fim, ressalta o referido doutrinador ser condição sine qua non para 

sua validade, que seja oferecido à defesa oportunidade para debater, bem como 

produzir provas caso esta entenda necessário, para, somente então, o magistrado 

                                            
385 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 382. 
386 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 162. 
387 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 383. 
388 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 167. 
389 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 167-168. 
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proferir o decreto condenatório. Contudo, tal modificação realizada pelo juiz seria 

excepcional, sendo que, “O ideal, conforme o princípio acusatório, é que apenas ao 

autor seja permitido alterar a qualificação jurídica do fato, em qualquer hipótese.” 390  

3.5 A EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO: UMA 

RELEITURA DOS AXIOMAS JURA NOVIT CURIA E NARRA MIHI FACTUM DABO 

TIBI JUS 

Para justificar a legalidade da aplicação da emendatio libelli pelo 

magistrado, nos termos do Digesto Processual Penal, grande parte dos 

doutrinadores pátrios agarram-se ao entendimento (ou premissa) de que o 

acusado se defende dos fatos narrados na peça acusatória391, sendo 

irrelevante a sua classificação jurídica.  

A jurisprudência pátria também esposou este entendimento, de modo 

amplamente majoritário. Embora não seja o escopo do presente trabalho a analise 

jurisprudencial relativa a aceitação da emendatio libelli perante os tribunais 

brasileiros, apresenta-se a título ilustrativo os seguintes julgados do Supremo 

Tribunal Federal, para corroborar o acima exposto: 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RITO COMUM 
ORDINÁRIO. RECAPITULAÇÃO DOS FATOS PELO MAGISTRADO. 
EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE REABERTURA DA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA QUE BEM NARROU OS FATOS 
ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO. CONSUNÇÃO. NÃO-
OCORRÊNCIA. QUADRO FÁTICO REVELADOR DA INDEPENDÊNCIA 
DAS CONDUTAS SUPOSTAMENTE PROTAGONIZADAS PELO 
PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Na concreta situação dos autos, a 
inicial acusatória tratou explicitamente de todos os fatos ensejadores da 
condenação do paciente. Fatos, todavia, que receberam do Juízo 
processante classificação jurídica diversa daquela efetuada pelo órgão de 
acusação, o que se coaduna com o art. 383 do Código de Processo 
Penal. Pelo que o caso é mesmo de emendatio libelli (correção da inicial) 

                                            
390 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 168. 
391 A peça acusatória pode ser tanto a Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, quanto a Queixa-

crime, ofertada pelo Querelante, dependendo do tipo de ação penal: pública ou privada, 
respectivamente. Nesse sentido: “É cabível a emendatio libelli tanto nos crimes de ação penal 
pública quanto nos de ação penal privada.” (FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 860). 
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e não de mutatio libelli (alteração do próprio fato imputado ao acusado). 
[...]392  

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 
PENAL. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE DENÚNCIA 
ALTERNATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Fato 
descrito na denúncia em sintonia com o fato pelo qual o réu foi 
condenado. 2. A circunstância de não ter a denúncia mencionado o art. 
13, §2°, a, do Código Penal é irrelevante, já que o acusado se defende 
dos fatos narrados e não da capitulação dada pelo Ministério Público. 3. O 
juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a 
classificação legal que entender mais adequada, procedendo à emenda 
na acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a 
defesa. 4. A peça inicial acusatória, na forma redigida, possibilitou ao 
Paciente saber exatamente os fatos que lhe eram imputados, não 
havendo que se falar em acusação incerta, que tivesse dificultado ou 
inviabilizado o exercício da defesa. 5. Ordem denegada. 393 

EMENTA: HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI NO SEGUNDO 
GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. MERA SUBSUNÇÃO DOS 
FATOS NARRADOS À NORMA DE INCIDÊNCIA. CRIME DE TORTURA. 
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO 
EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA 
AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AOS 
LAUDOS PERICIAIS OFICIAIS. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REGRA DO 
CONCURSO MATERIAL. APLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 
PERDA DE PATENTE E DO POSTO. CONSEQÜÊNCIA DA 
CONDENAÇÃO. AUSENTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. 
Inexiste vedação à realização da emendatio libelli no segundo grau de 
jurisdição, pois se trata de simples redefinição jurídica dos fatos narrados 
na denúncia. Art. 383 do Código de Processo Penal. O réu se defende 
dos fatos, e não da definição jurídica a eles atribuída. Ademais, tratou-se, 
apenas, da incidência de circunstância agravante, que veio a ser 
requerida por ocasião das alegações finais do Ministério Público. [...]394 

 

                                            
392 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 94.443/MS, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira 

Turma, j. 29-06-2010. Disponível em: << 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=615169>> Acesso em: 24 
maio 2013 – destacou-se. 

393 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 102.375/RJ, Rela. Mina. Cármen Lúcia, 
Primeira Turma, j. 29-06-2010. Disponível em: << http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp 
?docTP=AC&docID=613579>> Acesso em: 24 maio 2013 – sublinhou-se. 

394 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 92.181/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
Segunda Turma, j. 03-06-2008. Disponível em: 
<<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=539125 >> Acesso em: 24 
maio 2013 – sublinhou-se. 
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EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES DECIDIDAS. NÃO-
CONHECIMENTO. MUTATIO LIBELLI: INOCORRÊNCIA. EMENDATIO 
LIBELLI. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA PENA. DISTINÇÃO ENTRE 
PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 1. A ausência de 
expedição de carta precatória, a falta de intimação do paciente para o 
fornecimento do endereço correto de testemunha não localizada, a 
negativa de produção de prova pericial, o indeferimento de sustentação 
oral e a prescrição da pretensão punitiva são temas insuscetíveis de 
conhecimento quando já decididos por esta Corte em outro julgamento. 2. 
Não se há de confundir emendatio libelli com mutatio libelli. A impetração 
sustenta ter ocorrido mutatio libelli, quando, na verdade, trata-se de 
emendatio libelli, expressada na circunstância de o Juiz, sem alterar o 
quadro fático constante da denúncia, ter conferido outra definição jurídica 
ao crime, de acordo com o disposto no artigo 383 do Código de Processo 
Penal. 3. Impugnação ao cálculo da pena sob o argumento de 
sobreposição das penas de multa e pecuniária. Improcedência: a pena de 
multa, cominada abstratamente no tipo penal, tem natureza distinta da 
pena de multa substitutiva da pena privativa de liberdade prevista no 
artigo 44, § 2º do Código Penal. RHC conhecido em parte e não provido 
na parte conhecida. 395 

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 
COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 6º DO RI/STF). SENTENÇA QUE 
CONDENOU O PACIENTE POR CRIMES DIVERSOS DAQUELES 
CAPITULADOS NA DENÚNCIA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE MUTATIO 
LIBELLI, A MOTIVAR A ABERTURA DE VISTA PARA DEFESA. Dá-se 
mutatio libelli sempre que, durante a instrução criminal, restar evidenciada 
a prática de ilícitos cujos dados elementares do tipo não foram descritos, 
nem sequer de modo implícito, na peça de denúncia. Em casos tais, é de 
se oportunizar aos acusados a impugnação também desses novos dados 
factuais, em homenagem à garantia constitucional da ampla defesa. 
Verifica-se emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na 
denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a 
qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente. Ocorrendo emendatio 
libelli, não há que se cogitar de nova abertura de vista à defesa, pois o réu 
deve se defender dos fatos que lhe são imputados, e não das respectivas 
definições jurídicas. Sentença condenatória que nada mais fez que dar 
novo enquadramento jurídico aos mesmos fatos constantes da inicial 
acusatória, razão pela qual não há que se exigir abertura de vista à 
defesa. Ordem denegada. 396 

                                            
395 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 90.114/PR, Rel. Min. 

Eros Grau, Segunda Turma, j. 05-06-2007. Disponível em: 
<<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=479170>> Acesso em: 24 
maio 2013 – sublinhou-se. 

396 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 87.503/PA, Rel. Min. Ayres Brito, Pleno, j. 
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Tal assertiva, contudo, não está prevista expressamente em nenhum 

dispositivo legal, decorrendo de uma construção jurídica que passa pelos brocados 

latinos397 jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, geralmente 

associados com o próprio princípio da congruência, anteriormente estudado. 

Vários são os seus defensores, conforme se verificará na sequência. 

Segundo Paulo Rangel398, da aplicação do princípio da correlação entre 

acusação e a sentença, decorre a seguinte máxima: “o réu se defende dos fatos 

narrados na denúncia e não do que ficou apurado na instrução, ou quiça, da 

capitulação penal dada ao fato”. 

Nesse sentido, ao explicar o conceito de definição jurídica no âmbito do 

processo penal, Magalhães Noronha reafirma a referida máxima: 

Definição Jurídica é a classificação do crime, é a subsunção do fato ao 
tipo, compreendendo-se que este possa ser alterado, pois, não obstante a 
presunção legal de que a lei é conhecida de todos, a verdade é que o réu 
não se defende deste ou daquele delito definido no Código, mas do fato 
criminoso que lhe é imputado. 399 

Tal entendimento, explica Norberto Avena400 decorre do princípio por ele 

denominado consubstanciação, “segundo o qual o réu defende-se dos fatos 

descritos na denúncia ou na queixa-crime e não da capitulação incorporada à peça.” 

Acerca desta corriqueira afirmação que percorre grande parte da doutrina 

processualista pátria, Reinaldo Rossano Alves leciona que: 

Com efeito, os fatos descritos na exordial é que serão analisados na 
sentença. Daí, a afirmação corrente na esfera processual penal segundo 
a qual o réu se defende dos fatos descritos na denúncia ou queixa e não 
da capitulação dada ao fato. A assertiva decorre, também, do princípio 

                                                                                                                                        
29-06-2006. Disponível em: << 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=378588>> Acesso em: 24 
maio 2013 – sublinhou-se. 

397 Também denominados axiomas ou aforismos jurídicos ou legais, conforme justificado no item 3.2. 
398 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal; p. 292. 
399 NORONHA, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal; p. 288 – sublinhou-se. 
400 AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado; p. 921. 
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jura novit curia (o juiz conhece o direito), consubstanciado na regra narra 
mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei o direito). 401 

Ao tratar do princípio da correlação, Fernando Capez tece a seguinte 

observação, não destoando dos autores já citados: 

No processo penal, vigora o princípio do jura novit curia (princípio da livre 
dicção do direito), pelo qual se entende que o juiz conhece o direito, 
chancelando-se o princípio narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato 
e te darei o direito). Aplica-se tal princípio no processo para se explicar 
que o acusado não de defende da capitulação dada ao crime na 
denúncia, mas sim dos fatos narrados na referida peça acusatória.402 

E, na sequência, escreve que: “segundo o princípio da correlação, a 

sentença está limitada apenas à narrativa feita na peça inaugural, pouco importando 

a tipificação legal dada pelo acusador.”403 

De igual modo, José Eulálio Figueiredo de Almeida404 aduz que “o 

acusado não se defende da classificação feita na denúncia ou na queixa, mas sim 

da imputação a ele dirigida”. 

Fernando da Costa Tourinho Filho405, ao comentar que no âmbito penal 

vigem os princípios do “jura novit curia” e “narra mihi factum dabo tibi jus”, justifica 

que uma errada classificação da infração descrita na peça acusatória não seria, em 

princípio, obstáculo para que se profira sentença condenatória, concluindo, para 

tanto, que: “Afinal de contas, o réu não se defende da capitulação do fato, mas sim 

deste.” 406 

                                            
401 ALVES, Reinaldo Rossano. Direito Processual Penal; p. 471 – sublinhou-se. 
402 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal; p. 465. 
403 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal; p. 465. 
404 ALMEIDA, José Eulálio Figueiredo de. Sentença Penal; p. 274. 
405 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal; vol. 4. p. 341-342. 
406 Verifica-se na íntegra, a justificativa apresentada por Tourinho Filho:  

“Cumpre observar, todavia, que no processo penal vigora o princípio do jura novit curia, isto é, o 
princípio da livre dicção do direito – o Juiz conhece o direito. Em outras palavras, vigora o princípio 
do narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei o direito). A errada classificação do 
crime não impede, em princípio, a prolação de sentença condenatória. 
No particular, duas situações podem verificar-se: a emendatio libelli e a mutatio libelli. 

Se a peça acusatória descrever o fato criminoso perfeitamente, mesmo tenha havido uma errada 
classificação da infração, não será obstáculo a que se profira sentença condenatória. Afinal de 
contas, o réu não se defende da capitulação do fato, mas sim deste. Quando o réu é citado, dá-se-
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Ao buscar a origem da aplicação da emendatio libelli no processo penal 

brasileiro, bem como da justificativa amplamente difundida de que o réu se defende 

dos fatos narrados na denúncia ou queixa, e não da classificação legal, Denilson 

Feitoza também se deparou com os referidos brocardos jurídicos (embora com 

pequena divergência na escrita), nos seguintes termos: 

Na emendatio libelli, o fato encontra-se descrito na denúncia, ainda que 
implicitamente, com todas as elementares. Apenas a classificação legal é 
incorreta. O juiz, então, corrige a classificação. 
Essa correção da classificação legal feita pelo juiz é uma aplicação do 
princípio iuria novit curia (o juiz ou tribunal conhece o direito) ou princípio 
da livre convicção do direito, equivalente aos brocardos latinos seguintes: 
da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me o fato, dar-te-ei o direito), ou narra 
mihi factum, narrabo tibi ius (conta-me o fato, contar-te-ei o direito), ou, 
ainda, como é mais conhecido, narra mihi factum dabo tibi ius (narra-me o 
fato e te darei o direito). [...] 

                                                                                                                                        
lhe conhecimento do fato que se lhe imputa. É desse fato que ele se defende. Assim, uma errada 
classificação da infração não pode constituir obstáculo á prolação de eventual sentença 
condenatória. A propósito, dispõe o art. 383 do CPP: ‘O Juiz, sem modificar a descrição do fato 
contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 
consequência, tenha de aplicar pena mais grave’. 

Diz-se, até, que nessa hipótese nem haverá uma alteração do libelo, isto é, uma alteração da peça 
acusatória, mas simplesmente, uma corrigenda (emendatio libelli). 

Aí, três hipóteses podem ocorrer: a) a pena não se altera; b) modifica-se para melhor; c) modifica-
se para pior. 
Se o Promotor descreve, na peça inicial, um fato que se subsume perfeitamente na moldura do 
art. 168 do CP, mas, ao classificar a infração, invoca o art. 155, caput, do mesmo estatuto, 
provado, finalmente, que o fato imputado ao réu foi verdadeiro, o Juiz o condenará com incurso 
nas penas do art. 168, caput. Nesse caso, a pena não se altera, os crimes de furto simples e de 
apropriação indébita referida no caput do art. 168 são absolutamente iguais. 
Se o Promotor, na peça acusatória, salienta que Tício adquirira de Mévio coisa produto de crime e, 
embora desconhecendo sua proveniência ilícita, deveria prever, ante a desproporção entre o valor 
e o preço, ter sido aquela obtida por meio criminoso e, por esse fato, o denuncia como incurso nas 
penas do art. 180, caput, do CP, poderá o Juiz condená-lo às penas do art. 180, § 3º. Nesse caso, 
a pena diminui.  

Se a peça acusatória dissesse que o receptor sabia da proveniência ilícita e, mesmo assim, 
adquirira a coisa, pagando um preço desproporcional ao seu valor e, por isso, capitulasse o fato 
no § 1º do art. 180, o Juiz poderia condená-lo às penas do art. 180, caput, e, assim, a situação do 
réu ficaria agravada. 

É que, em todos esses casos, não há surpresa para a Defesa. O fato do qual o réu vai defender-
se está perfeitamente descrito na peça acusatória. O Juiz vai apreciar esse fato. Nem teria sentido 
devesse o Magistrado vincular-se à capitulação feita pelo Acusador. 
Inteira aplicação tem, aqui, o refrão narra mihi factum dabo tibi jus. Certo que deve haver 
correlação entre a sentença e a acusação. Mas essa 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. Assim, na emendatio libelli o fato é o mesmo, absolutamente o mesmo; o Juiz limita-
se a corrigir a qualificação jurídico-penal.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo 
Penal; vol. 4. p. 341-343). 
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A emendatio libelli, em outras palavras, significa que o réu se defende dos 
fatos descritos na denúncia ou na queixa, e não da classificação legal. 407 

Pode-se claramente perceber que a partir de uma interpretação do 

princípio da correlação entre a acusação e a sentença, associado aos brocardos 

(encarados por boa parte da doutrina como princípios do processo penal) jura novit 

curia (o juiz conhece o direito) e narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te 

darei o direito), a doutrina pátria, em sua grande maioria, justifica a mencionada 

premissa de que o réu se defende dos fatos descritos na exordial acusatória, sendo 

irrelevante a sua classificação legal. Entendimento este chancelado pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

Todavia, a grande problemática em se aceitar tal entendimento está 

ligada diretamente ao procedimento realizado pelo juízo para a mudança da 

capitulação jurídica, previsto no art. 383 do CPP, em verdadeira afronta aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa.  

Isso porque, para os autores acima citados, bem como para a maioria da 

doutrina e jurisprudência pátrias, ao ser realizada a alteração da classificação, 

diretamente pelo magistrado, sem a oitiva das partes processuais, inexistiria, em 

tese, qualquer prejuízo para a defesa, haja vista que o acusado se defende dos 

fatos, e não da sua capitulação. Nesse sentido, Gilmar Ferreira Mendes entende ser 

incabível, ocorrendo a emendatio libelli, “a alegação de desrespeito ao direito de 

defesa, por não haver alteração do fato a respeito do qual foi exercido referido 

direito”. 408  

Seguindo esta vertente, Vicente Greco Filho409, dispõe: 

Desde que os fatos sobre os quais incide sejam sempre os mesmos, a 
alteração da classificação independe de qualquer providência ou 
procedimento prévio, inexistindo nisso, qualquer cerceamento de defesa 
ou surpresa, porque o acusado defende-se de fatos e não da 

                                            
407 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 860-861. 
408 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional; p. 

513. 
409 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal; p. 307 – sublinhou-se. 
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classificação legal, ainda que o juiz deva aplicar pena mais elevada em 
virtude da nova classificação. 

De igual modo Guilherme de Souza Nucci assevera que: 

O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que 
está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu 
livre convencimento. Se o promotor descreveu, por exemplo, um furto com 
fraude (pena de dois a oito anos de reclusão), mas terminou classificando 
como estelionato (pena de um a cinco anos de reclusão), nada impede 
que o magistrado corrija essa classificação, condenando o réu por furto 
qualificado – convenientemente descrito na denúncia – embora tenha que 
aplicar pena mais grave. 410 

Do mesmo modo, Fernando Capez411 entende que o magistrado poderá 

dar aos fatos criminosos descritos explícita ou implicitamente na denúncia a 

“classificação jurídica que bem entender, ainda que, em conseqüência, venha a 

aplicar pena mais grave, sem necessidade de prévia vista à defesa, a qual não 

poderá alegar surpresa,” pois o acusado não se defende da classificação legal, mas 

sim da descrição fática da infração penal. 

Colhe-se, ainda, dos ensinamentos de Reinaldo Rossano Alves, acerca 

da emendatio libelli: 

Trata-se de corrigenda (correção) da peça acusatória realizada pelo 
magistrado. Os fatos estão dispostos na inicial, ainda que seja para 
aplicar pena mais grave. E, na hipótese, não há prejuízo algum à defesa, 
pois o réu se defende dos fatos, que já estavam descritos na denúncia, e 
não do pedido.412 

Seguindo também essa corrente majoritária, Norberto Avena413 declara 

expressamente, que o procedimento da emendatio libelli é “independente de 

qualquer providência prévia relacionada, por exemplo, à concessão de novas 

oportunidades de defesa ao réu”. 

                                            
410 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2005; p. 600 – sublinhou-se. 
411 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal; p. 465 – sublinhou-se. 
412 ALVES, Reinaldo Rossano. Direito Processual Penal; p. 471 – sublinhou-se. 
413 AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado; p. 921. 
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Ocorre que, pensando dessa maneira, estar-se-ia laborando em 

equívoco, especialmente porque se estaria ferindo de morte os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, baluartes do sistema processual acusatório e 

constitucionalmente garantidos a todo e qualquer acusado. 

Aury Lopes Jr., criticando ferozmente a aplicação literal do art. 383 sem a 

necessária conformidade constitucional, frente ao ingênuo reducionismo dos 

princípios jura novit curia e narra mihi factum,dabo tibi jus, preleciona que: 

Infelizmente, o senso comum teórico segue afirmando que o réu se 
defende dos fatos, de modo que a emendatio libelli seria uma mera 
correção na tipificação, que o juiz poderia fazer nos termos do art. 383 
sem qualquer outra preocupação. [...] 
Tal postura demonstra um errôneo e ingênuo reducionismo da 
complexidade, ainda atrelado a uma concepção simplista do processo 
penal e repetido acriticamente desde um passado bastante longínquo, 
incompatível com o nível de evolução do processo penal e dos cânones 
constitucionais contemporâneos. 414 
 
Como bem explica Denilson Feitoza415, tal tratamento legal, de acordo 

com o disposto no CPP “ignora o princípio constitucional do contraditório e mais 

diretamente o princípio da ampla defesa, pois não dá oportunidade às partes de se 

manifestarem previamente sobre a nova classificação legal.” 

Isso porque, conforme adverte Geraldo Prado, cabe a acusação e não ao 

juiz, a classificação jurídica do fato descrito na exordial acusatória. Contudo, 

esclarece o referido autor que mesmo sendo permitido ao magistrado “resolver a 

questão de mérito de acordo com a qualificação jurídica que estime mais ajustada 

aos fatos provados” 416, em respeito ao princípio jura novit curia: 

Não poderá, entretanto, levar em consideração suposto fato, ainda que 
verdadeiro, diferente daquele posto em causa pela acusação, nem 
tampouco deverá propor qualificação jurídica distinta daquela 
apresentada pelo autor da ação penal se isso significar surpresa para a 
defesa em razão das peculiaridades do processo penal, como é o caso do 
concurso aparente de normas (de tipos penais coexistentes), para cuja 

                                            
414 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 383-384 – 

sublinhou-se. 
415 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 861. 
416 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 164. 
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solução nem sempre doutrina e jurisprudência estão pacificadas. Se é 
possível que assim seja, podemos acentuar que o princípio da 
substanciação no processo penal é mitigado, em face do princípio da 
ampla defesa. 417  

Com muita propriedade, justificando a existência de prejuízo às partes 

que podem ser surpreendidas pela modificação da capitulação jurídica, Feitoza 

elucida que: 

Nem sempre é clara a separação entre o fato, enquanto fato puramente 
físico-social, e seu aspecto jurídico. A rigor, essa separação não existe, 
pois o fato, para o direito, somente o é enquanto fato jurídico. É 
submetido ao processo exatamente o fato jurídico enquanto tal. Ao  
tratarmos criticamente do princípio da verdade [...] vimos que o “juízo de 
realidade” é uma ilusão, pois ocorre um movimento circular entre os 
estímulos sensoriais “objetivos” que chegam ao juiz (declarações, 
documentos etc.) e o marco teórico-conceitual “subjetivo” do juiz, até o 
momento em que o juiz “constrói” sua convicção sobre a alegação de fato 
e, em última instância, “constrói” o próprio fato. Assim, não raras vezes as 
partes são surpreendidas com uma classificação legal estabelecida pelo 
juiz no momento derradeiro da sentença e até então não esperada ou 
imaginada. 418 

De tal modo, muito embora o entendimento predominante seja no sentido 

de que o acusado se defende dos fatos imputados e não de sua classificação legal, 

não há dúvidas de que o tipo penal exerce grande influencia na condução da defesa, 

sendo que uma eventual alteração ao final do processo certamente a surpreenderia, 

podendo ocasionar inestimáveis prejuízos. Nesse sentido é a lição de Gustavo 

Badaró: 

[...] não se pode esquecer que a capitulação legal do delito exerce 
influência decisiva na defesa, sendo um indicador seguro do rumo a 
seguir. Embora o réu se defenda dos fatos constantes da denúncia e não 
de sua definição legal, a qualificação jurídica do delito indubitavelmente 
direciona a defesa de forma decisiva. 419 

Com base nesse pressuposto, Lopes Jr. aduz que: “A garantia do 

contraditório, art. 5ª, LV, da Constituição, impõe a vedação da surpresa, pois 

                                            
417 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 167. 
418 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 861. 
419 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 164. 
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incompatível com o direito a informação clara e determinada do caso penal em 

julgamento.”420 

Rechaçando igualmente o entendimento majoritário acerca da irrelevância 

da qualificação jurídica do fato criminoso para a defesa do acusado, Antônio 

Scarance Fernandes421, em seu artigo “A mudança do fato ou da classificação no 

novo procedimento do júri”, muito bem observa que “na realidade, o acusado não se 

defende, como normalmente se afirma, somente do fato descrito, mas também da 

classificação a ele dada pelo órgão acusatório”. 

E Aury Lopes Jr., em suas censuras a aplicação da emendatio libelli, 

lembra, em tom irônico, que: 

No que tange ao reducionista argumento de que ser trata de “mera 
correção da tipificação”, adverte GERALDO PRADO que supor que o 
Ministério Público não saiba qualificar juridicamente os fatos apurados na 
investigação preliminar é estar em rota de colisão com a realidade. Ora, 
não se está lidando com um mero burocrata, tecnólogo de ensino médio. 
Todo o oposto. Ou então teremos de afirmar que ali estão profissionais 
incompetentes para a função, o que, obviamente, não é o caso.422 

Reinaldo Rossano Alves, embora comungue do entendimento esposado 

pela maior parte da doutrina, menciona a existência de posicionamento contrário. 

Como exemplo, apresenta o posicionamento de Gustavo Henrique Badaró423. 

Badaró424, por seu turno, é enfático ao expor que não há previsão legal no 

ordenamento pátrio, no sentido de oportunizar às partes (acusação e defesa) que se 

manifestarem sobre a possibilidade de modificação na capitulação (qualificação) 

jurídica dada inicialmente ao fato. Contudo, esclarece que muito embora o Estatuto 

Processual não exija tal providência, a Carta Magna, por meio do princípio do 

                                            
420 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 391. 
421 SCARANCE FERNANDES, Antonio. A mudança do fato ou da classificação no novo 

procedimento do júri. In: In: Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), nº 
188, julho de 2008. Disponível em: <<http://infodireito.blogspot.com.br/2008/08/artigo-mudana-do-
fato-ou-da-classificao.html>> Acesso em: 26 maio 2013 – sublinhou-se. 

422 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 391. 
423 Segundo Alves: “Gustavo Henrique Badaró sustenta que, mesmo no caso de emendatio libelli, o 

magistrado deveria baixar os autos para a manifestação da defesa, em obediência ao princípio da 
ampla defesa”. (ALVES, Reinaldo Rossano. Direito Processual Penal; p. 471). 

424 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 163. 
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contraditório, assim o exige, criando-se um verdadeiro dever (obrigação) ao 

magistrado.425 

Nesse sentido também é a solução apresentada por Geraldo Prado, 

senão veja-se: 

[...] mesmo o simples ajustamento da qualificação jurídica da infração 
penal, em obediência ao princípio jura novit curia, ainda quando a petição 
inicial acusatória descreva minuciosamente o fato, haverá de ser 
promovido antes da emissão da sentença, assim como as partes têm de 
ser provocadas para manifestarem-se sobre circunstancias que agravam 
ou diminuem a pena, tornando-se a matéria alvo do debate contraditório, 
núcleo fundamental da máxima acusatoriedade. 426 

Reafirmando seu posicionamento que coaduna com as lições de Badaró, 

Prado e Scarance, quanto à necessidade de ser observado o contraditório para a 

modificação da capitulação jurídica, Aury Lopes Jr. apresenta, então, duas opções 

ao magistrado, objetivando amenizar ou evitar qualquer violação ao referido princípio 

constitucional, para realização da emendatio libelli, declarando, inclusive, a sua 

preferencia pela primeira hipótese: 

a) consultar previamente as partes em nome do princípio constitucional do 
contraditório, em situação similar ao planteamiento de la tesis427 do 

                                            
425 Segundo Badaró: “A ausência de expressa previsão legislativa em nosso sistema processual não 

elimina tal necessidade. O princípio do contraditório, previsto constitucionalmente, impõe tal 
proceder. Contudo, nessa hipótese, não estará o juiz obrigado a julgar segundo a nova capitulação 
jurídica dos fatos, em face da qual convidou as partes a se manifestarem. O juiz comunica às 
partes a possibilidade de os fatos virem a ser subsumidos a um tipo penal diverso. Nesse 
momento há apenas possibilidade, mas não certeza, da nova qualificação jurídica dos fatos. Tal 
certeza só existirá com a sentença. Quando o juiz, em respeito ao contraditório, pede que as 
partes se manifestem sobre uma possível classificação jurídica diversa, não fica vinculado à nova 
definição legal. Diante dos argumentos apresentados pelas partes, e é precisamente essa a 
finalidade do exercício do contraditório em tais casos, o julgador poderá sentenciar tanto 
considerando a capitulação originária quanto a nova.” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. 
Correlação entre acusação e sentença; p. 164). 

426 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório; p. 168. 
427 Acerca do referido instituto espanhol, explica Lopes Jr.: “Muito interessante, e inspirador, é o 

sistema espanhol, cujo art. 733 da LECrim (e art. 788.3, no procedimento abreviado), chega ao 
extremo cuidado de disciplinar a fórmula a ser empregada pelo Julgador: 

 Artículo 733 

 Si juzgando por el resultado de las pruebas entendiere el Tribunal que el hecho ha sido calificado 
con manifiesto error, podrá el Presidente emplear la siguiente fórmula: 

Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y de la 
defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los defensores del procesado (o los defensores 
de las partes cuando fuesen varias) le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el 
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sistema espanhol, em que as partes são convidadas a esclarecer o juiz 
sobre a possível reclassificação do fato; 
b) ou, se não houver a consulta prévia, devem as partes ser intimadas 
após a emendatio libelli, para que, em nome do contraditório, conheçam e 
se manifestem sobre a nova classificação jurídica do fato. 428 

Ademais, ao comentar o Projeto de Lei nº 4.207/2001, Feitoza429 deduz 

que muito embora se pudesse ter solucionado grande parte da problemática aqui 

discutida, especialmente pela redação inicial dada ao §1º do art. 383, relativa a 

intimação das partes da nova definição jurídica do fato, essa providência poderia ser 

tomada, independentemente de qualquer modificação legal, pelo próprio juízo, em 

virtude do sistema processual acusatório acolhido pela Constituição Federal. 

Destaca, inclusive, que a proposta de modificação deveria ser mais profunda, 

aproximando-se do mesmo instituo previsto no Código de Processo Penal Militar 

(CPPM), “para dar maior eficácia ao princípio da ampla defesa, pois, no processo 

penal militar, o réu se defende também da classificação legal”. 

                                                                                                                                        
delito de... o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el 
número... del artículo... del Código Penal. 

Esta facultad excepcional, que el Tribunal usará con moderación, no se extiende a las causas por 
delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, ni tampoco es aplicable a los errores que 
hayan podido cometerse en los escritos de calificación, así respecto de la apreciación de las 
circunstancias atenuantes y agravantes, como en cuanto a la participación de cada uno de los 
procesados en la ejecución del delito público que sea materia de juicio. 

Si el Fiscal o cualquiera de los defensores de las partes indicaren que no están suficientemente 
preparados para discutir la cuestión propuesta por el Presidente, se suspenderá la sesión hasta el 
siguiente día. 
É o chamado planteamiento de la tesis, em que o tribunal manifesta a intenção de que as partes 
lhe ilustrem acerca da possibilidade de o fato constituir outro delito, diverso daquele constante na 
imputação. Como explica OLIVA SANTOS, “el planteamiento de la tesis suscita la oportunidad de 
defenderse y de debatir contradictoriamente aquello que, por no hallarse en las calificaciones, no 
se hubiera tenido ocasión de defender y debatir. Lo que se aduce de la concreta postura aquí 
impugnada es nada menos que el dominado principio acusatorio.” 

A preocupação é no sentido de que as partes possam trazer suas alegações para melhor ilustrar o 
julgador da situação jurídica, pois o que aqui se discute é exatamente a possibilidade de alteração 
na tipificação legal. Não há perda da imparcialidade por parte do juiz quando faz o questionamento 
(planteamiento), pois não há prejulgamento, senão apenas uma possibilidade ventilada, ou seja, 
um horizonte decisório desvelado e compartilhado honestamente com as partes através do 
contraditório.  
Pensamos que, na essência (não na plenitude), esse é um procedimento perfeitamente utilizável 
no sistema brasileiro, sem a necessidade de qualquer alteração legislativa.” (LOPES JR., Aury. 
Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 387-388 – destaques no 
original). 

428 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 391-392. 
429 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal; p. 861. 
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De tal modo, não se pode mais tolerar, perante o processo penal 

brasileiro, a acrítica e insuportável “aplicação do reducionismo contido nos axiomas 

jura novit curia e narar mihi factum dabo tibi ius” tendo em vista que “o fato 

processual abrange a qualificação jurídica e o réu não se defende apenas dos fatos, 

mas também da tipificação atribuída pelo acusador”, como bem sintetiza Aury Lopes 

Jr.430 

De igual forma, arremata Badaró431 que os referidos axiomas432 “apenas 

asseguram que o juiz pode alterar a capitulação dos fatos constantes da denúncia”. 

Contudo, esclarece que tal permissão dada ao magistrado, “não significa que possa 

fazê-lo, diretamente, sem qualquer comunicação às partes”. Para o autor, o princípio 

do contraditório impõe ao togado a comunicação prévia às partes, antes de tomar 

sua decisão, mesmo que lhe seja assegurado atuar de ofício. Por intermédio do 

contraditório, destaca Badaró, visa-se, também, evitar surpresas às partes. E, ao 

final, leciona que “O contraditório não se aplica apenas à matéria fática, 

principalmente aos dados probatórios, mas também diz respeito às questões de 

direito”, conforme anteriormente já mencionado.  

Por fim, oportuno colacionar recente acórdão, da lavra do Min. Luiz Fux, 

em que o Pleno do STF resolveu questão de ordem no sentido de que o processo 

criminal eleitoral “não seja julgado sem que antes se proceda ao interrogatório do 

acusado e seja dada vista, à defesa, da emendatio libelli apresentada pelo 

Procurador-Geral da República, nos termos do voto do Relator” 433. Embora tal 

                                            
430 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional; p. 391. 
431 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença; p. 162. 
432 Para o referido autor, tratados como princípios. 
433 Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME ELEITORAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA 

IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO EM 
PROCESSO ELEITORAL QUE, APÓS A INSTRUÇÃO, FOI REMETIDO A ESTA CORTE. 
EMENDATIO LIBELI APRESENTADA PELO PARQUET EM ALEGAÇÕES FINAIS. 
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO DENUNCIADO. QUESTÃO DE ORDEM. 
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO PELA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU E PELA 
OPORTUNIDADE DE DEFESA DIANTE DA EMENDATIO LIBELI. 1. Processo criminal eleitoral 
submetido à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Superveniência da Lei nº 10.732/2003 que 
alterou o artigo 359 do Código Eleitoral e da Lei nº 11.719/2008 que deslocou para após a oitiva de 
testemunha a realização do interrogatório do denunciado. Imprescindibilidade da realização da 
audiência de interrogatório, embora o procedimento penal tenha obedecido o rito previsto à época 
da vigência do artigo 359 do Código Eleitoral, na redação originária. 2. Emendatio libeli 
apresentada pelo Ministério Público Federal em alegações finais. Manifestação da defesa. 3. 



143 

 

aplicação do instituto da emendatio libelli não seja a mesma discutida no presente 

estudo (tendo em vista que aquela fora realizada pelo parquet, em sede de 

alegações finais, e não pelo togado, ao sentenciar, conforme autoriza o mencionado 

art. 383), tal decisão já demonstra uma preocupação maior dos Ministros do 

Supremo com relação ao direito de defesa do acusado, em especial ao direito de 

novo interrogatório, conforme procedimento já previsto em Lei para os casos de 

mutatio libelli (art. 384 do CPP), em que efetivamente modificam-se os fatos 

imputados na exordial acusatória, e o próprio objeto do processo penal. 

Ante todo o desvelado, pode-se claramente perceber que muito embora a 

doutrina e jurisprudência majoritárias entendam que o réu se defende dos fatos 

descritos na exordial acusatória, sendo irrelevante a sua classificação legal, ao 

relerem-se os princípios jura novit curia e narar mihi factum dabo tibi jus, 

embasadores dessa premissa, sob a luz dos princípios constitucionais, em especial 

do contraditório e da ampla defesa (baluartes do sistema acusatório), fatalmente se 

constata que a capitulação jurídica exerce grande influência na defesa do acusado, 

sendo que sua posterior alteração ex officio pelo magistrado, sem a possibilidade de 

manifestação, acarreta-lhe imensuráveis prejuízos ao seu pleno e eficaz exercício. 

Portanto, ainda que o Código de Processo Penal autorize o magistrado a 

modificar ao final do processo a definição jurídica do fato elaborada pela acusação, 

deverá em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, e ao próprio sistema acusatório albergado pela Carta Magna, convidar 

as partes a se manifestarem, seja previamente sobre a possibilidade de tal 

alteração, seja posteriormente a sua modificação realizada, assegurando-se o 

cumprimento pleno e efetivo do devido processo legal. 

                                                                                                                                        
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. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal n. 545 QO/MT. Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal 
Pleno, j. 17-10-2012. Disponível em: << http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador. 
jsp?docTP=TP&docID=3323936>> Acesso em: 6 jun. 2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em que pesem as divergências doutrinárias, empós a Carta Magna de 

1988, não há como reconhecer um sistema processual penal brasileiro não pautado 

em uma base acusatória, fortemente estabelecida com pilares de sustentação em 

princípios norteadores do Estado Democrático de Direito. 

Restou claro que o objeto do processo penal (que para Badaró seria, em 

apertada síntese, a “pretensão processual penal”, mais precisamente o “objeto da 

imputação”, já para Lopes Jr., seguido por Rangel, a “pretensão acusatória) deverá, 

permanecer inalterado ao longo do processo, pois delineia os limites da decisão 

jurisdicional. Imprescindível, consequentemente, que o togado se abstenha em 

ampliá-lo ou restringi-lo, devendo julgá-lo, consequentemente, dentro dos seus 

limites, permanecendo a seu critério e discricionariedade, acolhe-lo no todo ou em 

parte, diante das provas produzidas pela persecução criminal. Desse modo, forçoso 

concluir ser imprescindível para a compreensão dos limites do sistema acusatório, 

em especial para a atuação do juiz perante o processo penal, a exata delimitação do 

objeto do processo penal. 

Não cabe ao Estado, neste caso representeado pelo magistrado, intervir 

de ofício no objeto do processo penal, seja ele público ou privado, sob pena de se 

ferir o princípio da inércia da jurisdição (ne procedat iudex ex ofício), bem como a 

própria imparcialidade do julgamento. 

Por isso, diz-se que um processo penal acusatório, fundado no princípio 

do Estado Democrático de Direito, não deixa brechas para que o órgão julgador 

detenha poderes que tendem a ser ilimitados e absolutos, especialmente em virtude 

da divisão de funções no próprio processo, atribuindo-se a diferentes sujeitos as 

atividades de acusar, defender e julgar. 

Ademais, o processo penal verdadeiramente democrático, além de estar 

em conformidade com os preceitos constitucionais, e amoldar-se a uma estrutura 

acusatória, “deve estar preocupado precipuamente com as garantias do sujeito 
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passivo, ou seja, do acusado ou investigado”, conforme bem ressalta Gilson 

Bonato434. 

Assim, a principal finalidade do processo penal, sob a ótica do Estado 

Democrático de Direito, deve ser a de servir de modo efetivo como “instrumento de 

garantia dos direitos e liberdades individuas”435, e não mais como mero instrumento 

de aplicação da lei penal, visto que o acusado, com a democratização processual, 

deixou de ser apenas um objeto da persecução, passando a ser tratado e valorizado 

como sujeito juridicamente protegido. 

A dignidade da pessoa humana, conforme verificado no presente estudo, 

além de fundamento para o Estado brasileiro, é um dos direitos fundamentais que 

possui grande importância para a concretização dos demais, visto figurar perante o 

ordenamento pátrio como um valor supremo que atraí o conteúdo de todas as outras 

garantias e direitos fundamentais do homem. 

Embora haja bastante dificuldade em se traduzir em palavras seu 

conceito e abrangência, sobretudo pela grande carga valorativa que o envolve, 

pode-se entender a dignidade da pessoa humana, seguindo as lições de Ingo 

Wolfgang Sarlet, não apenas como a característica intrínseca de cada ser humano 

que o torna merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

sociedade, mas também como um complexo conjunto de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem ao homem mecanismos contra todo ato de cunho 

degradante e desumano, bem como garantam as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável. 

E, como princípio norteador de um processo penal pautado pela 

democratização, constata-se ser ela um dos postulados onde se fundamenta o 

direito constitucional contemporâneo, em que o processo não é empregado como 

mero veículo de aplicação da lei penal, mas como um verdadeiro instrumento de 

garantia do indivíduo em face do Estado, conforme já apontado. 

                                            
434 BONATO, Gilson. Processo Penal; p. xi. 
435 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal; p. 36. 
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Nessa toada, havendo a necessidade de alguma intervenção sobre 

qualquer ponto da pretensão acusatória, como, por exemplo, a necessidade de 

realização da emendatio libelli para adequar-se a sentença a acusação, 

indispensável assegurar os preceitos decorrentes do mencionado sistema 

acusatório, especialmente o contraditório e a ampla defesa. 

O princípio do contraditório, sendo um dos mais importantes elementos do 

dito sistema acusatório, revela-se como a garantia constitucionalmente assegurada 

às partes (acusação e defesa), em especial no processo criminal, de tomarem 

ciência de todos os atos processuais, além de poderem se manifestar sobre tais 

atos, produzir e contrarias provas, assegurando absoluta isonomia, igualdade e 

liberdade processual entre os litigantes. Em outras palavras, consubstancia-se na 

verdadeira segurança de participação em simetria de paridades entre os litigantes de 

um processo penal. 

E a defesa, além de constituir-se em um direito fundamental da pessoa 

humana, conferindo-se dignidade, no contexto de sua relações sociais, como 

princípio constitucional, não se restringe apenas em dar oportunidade ao acusado de 

defender-se pessoalmente, ou ter sua defesa realizada por meio de defensor 

devidamente habilitado. Deve ela ser verdadeiramente efetiva para a consagração 

do devido processo legal no Estado Democrático de Direito, em que o processo é 

tratado como instrumento de garantia constitucional.  

Assim, não há mais como se sustentar perante o processo penal 

brasileiro, o errôneo e acrítico reducionismo realizado por boa parte da doutrina 

perante os axiomas jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, para tentar 

justificar a falácia de que o acusado somente se defende dos fatos e não da 

capitulação jurídica presente na exordial acusatória, inexistindo, para os que assim 

entendem, qualquer prejuízo em posterior modificação realizada de ofício pelo 

togado. 

Por óbvio, não se olvide que a defesa trabalha não apenas com base nos 

fatos descritos dentro dos limites da imputação criminal, mas também no 
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embasamento de sua tipificação legal, como parâmetro para nortear e desenvolver 

as suas teses. 

Desse modo, pretendendo o julgador realizar a modificação da 

capitulação dos fatos descritos na denúncia ou na queixa, quando da promulgação 

do decreto condenatório, indispensável conceder oportunidade as partes (acusação 

e defesa) para se manifestarem previamente sobre a nova classificação jurídica, 

(conforme já ocorre no planteamiento de la tesis do Direito Espanhol, apresentado 

por Lopez Jr.), ou, no mínimo, oportunizar que as partes possam se manifestar 

posteriormente, em verdadeiro respeito aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, pilares de sustentação de qualquer sistema 

processual acusatório. Contudo, a atual redação do art. 383 do Digesto Processual 

Penal é omissa quanto a realização de qualquer procedimento, seja prévio ou 

posterior a emendatio libelli, entendimento este sustentado pela maioria da doutrina 

e jurisprudência pátrias.  

Diante do exposto, ao serem retomadas as hipóteses propostas para o 

presente trabalho, constata-se que todas restaram inteiramente confirmadas. 

De acordo com a primeira hipótese, “a realização da alteração da 

classificação jurídica do fato delituoso, diretamente pelo magistrado no momento da 

prolação da sentença condenatória, sem a oitiva das partes processuais, acarreta 

considerável prejuízo para a defesa do acusado.” Este prejuízo advém não apenas 

da surpresa pela condenação por crime diverso do debatido durante a persecução 

criminal, como também da possibilidade em haver condenação por crimes cujas 

penas sejam maiores, ou exista outras circunstancias que possam agravar a 

condenação do acusado. Ademais, não há como se negar que a descrição legal do 

delito exerce influência decisiva para a defesa do acusado, não somente para as 

alegações iniciais, ou para o seu interrogatório, mas para toda a produção das 

provas em juízo, sendo, inclusive, tal classificação, o grande indicador do rumo a ser 

seguido pelo defensor do réu. Assim, mesmo que a modificação da capitulação 

jurídica seja para outro crime de igual ou inferior punição, a defesa não trabalhou 

com tais elementos, o que fatalmente ocasiona-lhe enormes prejuízos, tendo em 

vista as particularidades específicas que cada tipo penal possui. 
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Nos termos da segunda hipótese, “o acusado no processo penal se 

defende não apenas dos fatos descritos na denúncia e na queixa-crime, mas 

também da própria capitulação ao final disposta pelo titular da ação penal.” Como já 

mencionado, além dos fatos descritos na exordial acusatória, a defesa do acusado 

trabalha com a sua definição jurídica, ou seja, com tipo legal do crime que lhe é 

imputado, sendo esta qualificação do delito indubitavelmente responsável pelo 

direcionamento da defesa do acusado. 

Já para a terceira hipótese, “o instituto da emendatio libelli, conforme 

previsto no Estatuto Processual Penal, não está em conformidade com os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, corolários de um sistema processual acusatório, 

e previstos na Constituição Federal com garantias a serem respeitadas para 

alcançar o devido processo legal.” Por não oportunizar a manifestação das partes 

processuais (acusação e defesa) acerca da nova definição jurídica do delito, quando 

da prolação do decreto condenatório pelo magistrado, resta evidente que o instituto 

em tela, na forma como previsto no CPP, afronta não só o princípio do contraditório, 

mas, sobretudo, o exercício da ampla defesa do acusado, ferindo-se de morte tanto 

o devido processo legal, quanto a própria dignidade da pessoa humana. 

Por fim, independentemente das divergências doutrinárias encontradas 

acerca do sistema processual brasileiro, notório que a Constituição Federal de 1988 

buscou dar uma roupagem mais democrática a persecução criminal, numa visão 

muito próxima a do previsto por um sistema acusatório. E esta constatação 

facilmente se verifica pelo fato do acusado passar de mero objeto do processo para 

sujeito processual, detentor de vários direitos (expectavas), assegurando-lhe 

mecanismos (garantias) indispensáveis para o efetivo exercício do contraditório e da 

ampla defesa, em processo público, com a igualdade de tratamento em relação à 

acusação, além da indispensável imparcialidade do órgão julgador. 

Contudo, tais disposições perdem o sentido de existir junto aos princípios 

e bases da Carta Maior, se não forem fielmente obedecidas pelas legislações 

inferiores, sobretudo pelo Código de Processo Penal.  

Nesse sentido, importante a lição de Luigi Ferrajoli, ao ensinar que: 
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[...] uma Constituição pode ser avançadíssima pelos princípios e direitos 
que sanciona e, sem embargo, não passar de um pedaço de papel se 
carece de técnicas coercitivas – quer dizer, de garantias – que permitam o 
controle e a neutralização do poder e do direito ilegítimo.436 

De nada adianta buscar descobrir qual o exato sistema processual penal 

enraizado nos princípios constitucionais, sem que haja mecanismos de defesa social 

eficazes para garantir o seu fiel cumprimento perante as legislações inferiores e 

suas constantes reformas, em notório respeito a uma democracia processual bem 

como ao próprio due process of law. 

Ao tratarem da fragilização da Constituição, como paradigma ético-

jurídico da sociedade e do poder, Streck e Morais citam em nota de rodapé 

importante crítica esposada pelo memorável jurista Rui Barbosa, sobre a Carta 

Magna brasileira: 

A Constituição está em destroços e o que nos ameaça agora ... é com a 
última ruína das nossas liberdades, a perda total de nós mesmos. Não é a 
Constituição que se acha em perigo; é a Pátria, o Brasil, a nossa 
integridade, a nossa coletividade, tudo o que somos, tudo o que éramos, 
tudo o que aspiramos a ser, a nossa existência mesma nos seus 
elementos morais, em todas condições da sua realidade e de seu valor, 
da sua atualidade e do seu futuro, da sua duração e da sua honra, do seu 
préstimo e do seu destino. Se não nos erguermos num grande movimento 
de reabilitação, a falência da nossa nacionalidade estará declarada.437  

Certo, contudo, é que não se esgotou no presente estudo todas as 

possibilidades acerca do instituto e demais temas em comento. Porém, ante todo o 

desvelado, forçoso concluir a necessidade de uma reavaliação do procedimento 

previsto no Código de Processo Penal, especialmente em virtude do sistema 

processual adotado pela Constituição Federal, bem como pelos seus princípios, 

entendidos aqui como “mandamentos de optimização” que devem irradiar o seu 

conteúdo por todo arcabouço jurídico, em especial, sobre as normas 

infraconstitucionais. 

                                            
436 No original: “[...] una Constitución puede ser avanzadísima por los principios y los derechos que 

sanciona y, sin embargo, no pasar de ser un pedazo de papel si carece de técnicas coercitivas – 
es decir, de garantías – que permitan el control y la neutralización del poder del derecho ilegítimo.” 
(FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal Madrid: Trotta, 1995; p. 852). 

437 BARBOSA, Rui (in STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria 
do estado. p 155.).  
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