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- Princípio da Correlação, adstrição ou congruência entre a  
acusação e a sentença 

- O juiz deverá julgar a lide nos limites em que ela for 
proposta  

- Deve haver uma identidade entre o objeto da imputação e 
o da sentença, ou seja, o acusado deve ser julgado, sendo 
condenado ou absolvido, pelos fatos que constam da peça 
acusatória  

- A sentença que não guarda correlação com a acusação é 
absolutamente nula 
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- São nulas as sentenças extra petita, ultra petita e citra 
petita 

- Extra petita: o réu é acusado por crime de estelionato e é 
condenado por apropriação indébita 

- Ultra petita: o réu é acusado por crime de lesão corporal 
leve e é condenado por lesão corporal de natureza grave 

- Citra petita: quando o juiz deixa de julgar toda a 
imputação que é feita pela acusação, violando o princípio 
da inafastabilidade do Poder Judiciário, artigo 5º, inciso 
XXXV da CR/88 
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- Da emendatio libelli  

- Previsão legal: artigo 383 e parágrafos do CPP  

- Artigo 383 – 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 

- Parágrafo 1º - Se, em consequência de definição jurídica 
diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão 
condicional do processo, o juiz procederá de acordo com 
o disposto na lei 
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- Parágrafo 2ª - Tratando-se de infração da competência de 
outro juízo, a este serão encaminhados os autos 

- Trata-se da emendatio libelli, ou seja, corrigenda da 
imputação 

- Os fatos permanecem inalterados 

- O acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e 
não da classificação jurídica 

- O juiz poderá proceder a uma reclassificação jurídico 
penal dos fatos 

- Iura novit curia / narra mihi factum dabo tib ius 
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- Não há qualquer cerceamento de defesa, pois o réu se 
defendo dos fatos narrados na peça acusatória, e não, da 
capitulação jurídica 

- Exemplo: “A” é denunciado por crime de furto previsto no 
artigo 155 do CP, pois consta na denúncia que ele teria 
dado uma trombada na vítima e esta veio ao chão, 
subtraindo, assim, o colar da mesma. O juiz na sentença, 
poderá condená-lo por crime de roubo, previsto no artigo 
157 do CP 

- O juiz conhece o Direito 
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- Emendatio libelli X Contraditório 

- Contraditório é a ciência bilateral dos atos realizados no 
processo e está previsto no artigo 5º, inciso LV CR/88 “ 
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 “ 

- Prevalece o entendimento de que não haverá a 
necessidade de abrir vista às partes após o magistrado 
proceder à emendatio libelli 
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- Mas parcela da doutrina afirma que como o contraditório 
é a ciência bilateral de todos os atos realizados no 
processo, a emendatio libelli deve ser sucedida de vista às 
partes, antes de o juiz proferir a sentença, garantindo-se 
o contraditório, para que se manifestem sob a nova 
tipificação 

- Emendatio libelli X Momento Processual 

- O entendimento majoritário é o de que a emendatio será 
aplicada no momento da sentença 

- O próprio artigo 383 está inserido no Título XII que trata 
“ Da Sentença “ 

 

Sentença e Coisa Julgada 



- Os Tribunais Superiores afirmam que a emendatio e a 
mutatio são institutos que o juiz pode valer-se quando da 
prolatação da sentença. Não é lícito ao juiz, no ato de 
recebimento da denúncia, quando se faz um mero juízo 
de admissibilidade da acusação conferir definição jurídica 
aos fatos narrados na peça acusatória 

- Autores afirmam que a aplicação da emendatio libelli no 
momento do recebimento da denúncia implicaria violação 
ao sistema acusatório, pois o juiz estaria substituindo o 
Ministério Público no papel de acusador 
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- Porém, alguns doutrinadores defendem a posição de que 
o juiz poderia dar definição jurídica diversa, em alguns 
casos, especialmente quando essa alteração interferisse 
na liberdade do cidadão 

- Assim, em situações excepcionais poderia o magistrado 
proceder a emendatio já no juízo de admissibilidade da 
acusação 

- Exemplo: tratamento diferenciado ao usuário e traficante 
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- Emendatio libelli no Procedimento do Tribunal do Júri 

- Artigo 418 do CPP – O juiz poderá dar ao fato definição 
jurídica diversa da constante da acusação, embora o 
acusado fique sujeito a pena mais grave 

- Emendatio libelli em segunda instância 

- Artigo 617 do CPP - O tribunal, câmara ou turma 
atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts.383, 386 
e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser 
agravada a pena, quando somente o réu houver apelado 
da sentença 

- Trata-se do Princípio da Proibição da Reformatio in Pejus 
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- Mutatio libelli . Previsão legal: artigo 384 e seguintes do 
CPP 

- Artigo 384 do CPP - Encerrada a instrução probatória, se 
entender cabível nova definição jurídica do fato, em 
consequência de prova existente nos autos de elemento 
ou circunstância da infração penal não contida na 
acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia 
ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta 
houver sido instaurado o processo em crime de ação 
pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito 
oralmente 
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- Na mutatio há mudança do acontecimento histórico, 
surgem fatos novos até então desconhecidos pelo 
magistrado 

- Alteração da situação fática 

- O Ministério Público deverá aditar a denúncia. É a 
garantia do princípio da correlação, vinculação temática 
do juiz 

- Impede que o acusado seja surpreendido por uma 
sentença cujos fatos ele não se defendeu 
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- Parágrafo 1º artigo 384 – Não procedendo o órgão do 
Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 
deste Código 

- Exemplo: acusado denunciado pelo crime de furto 
previsto no artigo 155 do CP, durante a fase da instrução 
uma testemunha relata que a subtração ocorreu com 
emprego de grave ameaça contra a vítima 

- O Ministério Público faz o aditamento à denúncia para 
incluir esse fato novo, viabilizando a condenação do 
acusado pelo crime de roubo ( artigo 157 do CP ) 
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- Parágrafo 2º - Ouvido o Defensor do acusado no prazo de 
5 ( cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a 
requerimento de qualquer das partes, designará dia e 
hora para continuação da audiência, com inquirição de 
testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização 
de debates e julgamento 

- Parágrafo 3º - Aplicam-se as disposições dos parágrafos 
1º e 2º do art. 383 ao caput deste artigo 

- Parágrafo 4º - Havendo aditamento, cada parte poderá 
arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 
5(cinco)dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos 
termos do aditamento 
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- Parágrafo 5º - Não recebido o aditamento, o processo 
prosseguirá 

- Verifica-se que há um contraditório prévio ao juízo de 
admissibilidade da denúncia. O aditamento importa em 
uma nova denúncia 

- Atenção: antes da Reforma de 2008, prevalecia o 
entendimento que a mutatio acarretaria uma imputação 
alternativa, ou seja, o juiz tinha a opção de condenar o 
acusado pelo fato originalmente narrado na denúncia ou 
pelo fato objeto do aditamento 
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- Após a Reforma, se houver aditamento, o juiz não poderá 
mais condenar o acusado pelo fato original, mas sim pelo 
fato que consta do aditamento 

- Mutatio libelli no Procedimento do Tribunal do Júri 

- Artigo 411 parágrafo 3º - encerrada a instrução 
probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no 
art.384 deste código 

- Exemplo: acusado é denunciado por homicídio simples e 
na primeira fase uma testemunha diz que o réu se 
utilizou de veneno. O MP faz o aditamento e o homicídio 
deixa de ser simples e passa a ser qualificado 
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- Mutatio libelli em 2º grau 

- Enunciado nº 453 da Súmula do STF: Não se aplicam à 
segunda instância o art.384 e parágrafo único do Código 
de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição 
jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância 
elementar não contida, explícita ou implicitamente, na 
denúncia ou queixa 

- Assim, se o Tribunal entender que o acusado foi 
condenado por fato diverso da denúncia/queixa, sem 
prévia aplicação do artigo 384 do CPP, ao julgar uma 
apelação exclusiva da defesa: 
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- 1) Não poderá aplicar o artigo 384 do CPP em segundo 
grau, por força da Súmula 453 do STF 

- 2) Não pode anular a sentença e determinar ao juiz que 
aplique o disposto no artigo 384, por vedação reformatio 
in pejus indireta 

- Portanto, só restará ao Tribunal absolver o réu (TJ/MG, 
Apelação nº 385.606-2 ) 
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