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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
45ª ZONA – SENHOR DO BONFIM/BA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 45ª ZONA – SENHOR DO BONFIM/BA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  por  intermédio  do  Promotor  Eleitoral
que  a  esta  subscreve,  após  receber,  formalmente,  o  aviso  de  intimação  identificado  sob  o  código
3456295, vem, perante Vossa Excelência, com o refinamento e cuidado necessários, montado nos arts.
265 e seguintes do  Código Eleitoral, interpor  recurso eleitoral em face da decisão de ID 20081815,
proferida,  em  complemento  à  sentença  de  ID  17847838,  nos  autos  do  pedido  de  registro  de
candidatura tombado sob o n° 0600251-83.6.05.0045, em que figura como interessado Carlos Alberto
Lopes Brasileiro.

Com as  razões  apresentadas  em anexo,  pugna pela  intimação  do recorrido
para que possa oferecer, se assim o quiser, a necessária contrariedade, e, em seguida, pela remessa dos
fólios ao crivo do egrégio Tribunal Regional Eleitoral, visando ao processamento e julgamento do apelo
interposto.

25 de outubro de 2020.

(documento assinado eletronicamente)

RUI GOMES SANCHES JÚNIOR
                                       Promotor Eleitoral – 45ª Zona/BA
                                                (Portaria PRE/MPE/BA n° 01/2020 – pub. in DJE de 14/01/2020)



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
45ª ZONA – SENHOR DO BONFIM/BA

AUTOS N° 0600251-83.2020.6.05.0045 – REGISTRO DE CANDIDATURA
45ª Zona Eleitoral – Senhor do Bonfim/BA
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido:  Carlos Alberto Lopes Brasileiro

RAZÕES   DE RECURSO ELEITORAL  

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia,

Colendo Órgão Julgador,
Eminentes Desembargadores,
Nobilíssimo Procurador Regional Eleitoral.

1. Cuida-se de pedido de registro de candidatura protocolado por Carlos Alberto Lopes
Brasileiro que, conforme formulário devidamente preenchido, pretende lograr êxito na disputa para o
cargo de prefeito do Município de Senhor do Bonfim.

2. O pedido recebeu impugnação da coligação “Unidos por uma nova Bonfim” e também
do Ministério Público Eleitoral que, em peças distintas, sustentaram a suspensão dos direitos políticos do
interessado em razão de condenação criminal transitada em julgado ao término da ação penal tombada
sob o n° 0000363-43.2016.6.05.0045 (45ª Zona Eleitoral – Senhor do Bonfim/BA). O parquet eleitoral
cogitou, ainda, da incidência da hipótese de inelegibilidade versada no art. 1°, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar Federal n° 64/1990, com a redação dada pela Lei Complementar n° 135/2010.

3. Devidamente  citado,  Carlos  Alberto  Lopes  Brasileiro  ofereceu  defesa,  aventando  a
hipótese de cumprimento superveniente da pena assacada,  o que lhe restituiria o gozo dos direitos
políticos a tempo do julgamento do pedido de registro. Gizou, ainda, que a inelegibilidade invocada pelo
Ministério Público Eleitoral não restaria caracterizada na hipótese em apreço.

4. Por intermédio da sentença de ID 17847838, o Juízo Singular deferiu o registro de
candidatura pleiteado, acatando, para tanto, o cogitado cumprimento da pena imposta ao interessado e
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a possibilidade de se considerar tal circunstância superveniente antes da fase do julgamento. Contudo,
deixou de se pronunciar sobre a hipótese de inelegibilidade aventada pelo Ministério Público Eleitoral,
motivo pelo qual foram opostos embargos declaratórios para suprir a omissão.

5. A  omissão  foi  sanada,  mantendo-se  deferido,  porém,  o  registro  de  candidatura  do
interessado.

Breve relatório.

6. Depreende-se dos autos que Carlos Alberto Lopes Brasileiro, após trâmite regular da
ação  penal  n°  0000363-43.2016.6.05.0045  (Justiça  Eleitoral),  fora  condenado,  em  definitivo,  ao
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de meio salário-mínimo cada, bem como à pena de
01 (hum) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art.
324,  caput, c/c art. 327, inciso III, ambos do  Código Eleitoral. De acordo com a respeitável sentença
proferida (documento de  ID 4282293 dos  autos  originais),  mantida  incólume nas  trilhas  recursais
percorridas,  com trânsito  em julgado certificado no dia  07 de maio de  2020,  a  pena privativa  de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária (cinco
salários-mínimos  a  entidade  com  destinação  social)  e  prestação  de  serviços  a  comunidade  ou  a
entidades públicas (local a ser definido em sede de audiência admonitória),  à base de uma hora de
tarefa por dia de condenação. Encontrar-se-ia o sentenciado, pois, com os direitos políticos suspensos
pelo tempo da condenação, além de enquadrado, objetivamente, na hipótese de inelegibilidade prevista
no art. 1°, inciso I, alínea e, da Lei Complementar Federal n° 64/1990.

7. O Juízo  a quo rejeitou a impugnação ministerial ao registro de candidatura, citando,
para tanto, um suposto cumprimento de pena e a qualidade de menor potencial ofensivo do delito. As
razões invocadas para se deferir o registro, porém, não procedem, data maxima venia.

1)  DA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSISTÊNCIA DOS
EFEITOS  DO  TÍTULO  CONDENATÓRIO  ORIGINAL.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE  DO  RECORRIDO  PROCLAMADA  EM  MANIFESTA
OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DO  CONTRADITÓRIO  E  DO  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  PENDÊNCIA  DE  RECURSO  APRESENTADO  NOS
AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PAGAMENTO A MENOR



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
45ª ZONA – SENHOR DO BONFIM/BA

DA  PENA  DE  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  FIXADA  NA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  SUSPENSÃO  DOS  DIREITOS  POLÍTICOS  DO
RECORRIDO

8. Os tempos são definitivamente estranhos e enxergar a luz,  em tais condições, exige
uma exposição detalhada dos episódios e acontecimentos processuais verificados até o momento.

9. Conforme exposto, por meio de sentença transitada em julgado, Carlos Alberto Lopes
Brasileiro restou condenado ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de meio salário-
mínimo cada, bem como à pena de 01 (hum) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela
prática do crime tipificado no art. 324, caput, c/c art. 327, inciso III, ambos do Código Eleitoral.

10. No bojo do referido título condenatório, a pena privativa de liberdade foi substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária (cinco salários-mínimos a
entidade com destinação social) e prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas (local a
ser definido em sede de audiência admonitória), à base de uma hora de tarefa por dia de condenação.

11. Antes mesmo do retorno dos autos à 45ª Zona Eleitoral para que se desse início à fase
de execução penal, ainda em meados do atual calendário, Carlos Alberto Lopes Brasileiro apresentou a
petição de ID 4328183 (autos originais), requerendo que a pena de prestação de serviço a comunidade
fosse substituída por outra medida de prestação pecuniária, aduzindo, para tanto, ante sua condição de
gestor do Município de Senhor do Bonfim a impossibilidade de se ausentar de suas funções e do efetivo
combate à pandemia da COVID-19.

12. O  pedido  fora  acolhido  pelo  Juízo  Eleitoral  da  45ª  Zona  Eleitoral,  fixando-se,  em
desfavor da sanção originalmente estipulada no título condenatório transitado em julgado (prestação de
serviço a comunidade), o pagamento, a título de uma segunda prestação pecuniária revertida à vítima
da infração penal, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

13. Contra a aludida decisão, proferida ainda na instância executiva, o Ministério Público
Eleitoral  opôs  embargos  de  declaração.  Acerca  do  recurso  horizontal,  deu-se  oportunidade  de  se
manifestar ao sentenciado, que, no ensejo, noticiou o “cumprimento” da pena na nova forma estipulada.

14. Já aqui nestes autos de registro de candidatura, paralelamente ao que ocorria nos autos
da execução penal n° 0000363-43.2016.6.05.0045, Carlos Alberto Lopes Brasileiro ofereceu resposta à
impugnação ministerial,  noticiando que a pena de prestação de serviço a comunidade pela qual foi
condenado acabou trocada pelo Juízo de Execução (Juízo Eleitoral da 45ª Zona – Senhor do Bonfim/BA)
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por outra medida de prestação pecuniária, cujo montante já teria sido, inclusive, adimplido. Pediu que
fosse reconhecida a hipótese de cumprimento de pena e, via de consequência, que lhe fosse reconhecida
a retomada dos direitos políticos.

15. Até aquele momento, não tinha o Ministério Público Eleitoral ciência acerca do exame,
pelo Juízo de Piso, dos embargos de declaratórios opostos na execução originária. Confiava-se, e não
teria como ser diferente, que o processo de execução seguiria natural avanço, em respeito às franquias
constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Por esse motivo, manifestando-se sobre a
tese de recuperação dos direitos políticos propugnada pelo recorrido nestes autos do pedido de registro
de candidatura, o Ministério Público Eleitoral apenas noticiou que, contra a decisão ilustrada na peça de
ID 17225738, a qual, em sede de execução, autorizava a troca de uma das penas restritivas de direito
por outra,  opusera oportunos embargos de declaração,  não possuindo, até  aquele momento,  ciência
formal do julgamento do recurso horizontal.

16. Ou seja, não se poderia invocar aqui a tese de cumprimento da pena quando a sanção
verdadeiramente imposta no título condenatório definitivo – pena privativa de liberdade substituída por
uma prestação pecuniária e por uma medida de prestação de serviços a comunidade – não havia sido
executada em sua totalidade. A troca aparentemente autorizada pelo Juízo da Execução Penal – e a que
se  apegou o interessado em abono de sua defesa inicialmente  aqui  construída – ainda não  estaria
cristalizada pelos efeitos da preclusão e poderia, sem dúvida, ser revertida não apenas por iniciativa do
próprio Juízo Singular, se acolhidos os embargos, como também por decisão da Superior Instância que,
retomando o império da coisa frontalmente atingido, exigisse o cumprimento das penas alternativas tal
como definidas na origem.

17. Entretanto, o inesperado e chocante aconteceu.

18. Bem de ver, ao aquilatar o pedido de registro e proferir a sentença de ID 17847838,
deferindo a candidatura, o Juízo Singular noticiou, ele próprio, ter rejeitado os embargos de declaração
interpostos  pelo  Ministério  Público  nos  autos  da  execução  n°  0000363-43.2016.8.05.0045  e  ter,
também ali, reconhecido a satisfação integral da pena e a extinção da punibilidade de Carlos Alberto
Lopes Brasileiro. A simplicidade com a qual se importou, para estes autos, fatos processuais da mais alta
importância e impacto não traz para a superfície, todavia, a gravidade das sérias violações em que se
precisou  incorrer  para  se  anunciar,  apressada  e  atabalhoadamente,  a  extinção  da  punibilidade  do
referido recorrido.

19. Volte-se, rapidamente, para os autos da execução penal.
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20. Com efeito,  depois  de  apresentados  embargos  declaratórios  pelo  Ministério  Público
Eleitoral na execução n° 0000363-43.2016.6.05.0045, devidamente avaliados pela parte contrária, o
expediente seguiu concluso à apreciação do Juízo a quo que, então, negou-lhes provimento. Em seguida,
porém,  sem promover a intimação do Ministério Público acerca da rejeição dos embargos e também
sem propiciar ao    parquet   a chance de se manifestar previamente sobre o noticiado cumprimento da  
pena, o mesmo Juízo da Execução declarou a pena do sentenciado satisfeita e a sua punibilidade extinta,
na forma da decisão de ID 18092077 (autos originais).

21. Ou seja, para se chegar à conclusão de que o recorrido recuperara os direitos políticos,
tal como anunciada na sentença de ID 17847838, precisou o Juízo Singular exarar decisão, nos autos
da execução penal, que pôs a sete palmos do chão os mais caros, sagrados e republicanos princípios do
contraditório e do devido processo legal, pois, como já registrado, a unidade judicante de origem não
assegurou ao Ministério Público e, em última análise, à própria sociedade, a oportunidade,  sequer, de
conhecer o resultado do julgamento dos embargos declaratórios, partindo, direta e imediatamente, para
a determinação de arquivamento definitivo dos autos da execução, num exemplo estarrecedor de abuso
e desrespeito à atuação ministerial jamais visto por aquelas bandas.

22. Ao rejeitar  embargos declaratórios lançados nestes autos,  o Juízo de Primeiro Grau
esclarece que se empenha em sanar “irregularidades formais” nos pedidos de registro de candidatura
sujeitos  a  sua  apreciação,  pois,  segundo  frisou,  a  população  precisa,  livremente,  escolher  seus
representantes,  “valendo-se do filtro natural das urnas”.  A afirmação, se lida de maneira desassociada
dos  aspectos  concretos  que  aqui  se  discutem,  seria  verdadeiramente  digna  de  aplausos  e  elevados
encômios, sem dúvida alguma. Entretanto, ocultar do Ministério Público o resultado de julgamento de
embargos  declaratórios  proferido  nos  autos  de  processo  de  execução  penal  e  subtrair  da  referida
instituição, que é parte direta naquele processo e defende, institucionalmente, os interesses da sociedade,
a chance de se posicionar a respeito de documentos e alegações apresentados pela parte adversa, tudo
para  se  alcançar  uma  decisão  viciada  de  “extinção  de  punibilidade”,  não  é,  nem de  muito  longe,
saneamento  de  mera  e  simples  irregularidade  formal  para  se  prestigiar  a  “democracia”,  mas
insofismável  transgressão  ao  dever  de  dispensar  tratamento  igualitário  às  partes  e  de  obedecer  os
cânones do contraditório e do devido processo legal.

23. Ou  seja,  o  Ministério  Público  Eleitoral  apresentou  embargos  de  declaração  contra
decisão  que,  em  sede  de  execução  penal,  modificou  a  pena  consolidada  no  título  condenatório
transitado em julgado e é surpreendido, tanto ali, como também aqui nos autos deste pedido de registro
de candidatura, com a intimação da declaração de extinção da punibilidade do sentenciado por suposto
cumprimento de uma pena que sequer estava ainda definida! 
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24. Indaga-se: era possível simplesmente não intimar o Ministério Público de decisão que
rejeitava  embargos  de  declaração  opostos  pela  instituição  contra  decisão  que  modificava  a  pena
restritiva de direitos sacramentada no título condenatório, avançando o processo de execução penal,
com indiferente naturalidade, como se não existisse uma parte por ela diretamente afetada? Era possível
resolver sobre questão das mais impactantes para o desfecho de um processo daquela envergadura –
suposto cumprimento de pena criminal  – sem oportunizar ao Ministério Público,  quando menos,  a
manifestação prévia acerca dos documentos apresentados pela parte adversa e também da certidão
emitida  pela  Chefia  do Cartório?  Era  possível  sufocar,  silenciar,  rebaixar  e  asfixiar  uma parte  em
detrimento  de  outra,  criando-se  focos  de  privilégio  processual  inadmissíveis  e  incoalescentes  com
preceitos de igualdade e contraditório? As perguntas são apenas retóricas, pois a negativa retumbante se
afigura óbvia.

25 Além disso, como pode o Juízo a quo declarar cumprida a pena e extinta a punibilidade
do recorrido, inclusive com determinação de arquivamento dos autos da execução penal, se ainda não
se tinha dado formal ciência ao Ministério Público Eleitoral do julgamento dos embargos de declaração,
sonegando do  parquet a possibilidade de manejo do recurso de agravo? Como pode se reconhecer o
cumprimento de uma pena de cuja troca ainda cabia recurso para a Instância Superior? A situação é,
data venia, das mais extravagantes e não pode ser desconsiderada por essa egrégia Corte.

26. Nessa perspectiva, aliás, soa extremamente incômoda a afirmação, posta da decisão de
ID 20081815, de que a noção de Justiça se fundaria numa postura de equilíbrio, não pela ideia em si,
obviamente, mas por ter se assistido aqui a claro cenário de desprezo processual de uma parte em
detrimento de outra. Para se chegar à compreensão pessoal do que seria um “resultado equilibrado”,
poderia o Julgador a quo aniquilar vetores constitucionais que estruturam e moldam toda a lógica do
processo? Podem os fins justificar os meios? Seguramente que não.

27. E não se tente atribuir esse roteiro processual de poucas cores à ocorrência de falha no
sistema PJe Eleitoral, tal como se cogitou nos autos da execução penal (0000343-43.2016.6.05.0045 –
documentos anexos). O sistema pode até não ter mesmo gerado a intimação para o Ministério Público
Eleitoral, a despeito das mais de quinhentas comunicações normalmente recebidas pelo parquet apenas
nas duas últimas semanas, sem nenhuma intercorrência. Não se dispõe, no momento, de dados técnicos
para afirmar o contrário. Contudo, ao receber os autos conclusos, era dever inafastável do Julgador
analisar as comunicações lançadas nos autos digitais  e aferir,  consequentemente,  a regularidade da
tramitação processual, inclusive porque inexistia, na árvore de movimentos do feito, registro algum de
“decurso de prazo”, como soe ocorrer no sistema PJe quando uma parte, devidamente intimada, deixa
escoar in albis o prazo para resposta ao aviso de intimação eletrônica. Certidão do cartório de que a
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intimação tinha se realizado também não havia, logicamente. Não bastasse isso, um simples acesso à aba
“expedientes”, aberta a todos os atores do processo, permitiria a simplérrima verificação de que o MP
não havia sido intimado momento algum da decisão denegatória dos embargos, circunstância essa que,
aliás, foi também certificada, sem maior obstáculo, pelo Chefe do Cartório da 45ª Zona Eleitoral (Senhor
do Bonfim/BA –  vide  certidão anexa). A falha técnica, se houve, jamais teria o condão, nesse caso, de
propiciar ou mesmo induzir a grave falha humana subsequente, pois era do usuário interno do sistema,
especialmente de quem tem o poder de decidir, a responsabilidade maior de controlar a tramitação
processual, a regularidade dos atos praticados e o respeito incondicional às balizas lógicas do processo.

28. Todo esse panorama não tem a pretensão de instar a egrégia Corte Eleitoral a rever, em
sede de pedido de registro de candidatura, o andamento desfigurado da ação de execução penal n°
0000363-43.2016.6.05.0045. No entanto, como o Juízo de Execução Penal e o Juízo da Eleição estão
concentrados  numa  mesma  unidade  judicante,  submetidos,  hierarquicamente,  à  mesma  Estrutura
Superior do Poder Judiciário,  tornou-se importante contextualizar como se chegou até a decisão de
“declaração de extinção de punibilidade do recorrido”.

29. Calha sublinhar, no momento, que o Ministério Público Eleitoral, consoante destacam
as  peças  anexas,  insurgiu-se  contra  a  sentença  extintiva  da  punibilidade  mediante  apresentação
tempestiva do cabível recurso de agravo, chamando a atenção dessa veneranda Corte Eleitoral para as
nulidades  processuais  de que se encontra impregnado o feito  e  pedindo que se oportunize à  parte
exequente (MP) a intimação prévia e a possibilidade de recorrer, adequadamente, da irregular troca de
uma pena restritiva de direitos por outra.

30. Em outras palavras, significa dizer que o reconhecido cumprimento da pena ainda não
está imune ao fenômeno da preclusão e pode, a qualquer tempo, até mesmo pelo exercício do juízo de
retratação na órbita da instância originária, esvair-se. Não se pode cogitar de cumprimento da pena
ensejadora da retomada dos direitos políticos quando a decisão que lhe teria dado causa, para além das
máculas processuais manifestas, ainda não se encontra juridicamente estabilizada.

31. Além disso, cumpre consignar que, na pressa, o Magistrado de Primeiro Grau sequer
teve o cuidado de analisar, cuidadosamente, se os valores pagos pelo recorrido, de fato, espelhavam
aqueles  fixados  no  édito  condenatório,  preferindo  dispor,  em  uma  única  linha,  sobre  o  suposto
cumprimento da pena.

32. Todavia, conforme assinalado, uma das penas restritivas de direito a que condenado
Carlos Alberto Lopes Brasileiro foi a prestação pecuniária em favor de entidade com atuação na área da
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saúde, estimada em 05 (cinco) salários-mínimos. O cálculo, como entoa a jurisprudência pacífica dos
Tribunais  Pátrios,  deve  recair  sobre  o  valor  do  salário-mínimo  vigente  à  época  do  adimplemento,
diferentemente do cálculo da pena de multa que, à luz de expressa previsão legal, considera o montante
vigente na data dos fatos.

33. O salário-mínimo, em 2020, está orçado em R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco
reais).  Cinco  salários-mínimos  exigiriam,  do  recorrido,  o  pagamento  de  R$  5.225,00  (cinco  mil,
duzentos e vinte e cinco reais). Entretanto, o comprovante juntado pelo recorrido ilustra pagamento, a
título  de  prestação  pecuniária  definida  no  título  condenatório,  no  valor,  apenas,  de  R$  4.400,00,
inferior, pois,  ao  quantum necessário para se considerar satisfeita essa parcela da reprimenda (vide
arquivo de ID 17225741).

34. O Ministério Público Eleitoral suscitaria essa questão se lhe tivesse sido dada, nos autos
da execução penal, a oportunidade, pelo menos, de se manifestar sobre o depósito a menor do valor da
prestação pecuniária estipulada na sentença condenatória. No entanto, calou-se violentamente a voz da
instituição ministerial, tolhendo-lhe a possibilidade de intervir no processo e de se debruçar sobre os
documentos apresentados pelo sentenciado antes de se reputar cumprida e satisfeitas as penas impostas.

35. De toda maneira, como a questão ainda está sendo discutida em sede de recurso de
agravo nos autos da execução, esse egrégio Tribunal Eleitoral pode, aqui, à guisa das informações e
documentos  colacionados,  reconhecer  que  a  pena  de  prestação  pecuniária  devida  à  entidade  com
atuação na área de saúde não foi cumprida na forma estipulada, superando o prematuro, equivocado e,
mais grave ainda,  nulo reconhecimento proclamado pelo Juízo Monocrático.  Eis recente julgado do
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“SALÁRIO  MÍNIMO  VIGENTE  À  ÉPOCA  DO  PAGAMENTO.  AGRAVO
REGIMENTAL. PROVIDO.
(…)
2. A pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve
ser calculada com base no valor do salário mínimo à época do pagamento.
Precedentes.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
dá provimento para fixar a pena de prestação pecuniária em um salário
mínimo vigente à época do pagamento”
(Superior Tribunal de Justila, Edcl no HC 529379/SC, Sexta Turma, Relator
Ministro Nefi Cordeiro, pub. in DJe de 16/03/2020).
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36. D’outra banda, insta esclarecer que o Juízo Singular, cindindo a coisa julgada formada
nos autos da ação penal n° 0000363-43.2016.6.05.0045, efetuou a troca de uma das penas restritivas
de direito (prestação de serviço a comunidade por uma segunda prestação pecuniária) e, sem aguardar
a preclusão de possíveis recursos contra tal irregular medida, julgou extinta a punibilidade do réu, o
que, data venia, não se mostra possível.

37. Ora, a troca operada ainda não estava consolidada e não poderia servir de parâmetro
para a proclamação de resultado dessa envergadura,  porquanto a jurisdição – felizmente! – não se
encerraria  ali  nos  limites  do  Juízo  a  quo.  A  decisão  que  viabilizou a  substituição  de  uma medida
restritiva por outra ainda poderia passar pelo escrutínio dessa Corte Eleitoral e somente assim não se fez
porque, como já relatado, a Unidade de Origem ocultou do Ministério Público Eleitoral o desfecho dos
embargos declaratórios opostos pelo parquet.

38. Como se declarar extinta a pena se, num momento futuro, pode a Instância ad quem
reverter a decisão tomada em sede de execução e retomar as balizas contidas no título condenatório
transitado em julgado? Impor-se-ia ao recorrido, numa espécie de “segunda execução”, o cumprimento
de outra pena além daquela que ele, supostamente, cumprira? O sistema, simplesmente, não fecharia.

39. Desconhece-se o que levou o Juízo de Piso a empreender tamanha pressa na condução
do caso, a ponto de alijar do feito princípios dignificantes do próprio processo e embaladores de sua
conformação  constitucional  e  de  nem  mesmo  conseguir  emplacar  simples  cálculos  aritméticos
(pagamento  a  menor  da  pena  de  prestação  pecuniária  fixada  na  sentença  condenatória).  De  toda
maneira, sem que se tivesse uma definição inquebrantável acerca da modificação desastrosa da coisa
julgada, afigurar-se-ia inadmissível o reconhecimento do cumprimento da pena e, consequentemente,
da extinção da punibilidade.

40. Do mesmo modo que o Ministério Público não pode cobrar a execução da pena à
míngua de um título condenatório transitado em julgado, não poderia o recorrido conseguir a extinção
de  sua  punibilidade  enquanto  não  aprovada,  por  força  da  preclusão,  a  decisão  que,  em  sede  de
execução, revertera a expressão da coisa julgada e lhe minara o conteúdo.

41. Destarte, seja porque o proclamado cumprimento da pena se encontra em discussão
judicial no espaço processual adequado (recurso de agravo de execução), sobretudo face à nulidade
flagrante da respectiva decisão, seja porque, concretamente, não se operou o pagamento integral da
pena  de  prestação  pecuniária  fixada  na  sentença,  impõe-se  reconhecer,  no  caso,  que  subsiste  a
suspensão  dos  direitos  políticos  do  recorrido  como  efeito  secundário  da  condenação  criminal,
rejeitando-se, assim, o pedido de registro de candidatura.
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2)  DA COMPROVAÇÃO DAS  CONDIÇÕES  DE  ELEGIBILIDADE NO
MOMENTO  DA  FORMALIZAÇÃO  DO  REGISTRO.  DIREITOS
POLÍTICOS SUSPENSOS À ÉPOCA DO PEDIDO.

42. Como dispõe a lei eleitoral, as condições de elegibilidade – como o gozo de direitos
políticos – devem ser aferidas no momento exato do pedido de registro de candidatura,  salvo,  ante
expressa previsão legal a respeito, quanto à idade mínima para ocupar o cargo. Quando do pedido
formulado nestes autos, pois, encontrava-se o interessado com os direitos políticos suspensos diante de
condenação criminal  transitada em julgado e,  portanto,  não reunia,  à época,  todas as condições de
elegibilidade necessários para se firmar validamente na disputa, impondo-se, também por esse viés, o
indeferimento do registro.

43. O Juízo Singular, para contornar o empeço legal, invoca a regra do art. 11, § 10°, da
Lei Federal n° 9.504/1997, segundo a qual “as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”.

44. Entretanto, como se vê da literalidade da norma, autoriza-se excepcionar do raio de
incidência do texto  – momento exato da aferição das condições de elegibilidade e inelegibilidade  –
apenas  as  circunstâncias  supervenientes  que  possam  afastar  a  inelegibilidade.  Ora,  no  caso  sob
disceptação,  versou-se  suspensão  de  direitos  políticos  que,  como  se  sabe,  afeta  a  elegibilidade  do
interessado (requisito de índole constitucional). Assim, o suposto cumprimento superveniente da pena –
que,  como visto,  é  apenas  suposto  mesmo  – não  está  abarcada  pela  exceção  legal  que  autoriza  a
influência sobre o julgamento do registro de circunstâncias futuras ao momento exato do pedido.

45. Deve-se, também por essa razão, negar o registro de candidatura porfiado.

3) DA HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1°, INCISO
I, ALÍNEA E, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 64/1990

46. Como  cediço,  a  condenação  criminal  desperta  outro  tipo  de  impedimento  à
candidatura, qual seja, a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar n°
64/1990,  com  redação  dada  pela  Lei  Complementar  Federal  n°  135/2010,  incidente  no  caso  de
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cometimento de um dos crimes ali enumerados e que se impõe desde a condenação por órgão judicial
colegiado (Tribunal do Júri, Tribunal de Justiça, Tribunais Eleitorais, etc.) até o transcurso de oito anos
após o efetivo cumprimento da pena. Eis o teor do dispositivo invocado:

“Art. 1º São inelegíveis:

        I - para qualquer cargo:

e)  os  que  forem  condenados,  em  decisão  transitada  em
julgado  ou proferida  por  órgão  judicial  colegiado,  desde  a
condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:

(…)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa
de liberdade”

47. Na situação enfrentada, tem-se condenação por prática de crime tipicamente eleitoral
cujo preceito secundário do tipo estipula a fixação de multa e, também, de privativa de liberdade (324,
caput, c/c art. 327, inciso III, ambos do Código Eleitoral.).

48. O Julgador  de Primeiro Grau,  em sede de  embargos  declaratórios  manejados  neste
pedido de registro de candidatura, repeliu a incidência daquela hipótese legal por entender que, no
caso, o quantum da pena privativa de liberdade imposto ao recorrido – 01 ano e 02 meses de detenção –
conduziria o delito à condição de crime de menor potencial ofensivo, suficiente para atrair a ressalva
contida no art. 1°, § 4°, da Lei Complementar Federal n° 64/1990.

49. O raciocínio formado, todavia, não pode subsistir.

50. Com efeito, considera-se crime de menor potencial ofensivo aquela cuja pena máxima
em abstrato, prevista no respectivo preceito secundário do tipo, seja superior a dois anos. Não se leva em
conta, portanto, a pena fixada em concreto, ao contrário do que assentado pelo Juízo Singular.

51. Ora, o crime de calúnia majorada levada a efeito pelo recorrido traz pena máxima que
supera os dois anos de detenção (art. 324,  caput, c/c art. 327, inciso III, do  Código Eleitoral), pouco
importando se, na estipulação concreta da sanção, o patamar máximo não fora alcançado. O crime não
se torna de menor potencial ofensivo tão apenas por essa circunstância, data maxima venia.
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52. Decerto,  o  crime  pelo  qual  o  impugnado  foi  acusado  e,  alfim,  condenado,  não  se
limitou apenas à figura principal de  “caluniar alguém, na propaganda eleitoral,  ou visando fins de
propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”, mas espelhou, em verdade, o delito
mais  ofensivo  ao  bem  jurídico  de  “caluniar  alguém,  na  propaganda  eleitoral  ou  visando  fins  de
propaganda, imputando-lhe, na presença de várias pessoas ou por meio que facilitou a divulgação da
ofensa,  fato definindo como crime”.  E essa configuração normativa,  promovendo o adequado ajuste
típico do episódio delituoso à correta regra de incidência, escapa da noção de crime de menor potencial
ofensivo, porquanto o emprego da causa de aumento de pena contida no art. 327, inciso III, do Código
Eleitoral,  integrando-se à descrição típica,  leva a sanção máxima do tipo principal – abstratamente
considerada – a patamar superior a 02 (dois) anos (art. 61 da Lei Federal n° 9.099/1995).

53. Note-se que não se pretende fazer uma analogia com outras causas de aumento de
pena que, na prática criminal, costumam suprimir a competência dos Juizados Especiais Criminais e
também vedar a concessão de benefícios penais (transação penal e suspensão condicional do processo),
a exemplo dos concursos material e formal, bem como da continuidade delitiva (arts. 69 a 71 do Código
Penal). Sabe-se que a egrégia Corte Eleitoral Superior é, ao menos em seu bloco majoritário, refratária a
essa interpretação ampliativa, assentando os escopos mais restritivos da inelegibilidade. Não se tem aqui,
verdadeiramente,  a  elevação  da  reprimenda  máxima  por  força  de  ficções  jurídicas  ou  mesmo  de
somatórios de penas de ações criminosas distintas. O que se apresenta na hipótese sob disceptação, ao
contrário, é o próprio enquadramento típico do fato criminoso em sua percepção mais pura, única e
natural,  com o reconhecimento de  que,  diante  de  sua maior  gravidade,  tem-se  uma pena máxima
abstrata superior a 02 (dois) anos, bastando para a sua caracterização como delito de maior potencial
ofensivo.

54. Cuida-se, em verdade, de conformação típica que, ao cabo da operação jurídica, revela
a existência de crime destacado do molde básico, com contornos de punição próprios. A pena máxima
legal da narrativa delituosa imputada ao requerido é de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção,
pouco importando a reprimenda definida em concreto. Em outras palavras, o fato criminoso assacado
ao impugnado, de per se, não se caracteriza como delito de menor potencial ofensivo, incidindo, então,
inevitavelmente, a inelegibilidade talhada no art. 1°, inciso I, alínea  e, item 4, da Lei Complementar
Federal n° 64/1990.

55. No ensejo, reafirmam-se, como se aqui estivesse também literalmente transcritas, as
demais razões sustentadas quando da formal impugnação ministerial de ID 11622062

56. Por todo o exposto, com as mais valorosas pompas e solenidades de estilo, o Ministério
Público Eleitoral suplica a este egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia que, na gloriosa
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missão de distribuir a mais lídima Justiça, conheça do recurso eleitoral ora interposto e, cotejando-lhe o
mérito, reforme a sentença proferida, com o acolhimento da impugnação originalmente deduzida pelo
parquet e a consequente negativa do registro de candidatura formulado pelo recorrido.

É o que se pede, para o gáudio da mais cristalina e lídima Justiça, reiterando o parquet,
no ensejo, como se aqui também estivessem literalmente reproduzidas, todas as razões expostas nos seus
pronunciamentos anteriores.

25 de outubro de 2020.

(documento assinado eletronicamente)

RUI GOMES SANCHES JÚNIOR
                           Promotor Eleitoral – 45ª Zona/BA
                                   (Portaria PRE/MPE/BA n° 01/2020 – pub. in DJE de 14/01/2020)


