
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SENHOR DO BONFIM BA 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600251-83.2020.6.05.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SENHOR DO
BONFIM BA 
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO, SENHOR DO BONFIM FELIZ DE NOVO 13-PT / 65-PC
DO B / 11-PP / 20-PSC / 12-PDT / 90-PROS / 55-PSD, DIRETORIO MUNICIPAL DO PC DO B EM SENHOR DO
BONFIM, COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, PARTIDO PROGRESSISTA PP -
COMISSAO PROVISORIA, COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, PARTIDO
SOCIAL CRISTAO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 
  
  

D E C I S Ã O 
 

Apresentadas as razões de recurso e as contrarrazões pela parte adversa, vieram-me os autos conclusos para, se for o caso, exercer juízo de retratação,
nos termos do art. 267, §6º, do Código Eleitoral. Decido.

Inicialmente, deve este juízo consignar que o douto promotor que subscreve as razões de recurso é conhecido nestas bandas do Norte (e já até
ultrapassando estas fronteiras) pela habilidade no manejo das palavras, pela eloquência de sua narrativa, pela argumentação escorreita, que,
confesso, cativa o leitor. Também é conhecido pela forma aguerrida, talvez até apaixonada, como defende suas ideias, suas convicções,
sobretudo quando está na condição de parte. Muitas vezes, convence o leitor não só pela beleza de sua redação, pela formosura de sua retórica,
mas em especial pela energia que desprende na escrita, sempre envolvente.

 
Todavia, este juízo ainda está sem entender as razões da utilização de palavras tão espinhosas, para não dizer capciosas e maledicentes, utilizadas na sua
peça recursal, talvez apoiadas em convicções precoces, formadas a partir de uma visão unilateral dos fatos, que, agora, creio, restarão esclarecidos.

 
Não espera este juízo um pedido de desculpas, por parte do nobre promotor. Jamais. Aliás, isso não faz parte da boa técnica processual. Espera apenas
reflexão e que, se achar que em algum momento se excedeu, busque, em casos vindouros, demonstrar seu inconformismo mais apegado à técnica, do que
aos seus sentimentos internos, quiçá estranhos ao processo, mesmo quando ostentar a qualidade de parte.

 
Como o nobre representante do parquet trouxe a estes autos de registro de candidatura eventos processuais ocorridos no âmbito da ação penal nº
000.0363-43.2016.6.05.0045, cumpre trazer nestas primeiras linhas o ponto central daquela ação penal, sem misturar sentimentos com registro de
candidatura. Nessa toada, cumpre indagar: qual seria a pena mais eficiente, com vistas à reprovação e à prevenção do crime (art. 59, do CP): a) manter o
réu em casa, enquanto perdurar a COVID-19, computando-se o tempo como se estivesse prestando serviços à comunidade (sugestão do MP)?; ou b)
converter a prestação de serviços em pena de prestação pecuniária a ser revertida em favor da pessoa que fora ofendida pela calúnia propalada pelo réu
(decisão do juízo)?

 
A decisão de converter a pena de prestação de serviços à comunidade em pena pecuniária em favor da vítima foi adotada por este juízo, com base nos
seguintes fundamentos:

 
1) o CNJ recomendou a não prestação de serviços à comunidade durante a pandemia da COVID-19 (Recomendações nº 62 e 78/2020), assim também o
fazendo o MPF¹;
2) a sentença condenatória não fixou valor mínimo de reparação dos danos experimentados pela vítima, em afronta ao que determina o art. 387, IV, do CPP;
3) a pena de prestação pecuniária pode ser revertida em favor da vítima (art. 45, §1º-A, do CP);
4) o art. 148, da Lei de Execuções Penais autoriza o juiz da execução a alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, corroborado por
decisões de tribunais (citadas na decisão);
5) o STJ admite a fixação de duas penas restritivas de direitos iguais, “a critério do Magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada” (AgRg no
REsp 1794829/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020);
6) a pena restritiva de direitos a ser fixada deve guardar pertinência com o crime praticado.

 
A despeito dos sentimentos que o nobre promotor deixou aflorar nas suas razões recursais, e dos ataques que ele tem sofrido nas redes sociais, cumpre
deixar claro que este juízo não acredita em atuação do parquet movido por viés ideológico. Este magistrado conhece a atuação e a retidão de Sua
Excelência, e não é de curto tempo.

Todavia, talvez preocupado com o reflexo que a ação penal poderia gerar neste pedido de registro de candidatura, acabou misturando as coisas e, quiçá
levado pela emoção, chegou a se apegar (manifestação no Id.17526939 deste RRC) em jurisprudências defasadas (datadas de 2008), produzidas antes da
alteração feita pela Lei 12.034/2009, no art. 11, §10, da Lei nº 9.504/97, e assim quase levou este juízo a rever sua própria decisão, induzido a erro.
Chegou a afirmar, desapegado da verdade, noutro ponto da ação penal, que este juízo teria declarado o cumprimento da pena e determinado “o
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arquivamento dos autos da execução penal” sem dar ciência ao MPE, “ocultando” do parquet evento processual tão relevante. Confesso que tomei um
susto a ler tal afirmação e corri ao encontro dos autos, já me penitenciando por ter cometido tamanha barbeiragem ou, talvez até, irresponsabilidade
processual.

 
Sem querer cogitar má-fé do ínclito representante do MP, verifiquei que este juízo, ao declarar cumprida a pena (5 após a decisão de embargos e após
expedida certidão cartorária nesse sentido), determinou, primeiramente, a intimação das partes e, somente “após o transcurso do prazo legal”, e de
“proceder às comunicações e providências necessárias” é que, ao fim, deveria o cartório arquivar o feito.
Enfim, tempos definitivamente estranhos.
Feitos esses esclarecimentos iniciais à Corte, cumpre assentar que analisando as razões recursais, vejo que os temas já foram enfrentados na decisão
recorrida, e os argumentos lançados nesta fase processual não tiveram o condão de induzir este juízo à retratação.
Ante o exposto, deixando de exercer o juízo de retratação previsto no art. 267, § 6º, do Código Eleitoral, MANTENHO, por seus próprios fundamentos, a
decisão recorrida.
Subam os autos ao egrégio TRE-BA, com as homenagens deste juízo.

 
Senhor do Bonfim/BA, na data da assinatura digital

 
(assinado digitalmente)

 
TARDELLI BOAVENTURA
Juiz da 45ª Zona Eleitoral

 
¹(http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-sugere-suspensao-temporaria-de-penas-de-prestacao-de-servicos-a-comunidade-para-prevenir-propagacao-da-
covid-19)
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