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1. Introdução. 
 

A presente tese tem por objetivo discutir a inconstitucionalidade e a ilegalidade da 

realização de audiência de instrução processual penal sem a presença do representante do Ministério Público, 

titular da ação penal pública.  
 

A inconstitucionalidade se dá em razão da afronta ao sistema acusatório, consagrado na 

Constituição da República e reiteradamente afirmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como afronta 

o princípio constitucional do contraditório. Por fim, viola a disciplina processual penal e a subsidiariedade do 

papel do juiz na produção da prova. 
 

No âmbito do Estado de Pernambuco, a Recomendação nº 01/2014 do Conselho da 

Magistratura de Pernambuco assim dispõe: “Recomendar aos magistrados com jurisdição criminal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Pernambuco que realizem as audiências de instrução, sem a participação do 

representante do Ministério Público, desde que tenha havido sua prévia intimação pessoal para comparecer aos 

referidos atos processuais”. 
 

Lamentavelmente, formou-se jurisprudência no âmbito dos Tribunais Superiores e, 

consequentemente, tem sido acompanhado pelos Tribunais de Justiça, o entendimento de que a ausência do 

Ministério Público na audiência criminal não gera nulidade. Entende-se, segundo tal raciocínio, pela necessidade 

de demonstração de prejuízo.  
 

Pensamos que o prejuízo é evidente, uma vez que tal ato é eivado de vício insanável por 

violar o sistema acusatório e o princípio do contraditório, bem como por conferir, ao mesmo fato, consequências 

jurídicas distintas, uma vez que a ausência de defensor gera nulidade absolta. 
 

 

2. Fundamentação.  
 

A Constituição da República adotou o sistema acusatório como norte do processo penal 

brasileiro (art. 129, inciso I, da CRFB/88). Em que pese pontual divergência doutrinária, tal entendimento é 

acompanhado pela maioria da doutrina e diversas vezes avalizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.  
 

Sobre do sistema acusatório, citando Geraldo Prado, Renato Brasileiro de Lima lembra que 

o sistema acusatório “caracteriza-se pela presença de partes distintas, contrapondo-se acusação e defesa em 

igualdade de condições, e a ambas se sobrepondo um juiz, de maneira equidistante e imparcial”2 

 

A adoção do sistema acusatório impede que o Estado-juiz adote medidas que não se 

compatibilizem com a equidistância necessária à gestão do processo, mormente em termos de iniciativa na 

produção de prova. 
 

A respeito da produção probatória, cumpre destacar que se trata de ponto fundamental do 

sistema acusatório, sendo este frequentemente tratado apenas como significando a separação entre julgador e 

órgão acusador. 
 

Neste sentido, cumpre trazer o ensinamento de Aury Lopes Júnior: Portanto, é 

reducionismo pensar que basta ter uma acusação (separação  

inicial das funções) para constituir-se um processo acusatório. É necessário  
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que se mantenha a separação para que a estrutura não se rompa e, portanto, é decorrência lógica e inafastável, 

que a iniciativa probatória esteja (sempre) 

 nas mãos das partes. Somente isso permite a imparcialidade do juiz3. 
 

O Supremo Tribunal Federal declarou o sistema acusatório como o adotado pela Carta 

Magna. Com efeito, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.570/DF, de relatoria do Min. 

Roberto Barroso, foi assentado que “a Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal 

acusatório. Disso decorre uma separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar e, de outro, 

a função propriamente jurisdicional. Além de preservar a imparcialidade do Judiciário, essa separação promove 

a paridade de armas entre acusação e defesa, em harmonia com os princípios da isonomia e do devido processo 

legal. (STF - ADI 5104 MC / DF - DISTRITO FEDERAL – Relator Min. ROBERTO BARROSO -  Julgamento 

em 21/05/2014   - Publicação DJe de 30-10-2014) 
 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela adoção inequívoca do 

sistema acusatório na nossa ordem constitucional ao julgar as seguintes ações: HC 82.507, da relatoria do  Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE e ADI 1.570 relatada pelo Min. MAURÍCIO CORRÊA. 
 

Recentemente, a Corte voltou a enfrentar a temática, decidindo:  “O sistema acusatório 

consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a 

quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de 

informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (ADI 4693 / BA – 

BAHIA - Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento em 11/10/2018 – Publicação DJe de 30-

10-2018). 
 

Por outro lado, a audiência de instrução criminal sem a presença do promotor de Justiça, 

autor da ação e, portanto, parte, além de violar o sistema acusatório, viola o princípio constitucional do 

contraditório (art. 5o, inciso LV, da Constituição da República). É bem verdade que o contraditório é quase 

sempre visualizado exclusivamente sob a óptica do acusado, mas tal princípio a ele não se limita.  
 

Em brilhante artigo sobre o tema, Francisco Dirceu Barros ensina que “o Ministério 

Público e o acusado são partes no Processo Penal, pelo que, se ao acusado estão assegurados 

constitucionalmente o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV), também ao Ministério Público devem ser 

conferidos os mesmos direitos, porquanto essa norma constitucional não é dirigida somente ao acusado, mas 

também, ao Ministério Público, pois refere “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”4. 
 

Portanto, sob a estrutura constitucional do processo penal, a audiência realizada sem a 

presença do Ministério Público viola o sistema acusatório e o contraditório.  
 

Para além disso, viola o próprio regramento processual penal, norma infraconstitucional, 

quando disciplina que o juiz pode complementar a prova produzida pelas partes, evidenciando seu caráter de 

participação secundário na produção da prova. Especificamente, pode indagar a testemunha sobre os pontos não 

esclarecidos quando da atuação das partes. Com efeito, dispõe o art. 212 do Código de Processo Penal: 
 

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não 

admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a 

causa ou importarem na repetição de outra já respondida.  
 

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a 

inquirição. 
 

 

Renato Brasileiro de Lima esclarece que “a nova redação do art. 212 do CPP é de clareza 

meridiana, significando que deverão as partes formular as perguntas em primeiro lugar, fazendo-o através de 

perguntas formuladas 

diretamente à testemunha. Após o exame direto e cruzado, o juiz poderá, então, formular perguntas às 
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testemunhas sobre os pontos não esclarecidos, complementando a inquirição. […] Esse novo regramento vem, 

ademais, ao encontro do sistema acusatório adotado no ordenamento pátrio (CF, art. 129, inciso I), deixando a 

cargo das partes a primazia da produção da prova, sem olvidar da iniciativa probatória do juiz, a ser exercida 

de maneira subsidiária, para complementar a prova e dirimir dúvida sobre pontos relevantes5” 
 

Na Nota Técnica n. 002/2018, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais do 

Ministério Público de Pernambuco bem trata a questão nos seguintes termos: “A complementariedade expressa 

na norma processual leva ao entendimento de que foi legalmente estabelecida uma ordem, isto é, uma sequência 

a ser observada na inquirição, pela qual a parte que arrolou a testemunha elabora a pergunta antes da parte 

adversa, competindo ao magistrado, para se informar de questões não esclarecidas, perguntar ao final do ato 

que preside.” 
 

É de se questionar, portanto, como compatibilizar o sistema acusatório, o princípio do 

contraditório e o papel complementar do magistrado quando o Ministério Público não se faz presente e ele, 

indiretamente, assume o papel de produtor da prova indicada pela parte.  
 

Por fim, é válido ressaltar que a mesma situação fático-jurídica tem ocasionado 

posicionamentos (equivocados) distintos por parte do Judiciário. É que, se por um lado a ausência de defensor do 

acusado gera a nulidade absoluta do ato processual, a ausência do representante do Ministério Público na 

instrução criminal gera, tão somente, nulidade relativa de difícil comprovação sobretudo quando condenado o 

acusado, pressupondo que este é, invariavelmente, o resultado pretendido pelo Ministério Público6. 
 

Sobre este ponto, esclarece Francisco Dirceu Barros no artigo citado que “estranhamente, 

quando o tema é “audiência realizada sem a presença do representante do Ministério Público”, a doutrina é 

quase silente. Entendemos que um mesmo fenômeno processual, qual seja, ausência de uma das partes na 

instrução criminal, não pode ter tratamento diferenciado”.  
 

O mesmo doutrinador, citando Antônio Scarance Fernandes, arremata: “A Constituição, ao 

consagrar o contraditório no art. 5, LV, garante-o no processo criminal não somente ao acusado, mas também 

ao Ministério Público. Não se pode invocar, para repelir essa afirmação, o argumento de que a norma 

constitucional se destina a garantir apenas o individuo. Ao se exigir o contraditório também em relação ao 

Ministério Público, está-se também garantindo o individuo, dando-se a todos a certeza de acusação e 

julgamento imparciais e igualitários”. 
 

Conclui-se, portanto, que o ato de instrução criminal sem que se faça presente o Ministério 

Público gera nulidade absoluta.  
 

Em suporte à presente tese, colho os brilhantes julgados: 
 

EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES SEXUAIS. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. A ausência do Ministério Público na audiência 

de instrução criminal, em que é colhida a prova testemunhal acusatória, 

acarreta a nulidade do processo ante a violação dos princípios acusatório e do 

devido processo legal. EMBARGOS ACOLHIDOS. (Embargos Infringentes e de 

Nulidade Nº 70078937505, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 26/10/2018). 
(TJ-RS - EI: 70078937505 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de 

Julgamento: 26/10/2018, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 12/12/2018) 
 

PENAL E PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE DROGA - PRELIMINAR - MÍDIA 

ELETRÔNICA INCOMPLETA - AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - 

NULIDADE ABSOLUTA. 1. Anula-se o processo por ofensa aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa vez que o DVD contendo 
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a mídia de gravação das provas produzidas está incompleta, o que impossibilita a 

análise das teses defensivas e diante da ausência do Ministério Público na 

Audiência de Instrução e Julgamento e da apresentação de alegações finais pelo 

Parquet. 2. Preliminar acolhida. 
(TJ-MG - APR: 10024150968055001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de 

Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019) 
 

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 

NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. O parágrafo 

único do artigo 212 do CPP estabelece que, "sobre os pontos não esclarecidos, o juiz 

poderá complementar a inquirição". Ausente o Ministério Público na audiência de 

instrução, produzida a prova pelo magistrado, com inversão da ordem 

inquiritória e em total substituição ao órgão acusador, a atuação desborda do 

quadro de complementaridade, maculando efetivamente o sistema acusatório, o 

que demonstra o efetivo prejuízo à parte, sendo insanável a nulidade. 

Desconstituição da sentença a fim de que seja renovada a instrução processual. 

Exame do mérito prejudicado. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Crime 

Nº 70058090333, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jayme Weingartner Neto, Julgado em 03/04/2014). 
(TJ-RS - ACR: 70058090333 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de 

Julgamento: 03/04/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 08/10/2014) 
 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO 

TIPIFICADO NO ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP. 

AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO. ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. 

ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA 

SUSCITADA E ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA REALIZAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO OCORRIDA DIA 

06/04/2017. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0000449-

67.2016.8.05.0038, Relator (a): Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara 

Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 01/12/2017 ) 
(TJ-BA - RSE: 00004496720168050038, Relator: Julio Cezar Lemos Travessa, 

Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2017) 
 

 

3. Conclusões.  
 

A Constituição da República adotou o sistema penal acusatório – consagrando nítida 

separação das funções dos atores do processo penal. Tal separação não se limita à existência de órgãos distintos, 

mas se fundamenta na imparcialidade do julgador e no seu distanciamento da produção da prova.  
 

O princípio do contraditório, elevado na Carta Magna como norma estruturante do 

processo penal, não visa apenas à proteção de um acusado, mas uma garantia da parte, no que se inclui o 

Ministério Público, titular da ação penal.  
 

Trilhando o caminho do sistema adotado, o Código de Processo Penal (art. 212), 

após a reforma realizada por meio da Lei Federal n. 11.690/2008, destacou o caráter complementar da 

participação do magistrado na produção da prova, motivo pelo qual não pode e não deve substituir a parte 

ausente. 
 

A audiência criminal realizada sem a presença do Ministério Público é eivada de 

vício insanável, devendo ser declarada a sua nulidade. 
 

 

4. Proposta de enunciado. 
 



A audiência criminal realizada sem a presença do Ministério Público, quando titular 

da ação penal, viola o sistema acusatório, o princípio do contraditório, bem como a complementariedade do 

papel do Estado-juiz na produção da prova, sendo causa de nulidade do ato.  
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