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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

 

 

 

AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (12627) - 0600912-03.2020.6.05.0000 - Senhor do
Bonfim - BAHIA
RELATOR: Juiz ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA

AUTOR: CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

Advogados do(a) AUTOR: JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO -
BA0022113, EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA0032751, DANILO MENDES SADY -
BA41693

EMENTA

 

Revisão criminal. Crime de calúnia na propaganda eleitoral. Ofensa em ambiente
público. Sentença condenatória transitada em julgado. Pretensão rescisória. Arguição de
nulidades. Não configuração. Improcedência.

1. A declinação da competência do juízo zonal para o Tribunal, em virtude da diplomação do
cargo de prefeito do denunciado, após o recebimento da denúncia, e o retorno posterior do
processo ao mesmo juízo, reconhecida a competência do mesmo, em face de entendimento
posterior do STF, demonstra contexto fático que rechaça absolutamente a hipótese de
nulidade pela prática de atos por juiz incompetente;

2. A ausência de proposta de sursis processual, à luz da jurisprudência pátria, trata-se de
questão a ser invocada oportunamente, antes da prolação da sentença condenatória,
momento após o qual incide a preclusão da matéria;

3. A nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o
efetivo prejuízo, conforme preconizado na Súmula 523/STF, situação esta que não resta
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evidenciada quando apresentada devida resposta à contestação, bem assim demonstrada a
possibilidade de arguição oportuna, pelo novo defensor constituído pelo réu, do agora
invocado direito ao sursis processual;

4. Questionamentos ao derredor da valoração de prova e culpabilidade do réu, a rigor, não
se encontram albergados nas hipóteses de cabimento da limitada ação revisional criminal, à
luz do art. 621 do Código de Processo Penal;

Ademais, no caso concreto, não se identifica qualquer situação excepcional, apresentando-se
a sentença devidamente fundamentada em todos os aspectos, inclusive na dosimetria da pena,
pelo que afastam-se as nulidades suscitadas;

5. Malgrado a possibilidade de conhecimento mais amplo no órgão ad quem do que a matéria
impugnada no recurso criminal, não há que se falar em nulidade do acórdão,  porque não se
manifestou expressamente sobre a aplicação da pena, mormente quando não reconhecida
qualquer  ilegalidade no particular;

6. Julga-se improcedente a pretensão deduzida na vertente revisão criminal, quando não
resta detectada na sentença condenatória qualquer contrariedade a texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos, tratando-se de decisum devidamente fundamentado em todos
os aspectos, não se justificando a desconstituição da coisa julgada.  

DECISÃO
Acordam os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em

 

 

PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, à unanimidade, JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 20/10/2020

Juiz ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
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