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7. As decisões interlocutórias nos processos eleitorais não são  recorríveis de forma imediata e o art. 581 do Código de Processo 
Penal não prevê recurso de decisões proferidas pelo juiz no exercício do poder de polícia em audiência. O Tribunal Superior 
Eleitoral, por essa razão, entende que eventual inconformismo quanto às decisões interlocutórias não está precluso e pode ser 
examinado na decisão final do processo, bem como nos recursos a ela subsequentes. Nesse sentido: AgR-AI nº 1322-60/PI, Rel. 
Min. Herman Benjamin, j. em 04.04.2017; AgR-RMS nº 666-47/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. em 15.10.2015 e AgR-AI 
nº 138120, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 04.09.2014. A controvérsia consiste, portanto, em saber se a decisão foi teratológica, 
ilegal ou abusiva. 

 

8. Éatribuição do magistrado preservar a regularidade do processo e manter a ordem durante os atos processuais, podendo, 
inclusive, requisitar a força pública em caso de necessidade (art. 251 do CPP). No caso, a decisão que determinou a retirada da 
recorrente da audiência realizada em 08.03.2018 fundamentou-se em seu comportamento inadequado, reiterando a prática de 
atos impróprios, mesmo após advertência verbal do magistrado. Portanto, observo que não há qualquer teratologia ou 
ilegalidade na decisão impugnada que enseje a sua desconstituição pela via mandamental. Confira-se trecho da ata de audiência 
(ID 303678) e das informações prestadas pelo magistrado (ID 303726), respectivamente: 

 

“Às 16h08min, o MM. Dr. Juiz de Direito determinou que a ré Núbia Cozzolino se retirasse da sala de audiências, em razão desta 
não estar se portanto de forma condizente para o bom andamento do ato. No início da audiência, a ré Núbia não quis se sentar 
no lugar destinado a ela. Reclamou, e este Magistrado lhe chamou a atenção para que ela permanecesse em silêncio, senão 
determinaria sua retirada da sala de audiências. No curso do ato, a ora ré arrotou alto, momento em que este signatário 
determinou que ela se retirasse da sala de audiências”. 

“Assim sendo, este Magistrado se valendo do referido dispositivo processual determinou a retirada da Ré Núbia Cozzolino 
apenas da sala de audiências uma vez que a mesma não se portou de forma condizente com um ato processual, se negando a 
sentar no lugar destinado, não se mantendo em silêncio, rindo e soltando por fim um arroto, o que culminou com a sua retirada 
da sala de audiências”. 

 

9. Éfora de dúvida o direito dos acusados àparticipação nos atos de instrução processual como corolário àgarantia 
constitucional do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Esse direito àparticipação, no 
entanto, não deve ser interpretado de forma absoluta, uma vez que cabe ao magistrado o exercício do poder de polícia na 
audiência, de forma a manter a ordem e assegurar a sua realização. 

 

10. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a presença do réu em audiência de 
instrução não éindispensável para a validade do ato, devendo haver comprovação de efetivo prejuízo àdefesa para que haja 
decretação de nulidade (HC nº 259.191/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 03.05.2016;  AgRg no HC nº 319.635/SC, Rel. Ministro 
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 03.08.2015; e RHC nº 40.952/SP Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 17.03.2016). Nesse 
sentido, o art. 563 do CPP disciplina que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação 
ou para a defesa”. Assim, o prejuízo não pode ser presumido e, na espécie, a recorrente demonstrour sua ocorrência, uma vez 
que seus patronos participaram ativamente até a finalização da audiência. O ponto, por sinal, foi bem exposto nas informações 
prestadas pela autoridade impetrada (IDs 303726 e 303727): 

 

“Outrossim, em se considerando o princípio processual do prejuízo, o apontado cerceamento ao direito de defesa alegado pela 
impetrante também não merece prosperar uma vez que compareceu ao ato acompanhada de advogado o qual permaneceu 
presente durante todo o ato instrutório, sendo signatário dos termos de depoiomentos e da ssentada, não havendo qualquer 
prejuízo ao direito de defesa. 

A defesa, portanto, permaneceu em audiência, inclusive formulando perguntas, demonstranto, assim, obediência ao devido 
processo legal, ao contraditório e àampla defesa, com todas as garantias que lhe são inerentes, sem qualquer prejuízo para 
qualquer das partes”. 

 

11. Verifica-se, ainda, que o entendimento preponderante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se  no 
sentido de não ser cabível a imposição de multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal, em face da ausência de 
previsão expressa no Código de Processo Penal (PET no AgRg no AgRg nos EAREsp nº 619.952/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
j. em 15.06.2016; HC nº 401.965/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 26.09.2017 e AgRg no AREsp nº 618.694/RS, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, j. em 19.09.2017). Observo, porém, a hipótese dos autos não se subsume àmoldura fática e/ou jurídica dos julgados. 
Isso porque a sanção pecuniária decorrente do reconhecimento da prática de litigância de má-fé foi aplicada no presente 
mandado de segurança, não havendo relação direta com os autos da Ação Penal nº 7839-30.2009.6.0110. Note-se, inclusive, 
que existe previsão expressa no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, acerca da possibilidade 
das aplicação de sanção no caso de litigância de má-fé. 


