
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 528.020 - RS 
(2014/0137802-4)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 
AGRAVADO : UBIRATAN BOEIRA OSCHELSKI 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, 
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 339-342, que deu 
provimento ao seu recurso especial para cassar o acórdão proferido na 
Apelação Criminal n. 70055026579 e anular o processo desde a audiência de 
instrução, a fim de que outra se realize com a participação do órgão acusatório. 

Alega o recorrente que, consoante a firme jurisprudência desta 
Corte, não ocorre nulidade processual ante a ausência do Ministério Público na 
audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do promotor de 
justiça, como ocorreu na hipótese. Pede a reforma da decisão agravada, 
proferida em confronto com a orientação deste Superior Tribunal. 

 

Documento: 51795329 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  1 de 8
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AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 528.020 - RS 
(2014/0137802-4)
  

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
JUIZ QUE SUBSTITUIU O ÓRGÃO ACUSATÓRIO, INQUIRIU A 
VÍTIMA, TESTEMUNHAS E INTERROGOU O RÉU. NULIDADE 
DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DA 
ESTRUTURA ACUSATÓRIA DO PROCESSO PENAL. RECURSO 
NÃO PROVIDO. 
1. Deve ser mantida a decisão agravada, que reconheceu a nulidade 
do processo desde a audiência de instrução e julgamento, porquanto a 
par de realizada sem a presença do Ministério Público, do início ao 
fim, o Juiz de Direito substituiu o órgão acusatório ao conduzir e 
colher todas as provas, em atividade probatória principal e não 
supletiva.
2. Cuidando-se de ação penal condenatória, na qual sobrelevam não 
apenas os interesses indisponíveis em disputa, mas valores 
afirmativos de um devido processo legal (tanto em sua ótica 
procedimental quanto sob o seu viés substancial), é de suma 
importância que se perceba, na condução da causa, a clara divisão 
desses papeis: um órgão que promove a acusação, mas que ao mesmo 
tempo fiscaliza o regular desenvolvimento da relação processual; um 
órgão ou profissional que defende o imputado e o acompanha durante 
os atos processuais; e um órgão, imparcial, que presta a jurisdição e 
que zela para que os direitos das partes sejam observados. 
3. Não há ilegalidade no ponto em que o Tribunal Estadual, no exame 
de apelação da defesa, reconheceu, ex officio , a invalidade do ato. 
4. O aresto recorrido, embora tenha deixado de conferir eficácia 
jurídica às provas produzidas em desacordo com o modelo legal, não 
determinou a renovação da instrução criminal, optando por absolver 
o réu, o que violou o art. 573 do CPP, segundo o qual os atos cuja 
nulidade não tiver sido sanada serão renovados ou retificados. 
5. O reconhecimento do vício na apelação não favorece a acusação, o 
Juiz ou o réu; apenas tem o fim de restabelecer o válido 
desenvolvimento da relação processual, que se desenvolveu apenas 
entre juiz e uma das partes.
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6. Agravo regimental não provido. 
 

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator): 

Ab initio , registro que o agravo regimental nem sequer deveria 
ser conhecido, por falta de interesse recursal, pois o pleito alternativo do 
Ministério Público foi acolhido na decisão agravada, não havendo falar em 
sucumbência. Entretanto, de forma excepcional, ante a relevância do tema, 
submeto a controvérsia ao colegiado, para melhor prestação jurisdicional. 

Dito isso, não verifico fundamentos suficientes para 
reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.

O Ministério Público, em seu recurso especial, postulou o 
restabelecimento da condenação penal ou a renovação da audiência de 
instrução. Para tanto, afirmou que a ausência do órgão acusador constitui 
nulidade relativa, a depender de arguição no momento oportuno e de 
efetiva demonstração do prejuízo pela parte interessada, e que a postura 
ativa do Juiz não pode ser entendida como uma ofensa ao processo penal 
democrático.

Na decisão agravada, acolhi o pleito alternativo, para anular a 
audiência de instrução e determinar a renovação do ato, de acordo com a 
fórmula legal, pois reconhecida a violação do art. 573 do CPP.

Este Superior Tribunal é firme em assinalar que a ausência do 
Ministério Público na audiência de instrução constitui nulidade que deve ser 
apontada em momento oportuno, mediante comprovação de efetivo prejuízo 
para a defesa. Também possui o entendimento de que a estrutura acusatória do 
processo penal pátrio impede que se sobreponham, em um mesmo sujeito 
processual, as funções de defender, acusar e julgar, sem eliminar, dada a 
natureza publicista do processo, a iniciativa probatória do juiz, mediante 
fundamentação e sob contraditório, desde que assim proceda de modo residual 
e complementar às partes e com o cuidado de preservar sua imparcialidade, o 
que não ocorreu na espécie. 

I. Contextualização

Conforme delineado no decisum  agravado, o aresto estadual, ao 
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conferir os termos de audiência de instrução, verificou que "o agente do 
Ministério Público não compareceu à referida solenidade" (fl. 173) e que "a 
audiência foi inteiramente conduzida pelo Juiz de Direito, que ouviu a 
vítima, uma testemunha, dois policiais militares e, na sequência, interrogou 
o acusado" (fl. 173). Nesse cenário, embora a vítima tenha descrito o ocorrido 
e confirmado a subtração, o Tribunal de origem retirou a eficácia das provas 
produzidas e absolveu o réu, pois "declarar a nulidade do processo seria 
premiar a quem deu causa, o Ministério Público, que não acompanhou a 
instrução" (fl. 174).

II. Nulidade do ato processual realizado sem a presença do 
Ministério Público

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, de fato, não 
ocorre nulidade processual ante a ausência do membro do Ministério Público 
na audiência de instrução, sem comprovação de prejuízo da defesa. Isso porque, 
consoante a hodierna jurisprudência e a exegese do art. 536 do CPP, "nenhum 
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a 
acusação ou para a defesa".

Contudo, ao aplicador do direito é dado conferir uma 
interpretação não só da lei, mas também da jurisprudência. O precedente, ainda 
que desponte como um referencial a ser utilizado na resolução de conflitos, 
deve ser adequado à realidade dos autos e ajustado às peculiaridades concretas. 

Percebe-se, pois, que a ausência do membro do Ministério 
Público deve ser analisada caso a caso, para investigar os motivos que 
ensejaram o descumprimento da fórmula legal e o eventual prejuízo decorrido 
para a defesa, sob pena de perpetuar situações injustas e inadequadas. Não 
podemos adotar, automaticamente, a mesma solução em processo no qual 
houve, de forma excepcional, a ausência do Ministério Público na oitiva de 
uma testemunha ou na audiência de interrogatório do réu e em processo no qual 
o órgão acusatório deixou de participar de toda a produção probatória, do início 
ao fim, desenvolvendo-se a ação somente entre a parte e o juiz.  

O caso em análise revela contornos peculiares, pois o 
Ministério Público não participou da instrução criminal, do início ao fim.  
Todas as provas dos autos foram realizadas na ausência do promotor – 
vale dizer, sem o devido contraditório – o que constitui grave violação ao 
devido processo legal e à própria estrutura acusatória do processo penal, 
para além das expectativas do réu. Desse modo, a irregularidade poderia, de 
fato, ser reconhecida em grau de apelação, independentemente de provocação 
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da defesa, pois não prejudicaria o réu (que, na verdade, teria sua condenação 
cassada para ser submetido a novo julgamento).

Tal conduta parece não ter sido excepcional na localidade, tanto 
que o agravante aponta o julgamento realizado no Aresp n. 674.285/RS, da 
Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no qual é retratada a 
mesma situação fática (instrução processual conduzida, do início ao fim, pelo 
Juiz, sem a presença do Ministério Público).

Nesse contexto, não há espaço para discutir a convalidação do 
ato por falta de insurgência da defesa. Em uma compreensão sistêmica do 
direito, até para que a estrutura do sistema acusatório seja restabelecida em 
processos futuros, deve ser reconhecido o vício processual, pois houve 
expressiva desobediência de fórmula legal, grave a ponto de comprometer o 
devido processo legal. O prejuízo ocasionado ao réu é manifesto, sendo 
ociosa qualquer tentativa de demonstração.  

Não desconheço as dificuldades estruturais de alguns 
Ministérios Públicos estaduais para o atendimento de toda a demanda existente 
nas comarcas mais longínquas deste país continental. Dificuldades, porém, que 
hão de ser contornadas com medidas de gestão e de coordenação entre 
Judiciário e Ministério Público, que não podem continuar a, comodamente, 
perpetuar uma situação que compromete a ideia de uma justiça criminal apoiada 
sobre pilares sólidos, em que os seus protagonistas assumem e desempenham, 
minimamente, seus papeis na relação processual.

Vale, a propósito, mencionar a tramitação, no Congresso 
Nacional, do Projeto de Lei 203/11, que torna obrigatória a presença do 
Ministério Público em todos os atos de instrução criminal, sob pena de 
nulidade. A indagação que subjaz a essa notícia é se, efetivamente, 
precisaríamos de uma lei que diga o que se mostra óbvio.

Nas discussões travadas sobre a proposta legislativa, bem se 
ponderou que as reformas por que passou o Código de Processo Penal 
brasileiro, após a Constituição da República, reforçam a percepção de que não 
mais é possível continuar a tolerar que a instrução criminal seja toda feita se 
ausente de uma das partes.

Bem o evidencia a redação dada ao art. 185 pela Lei nº 
10.792/03, passando a exigir – recorde-se que até então o interrogatório era 
feito apenas entre juiz e acusado – a presença do defensor do réu no seu 
interrogatório judicial, até porque já dizia o art. 261, também do CPP, que 
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"Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado 
sem defensor". Por sua vez, outra reforma legislativa ocorrida em 2008 (Lei 
11.690/08), veio reforçar a estrutura acusatória do processo penal brasileiro e 
melhor posicionar o julgador como sujeito processual que detém poderes 
instrutórios meramente suplementares na produção da prova oral em 
audiência, reconhecendo que são as partes (acusação e defesa) a ostentar o 
protagonismo na condução dos depoimentos das testemunhas por elas 
arroladas.

Partilhando dessa compreensão, constato que o acórdão 
recorrido registra haver o Juiz extrapolado seus poderes instrutórios, ao 
exercer, com protagonismo, a iniciativa das perguntas que deveriam ser 
formuladas pelo titular da ação penal, ausente na audiência; evidente e 
intuitivo, pois, o prejuízo ao réu, na medida em que se sobrepuseram, em um 
mesmo sujeito processual e durante toda a instrução, as funções de acusar e 
julgar. 

E, cuidando-se de ação penal condenatória, na qual sobrelevam 
não apenas os interesses indisponíveis em disputa, mas valores afirmativos de 
um devido processo legal (tanto em sua ótica procedimental quanto sob o seu 
viés substancial), é de suma importância que se perceba, na condução da causa, 
a clara divisão desses papeis: um órgão que promove a acusação, mas que ao 
mesmo tempo fiscaliza o regular desenvolvimento da relação processual; um 
órgão ou profissional que defende o imputado e o acompanha durante os atos 
processuais; e um órgão, imparcial, que presta a jurisdição e que zela para que 
os direitos das partes sejam observados. Não se concebe, pois, um processo 
penal no qual um destes órgãos esteja ausente e no qual não se possa 
identificar, claramente, quem executa cada um desses papéis.

Cito, a propósito, entendimento – ainda que minoritário – já 
adotado na Quinta Turma, in verbis :

[...]
4 - Não se pode olvidar que, no moderno sistema processual 
penal, não se admite o reconhecimento de nulidade sem a 
demonstração do efetivo prejuízo à defesa, vigorando a máxima 
pas de nullité sans grief , a teor do que dispõe o artigo 563 do 
Código de Processo Penal.
5 - Não obstante tais fundamentos, diante da peculiaridade do 
caso concreto, mostra-se irretocável o acórdão recorrido, que 
anulou o processo desde a audiência de instrução, já que o Juiz, 
na verdade, colheu toda a prova utilizada para embasar a 
sentença condenatória, diante da ausência do membro do 
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Ministério Público na audiência de instrução.
[...]
7 - Não se verificou, no caso concreto, a indispensável separação 
entre o papel incumbido ao órgão acusador e ao julgador, 
principal característica do sistema acusatório, pois a 
fundamentação exposta na sentença condenatória permite 
concluir que os elementos do convencimento judicial 
decorreram, exclusivamente, de provas colhidas pelo julgador na 
audiência de instrução, hipótese de nulidade insanável, não 
sujeita, portanto, à preclusão.
8 - Recurso especial desprovido.
(Resp n. 1.259.482/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
5ª T., DJe 27/10/2011)

Faço observar que acolhi o pleito alternativo do recurso 
especial, pois o Tribunal de Justiça, ao reconhecer a invalidade das provas 
produzidas durante a audiência de instrução, quer pela ausência do Ministério 
Público, quer pela extrapolação do poder instrutório do magistrado, e, por vias 
transversas, anular o ato instrutório – tanto que passou a não mais integrar o 
mundo jurídico – deveria, consoante a interpretação do art. 573 do CPP, 
determinar a renovação da instrução. Essa é a exegese do dispositivo 
federal: "Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos 
anteriores, serão renovados ou retificados", o que não ocorreu na hipótese. O 
reconhecimento da nulidade não favoreceria a acusação, o Juiz ou o réu, apenas 
teria o fim de restabelecer o regular desenvolvimento da relação processual, 
sem o qual não é válida a jurisdição prestada.

Sob esse aspecto, seria até mesmo hipótese de não 
conhecimento deste agravo interno, haja vista que se atendeu ao pleito 
alternativo do recorrente, de modo a afastar seu legítimo interesse na reforma 
da decisão. 

Por sua vez, não há falar em aplicação da Súmula n° 160 do 
STF, pois, repito, eventual decisão do tribunal para acolher a nulidade não 
arguida pela acusação ou em recurso da defesa não seria desfavorável ao 
réu, haja vista que estava condenado e, após o acórdão estadual, voltaria ao 
status de réu ainda não julgado. A única hipótese que traria prejuízo à defesa 
seria uma condenação a pena maior do que a estabelecida na primeira sentença 
penal, de modo a configurar reformatio in pejus  indireta.

III. Dispositivo

À vista do exposto, mantenho a decisão impugnada e nego 
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provimento ao agravo regimental.
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