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RESUMO
O presente trabalho tem como escopo central a análise da regra do prejuízo
relacionada às nulidades no processo penal. Corolário da teoria da instrumentalidade das
formas, a regra do prejuízo dispõe que somente será reconhecida a nulidade se do ato
viciado resultar algum prejuízo para a acusação ou para a defesa. A despeito de sua
importância para a construção de um modelo finalístico, referida categoria do prejuízo vem
sendo aplicada de forma caótica pela jurisprudência pátria. Na realidade, o entendimento
daquilo que de fato configura o “prejuízo” para efeitos do artigo 563 do Código de
Processo Penal se perdeu em meio a decisões controversas e confusas acerca do tema. A
regra, inicialmente adotada no processo civil, foi transportada ao processo penal sem as
devidas cautelas e desprovida dos necessários ajustes. Inexiste uma sistematização mínima
para aferição do prejuízo, sendo certo que hodiernamente se confere uma
discricionariedade absoluta ao magistrado para determinar se no caso concreto há alguma
lesão às partes. Nesse cenário, a precípua função da forma, que é assegurar uma proteção
ao acusado contra eventuais arbitrariedades do Estado, muitas vezes é deixada de lado. Toda
essa problemática tem gerado um ambiente instável para correta aplicação das nulidades, o que
acaba por acarretar uma notável insegurança jurídica. O presente estudo tem a pretensão de
propor um modelo racional de aferição do prejuízo, com base no qual o magistrado encontrará
critérios mais claros para a aplicação das nulidades no processo penal.

Palavras-chave: Processo penal – Forma do ato processual – Nulidades processuais-penais
– Regra do prejuízo.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the harmless error rule, strictly related to the subject
of nullities in the criminal procedure. As a deployment of the theory of instrumentality of
the procedural forms, the harmless error rule provides that a mistake will only cause the
nullity of the procedure if there is evidence to support that the prosecution or the defense
were actually harmed by that error. Although extremely important for the incorporation of
teleological model of nullity, the mentioned harmless error rule has been wrongfully
applied by Brazilian courts. In reality, the understanding of the actual meaning of the word
“harm”, as per article 563 of the Criminal Procedure, has been lost throughout so many
different confusing and controversial court decisions. The harmless error rule, initially
used in civil cases, was brought to criminal procedure without the needed adjustments.
There is no minimum systematization in order to identify a harmful error and, therefore,
nowadays the judge has total discretion to determine in each case the severity of the error.
Given this reality, the most important function of a procedural form, which is to protect the
defendant against eventual arbitrary measures committed by the State, is normally
forgotten. All these issues have caused an unstable background regarding the correct
application of the nullities, leading to a noticeable legal uncertainty in this subject. This
research has the intention to come up with a rational model of application of the harmless
error rule, based on which the judges will find the necessary criteria to recognize nullities
in criminal procedures.
Key words: Criminal procedure – Procedural forms – Nullity of criminal procedure –
Harmless Error Rule.
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INTRODUÇÃO

O tratamento conferido às nulidades, no âmbito do processo penal pátrio, precisa
ser revisto. Já há muito as bases sobre as quais se ancora o instituto da nulidade revelam-se
inadequadas em vista da atual conjuntura jurídico-penal, sobretudo porque, próprias para
um modelo (neo)inquisitório do Código de Processo Penal vigente, não se sustentam mais
em meio a um sistema processual constitucional pós 88.
Alcunhado por alguns de viga mestre1 do sistema de nulidades, o princípio do
prejuízo (instrumentalidade das formas),2 segundo o qual somente anular-se-á um ato se
dele decorrer um prejuízo às partes, da forma como vem sendo aplicado hodiernamente,
constitui um dos entraves ao desenvolvimento de uma teoria das nulidades mais adequada
ao programa normativo constitucional em matéria de processo penal. Deveras, com o
passar dos anos, o aludido princípio, além de ter sido desvirtuado de seu sentido original,
vem servindo de fundamento, amiúde, para que se legitime equivocadamente o desrespeito
às normas procedimentais.
Não se há de negar - e desde logo cumpre consignar – que a forma processual
possui uma finalidade, não sendo ela um fim em si mesma. O ritualismo, consubstanciado
por um amor desmedido à forma, não encontra mais espaço em uma visão moderna do
processo penal, o qual, ao contrário, deve ser concebido a partir de seu aspecto
instrumental.
Essa característica do processo (e da própria forma do ato processual), no entanto,
não pode servir de carta branca para que as mais diversas deformidades processuais sejam
flexibilizadas no decorrer da persecução penal.3 Sob o manto da instrumentalidade das
formas, atualmente há uma generalizada mitigação dos vícios processuais, sempre fundada

1

GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As
nulidades no processo penal. 12. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011. p. 27. A expressão
também é encontrada na obra de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo penal. São Paulo: Saraiva,
2009. v. 3, p. 119).
2
No decorrer do trabalho, a denominação “princípio” utilizada frequentemente pela doutrina para caracterizar
o pas de nullité sans grief será objeto de exame minucioso. Será questionada, inclusive, a razão de a
doutrina tratar o prejuízo e a instrumentalidade como se fossem sinônimos.
3
Não por outra razão, José Frederico Marques já alertava que “saber situar a questão das nulidades num justo
termo em que a relevância das formas processuais seja temperada pela instrumentalidade do ato processual
– eis a solução acertada para tão grave problema.” (Elementos de direito processual penal. Atualizadores:
Eduardo Reale Ferrari e Guilherme Madeira Rezem. 3. ed. Campinas: Millenium, 2009. v. 2, p. 399).
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na ideia de que o ato, mesmo praticado em desconformidade com a lei, atingiu a sua
finalidade, não evidenciando prejuízo a qualquer das partes.
À vista dessa equação, que assumiu ares similares a dogmas no processo penal,
cabem as seguintes indagações: A que(m) serve a forma no processo penal? O que se
entende por prejuízo para fins de reconhecimento de uma nulidade? A quem cabe o ônus
de demonstrar o prejuízo gerado pelo ato imperfeito? Essas questões, e outras tantas,
cercam diariamente a teoria das nulidades, e dificilmente são enfrentadas pela doutrina
nacional, tampouco pela jurisprudência.
O presente trabalho, destarte, tem como escopo central o estudo da regra do
prejuízo e seus efeitos atuais para o desenvolvimento de uma correta compreensão do tema
das nulidades. A título de metodologia, parte-se do pressuposto de que o adágio pas de
nullité sans grief está sendo mal aplicado no processo penal, passando-se, então, a
investigar as razões que poderiam explicar os motivos para essa equivocada utilização
dessa categoria.
Importante ressaltar que não se pretende, no decorrer do presente trabalho,
desenvolver uma nova teoria das nulidades voltada ao processo penal. Uma rediscussão
completa sobre as regras atinentes ao estudo das nulidades ampliaria em demasia o objeto
do trabalho, o qual deve estar limitado ao aprofundamento da concepção de prejuízo
vinculada às nulidades.4
Para cumprir tal desiderato, será imprescindível principiar pela análise da
instrumentalidade do processo penal contemporâneo. Com efeito, somente se poderá
entender o papel do ato processual, seus vícios, e as eventuais hipóteses de saneamento, se
houver a identificação da genuína função do próprio processo penal. Nesse sentido,
procurar-se-á abordar os diversos posicionamentos acerca do papel do processo, afastandose ideias aptas, em tese, a desvirtuar o sentido teleológico da atividade persecutória. Ao
final do capítulo, enfim, será possível estabelecer o real sentido da manutenção das formas
no processo penal.
Delineados os contornos da instrumentalidade do processo penal, o capítulo II será
dedicado à análise do tratamento atual do ato imperfeito. Far-se-á, nesse sentido, o estudo
das respostas jurídicas que hodiernamente vêm sendo dadas em face dos mais variados
4

Para um estudo completo e inovador sobre teoria das nulidades no âmbito do processo penal, cf.
GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Nulidades no processo penal: introdução principiológica à teoria do ato
processual irregular. Salvador: Jus Podium, 2013.
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vícios processuais, demonstrando o descabimento de algumas concepções que atravessam
décadas sem receberem a merecida atenção. O retrato de uma teoria engessada das
nulidades é o que se procurará demonstrar, concluindo pela impossibilidade de mantê-la
intocada diante da realidade processual atual.
A partir do terceiro capítulo, o trabalho passará a dar enfoque específico à regra do
prejuízo relacionada às nulidades. Iniciando-se pela análise da origem da ideia de
instrumentalidade das formas, bem como seus aspectos tradicionalmente civilísticos, o
estudo examinará o posicionamento doutrinário acerca do assunto, inclusive para
esclarecer alguns equívocos, repetidos ao longo dos anos, de forma irrefletida, os quais têm
gerado verdadeiras barreiras para o devido desenvolvimento da matéria. De igual forma,
realizar-se-á a análise jurisprudencial de determinadas hipóteses específicas, verificadas
amiúde no decorrer da persecução penal, em que a regra do prejuízo tem sido submetida ao
crivo do judiciário. O estudo desse cenário, doutrinário e jurisprudencial, enfim,
possibilitará a detecção de pontos nevrálgicos no sistema, auxiliando de certa forma na
eventual elaboração de medidas propositivas.5
Por derradeiro, o último capítulo se concentrará na construção de um modelo
racional de decisão para aferição do prejuízo. Levando-se em conta a instrumentalidade do
processo traçada no início do trabalho, somada ao estudo do incorreto tratamento atual da
matéria de nulidades, será proposta outra visão possível para aplicação do pas de nullité
sans grief. Para consecução desse intento, consignar-se-ão algumas premissas que devem
necessariamente ser observadas no momento em que suscitado um vício no processo, de
modo a orientar o magistrado na correta interpretação da regra do prejuízo. Espera-se, com
essa pretendida racionalidade decisória, eliminar a insegurança jurídica que se revela
patente no tema das nulidades processuais.
É por esse complexo e sinuoso caminho que pretende percorrer o presente trabalho.
Adiante-se, desde já, que o estudo terá como anseio precípuo encontrar respostas relativas
ao tema proposto, que sejam consentâneas com um modelo acusatório de processo penal,
visto ser esse o principal sistema de um país que cada vez mais aspira por instituições
democráticas sólidas, deixando de lado categorias, nada saudosas, típicas de modelos

5

Até porque, nas palavras de Alberto Binder, que servem perfeitamente para o atual cenário das nulidades em
nosso país, “esta teoría unitaria ha terminado por ser confusa, carente de un verdadero método de análisis
que sirva de guía al intérprete. También ha influido en la debilidad teórica de esta visión unitaria una
asimilación demasiado rápida de los problemas generales de las formas jurídicas a las formas procesales.”
(El incumplimiento de las formas procesales. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2009. p. 17).
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inquisitivos. Considerando que o esgotamento do tema se afigura impossível, apenas uma
nova leitura do prejuízo, calcada nos direitos e garantias constitucionais,6 é que se espera
das páginas que se seguem.

6

Conforme advertia Borges da Rosa, “pode-se, sem receio de erro, afirmar que os sistemas de apreciação das
nulidades no Processo são tanto mais complicadas, extensos, e insidiosos quanto pior e mais insuficiente
são garantidos os direitos individuas.” (Comentários ao Código de Processo Penal. 3. ed. atualizada por
Angelito Aiquel. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. p. 639).
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CONCLUSÃO

À vista dos estudos realizados no decorrer do presente trabalho, cumpre extrair as
seguintes conclusões:
1. A compreensão do real significado da instrumentalidade das formas exige
necessariamente uma reflexão sobre a função do instrumento-processo no âmbito
do ordenamento jurídico;
2. O processo penal não constitui apenas instrumento de punição estatal; antes e,
sobretudo, ele se porta como freio do poder punitivo do Estado, que protege o
acusado contra a imposição de uma pena ilegítima;
3. A forma do ato, inserido em um processo penal constitucional, ostenta particular
relevância, tendo em vista que atua como genuína garantia de que a persecução
penal seguirá um caminho pré-fixado em lei, bem como impede a extrapolação do
poder punitivo;
4. O modelo tradicional das nulidades, adotado no processo penal brasileiro, precisa
ser revisto para se adequar à realidade atual, posterior à Constituição de 1988.
Nesse

sentido,

torna-se

imperioso

superar

o

aspecto

decisionista

de

reconhecimento das nulidades, típico de sistemas inquisitoriais, de modo a
reestabelecer um maior respeito às formas processuais;
5. As categorias ligadas à matéria das nulidades – tais como as nulidades absolutas
e nulidades relativas –, importadas diretamente do processo civil sem a devida
cautela, são confusas e formam um verdadeiro caos teórico. Em virtude desse
fato, hodiernamente não há qualquer previsibilidade quanto à aplicação das
respostas aos vícios processuais;
6. A regra – e não princípio – do prejuízo, vinculada às nulidades processuais,
insere-se nesse contexto de desarranjo teórico, sendo ela utilizada de forma
equivocada e generalizada para permitir a flexibilização das formas pelos
tribunais pátrios;
7. A proposição de um modelo racional de aplicação do prejuízo, específico para o
processo penal, constitui uma saída para evitar a discricionariedade desenfreada
que se verifica atualmente na matéria de nulidades;

13

8. Na construção do modelo racional, forçoso criar uma separação teórica entre as
ideias de lesão e prejuízo. A lesão às partes ocorrerá sempre que se verificar a
inobservância da forma processual (ato atípico), o que não acarreta,
automaticamente, o reconhecimento de um prejuízo. O prejuízo, por outro lado,
para efeitos do artigo 563 do Código de Processo Penal, exige a existência de uma
lesão somada a outros requisitos específicos;
9. O ônus argumentativo para definir se em cada caso concreto a lesão presumida
inicialmente não gerou um prejuízo é obrigatoriamente do magistrado, pois cabe a
ele administrar a legalidade da persecução penal. Há, nesse caso, uma inversão de
sinais, cabendo ao julgador consignar as razões, por meio de uma operação lógica
e racional, para justificar não ter o vício afetado a função da forma desrespeitada;
10. Considerando que, em muitas hipóteses, a deformidade do ato não permite
saber se seu resultado poderia ser diverso daquele de fato ocorrido, faz-se
necessária a aplicação do critério da perda de uma oportunidade processual. A
chance perdida pela parte exige do magistrado o reconhecimento do prejuízo,
salvo se a hipótese específica impuser um conflito com algum outro critério
estabelecido para aferição do prejuízo;
11. A torpeza da parte, em regra, afasta a ocorrência de prejuízo, razão pela qual o
ato, mesmo atípico, manterá sua eficácia;
12. O prejuízo, suscitado pelo Ministério Público, somente se verificará em
hipóteses específicas. Ao magistrado cabe, para reconhecimento da nulidade,
observar se o vício impossibilitou o Ministério Público de atuar como parte no
processo, desconsiderando, para tais fins, qualquer argumento de interesse da
vítima ou da coletividade; e
13. Os critérios de aferição do prejuízo, se corretamente aplicados, certamente
minimizarão o decisionismo exacerbado atrelado à matéria das nulidades no
processo penal e, ao mesmo tempo, garantirão um maior respeito aos direitos
fundamentais do acusado.
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