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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, os avisos de intimação identificados sob os códigos
2672734 e 2672735, emitidos apenas nesta data, vem, perante Vossa Excelência, com o refinamento e
cuidado necessários, montado no art. 197 na Lei Federal n° 7.210/1984, interpor recurso de agravo em
face das decisões de ID 18092077 e 15048266, proferidas nos autos da execução penal tombada sob o
n° 0000363-43.2016.6.05.0045, em cujo polo passivo figura Carlos Alberto Lopes Brasileiro.

Apresentando, na oportunidade, as razões recursais, pugna pelo recebimento
do recurso e, por último, pelo acolhimento do pedido formulado em sede de juízo de retratação.

Caso mantidas as decisões recorridas, pugna pela  remessa dos fólios ao crivo
do egrégio Tribunal Regional Eleitoral, visando ao processamento e julgamento do recurso interposto.

19 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)
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
45ª ZONA – SENHOR DO BONFIM/BA

AUTOS N° 0000363-43.2016.6.05.0045 – EXECUÇÃO PENAL
45ª Zona Eleitoral – Senhor do Bonfim/BA
Agravante: Ministério Público Eleitoral
Agravado:  Carlos Alberto Lopes Brasileiro

RAZÕES   DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL  

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia,

Colenda Turma Julgadora,
Eminentes Desembargadores,
Nobilíssimo Procurador Regional Eleitoral.

1.  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.

2. No bojo referido do 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.

3. Antes mesmo do retorno dos autos à 45ª Zona Eleitoral para que se desse início à fase
de execução penal, Carlos Alberto Lopes Brasileiro apresentou a petição de ID 4328183, requerendo
que a medida de prestação de serviço a comunidade fosse substituída por outra pena 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.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
45ª ZONA – SENHOR DO BONFIM/BA

4. O pedido fora acolhido pelo Juízo Eleitoral da 45ª Zona nos termos da decisão de ID
7139653, 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).

5. Contra a decisão de ID 7139653,  O Ministério Público Eleitoral  opôs embargos de
declaração, acerca dos quais se manifestou o sentenciado, que, no ensejo da contrariedade, noticiou o
“cumprimento” da pena na nova forma estipulada.

6. Conclusos os autos, o Juízo a quo negou acolhimento aos aclaratórios e, 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, declarou a pena do
sentenciado satisfeita e a sua punibilidade extinta, na forma da decisão de ID 18092077.

Breve relato.

7. Os  desdobramentos  deste  feito  evidenciam  esdrúxulas  situações  de  irregularidades
processuais que, com todas as vênias, fogem, incompreensivelmente, do padrão elevado de atuação do
Juízo Eleitoral da 45ª Zona Eleitoral (Senhor do Bonfim/BA), desafiando a pronta atuação desse egrégio
Tribunal, senão vejamos:

1)  DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECONHECE O CUMPRIMENTO DA
PENA E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICA  DO  NÃO-ACOLHIMENTO  DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PRÉVIA  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  SE  MANIFESTAR  SOBRE  O  SUPOSTO
CUMPRIMENTO  DAS  SANÇÕES.  OFENSA  INESCONDÍVEL  AO  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO.

8. Por razões desconhecidas, o douto Juízo Singular, que sempre prezou pelo escorreito
trâmite dos feitos sob sua rigorosa presidência, deixou, nesse caso específico, de observar princípios
elementares do devido processo legal, escanteando desrespeitosamente o Ministério Público e, em última
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
45ª ZONA – SENHOR DO BONFIM/BA

análise,  a  própria  sociedade  afligida  pela  prática  de  crime,  como  se,  aqui,  estivéssemos  diante  de
processo composto por uma parte só.

9. Conforme narrado, em substituição à pena privativa de liberdade imposta, o recorrido
foi condenado ao cumprimento de penas alternativas de prestação pecuniária e de prestação de serviço
à comunidade. Em sede de execução penal,  o Juízo Zonal decotou a pena de prestação de serviço à
comunidade e, em seu lugar, colocou outra medida de prestação pecuniária. Dessa decisão recorreu
horizontalmente o Ministério Público Eleitoral, que pretendia aclarar aspectos omissos do ato atacado.
Após a apresentação do recurso ministerial, o sentenciado noticiou o pagamento da multa e das duas
prestações  pecuniárias,  pedindo  o  reconhecimento  do  cumprimento  da  pena,  muito  embora  ainda
estivesse em franca discussão, com possibilidade de manejo de recurso à Instância Superior, a questão
relativa à troca efetuada no curso da fase executiva. O Juízo de Piso conheceu e negou provimento aos
embargos,  mediante  decisão da  qual  não  deu ciência ao Ministério  Público  Eleitoral,  ocultando do
titular  da  ação  penal,  e  não  se  sabe  o  porquê,  o  entendimento  firmado  e  subtraindo  do  legítimo
representante da sociedade a possibilidade de oportuna interposição do recurso de agravo.

10. Mas não foi só.

11. Após a rejeição dos embargos,  o cartório da 45ª Zona Eleitoral emitiu certidão (ID
16377652) e os autos retornaram imediatamente conclusos ao Juiz a quo que, mais uma vez, solapando
o princípio sagrado do contraditório e desprezando a necessidade de manifestação prévia do Ministério
Público, declarou extinta a punibilidade do agravado. 

12 Ou  seja,  o  Ministério  Público  Eleitoral  apresentou  embargos  de  declaração  contra
decisão que, em sede de execução penal, modifica a pena consolidada no título condenatório transitado
em julgado e é surpreendido, de forma estarrecedora, com a intimação da declaração de extinção da
punibilidade do sentenciado por suposto cumprimento de uma pena que sequer estava ainda definida!

13. Octávio  Mangabeira  já  preconizava,  há  muito,  que  os  absurdos  não  são  de  todo
estranhos por aqui. Entretanto, ao cunhar a sua célebre frase, certamente não havia se deparado com
exemplo tão claro e expressivo tal como o que aqui se delineou.

14. O  atropelo  aos  princípios  do  contraditório  e  do  devido  processo  legal  se  revela
injustificável  e  abala a  opulência do Juízo Eleitoral  da 45ª Zona (Senhor  do Bonfim/BA),  que agiu,
variando de seu padrão até então impecável, com elevado arbítrio ao suprimir do Ministério Público
Eleitoral, por motivos ainda alheios à compreensão, a mais singela possibilidade de a instituição intervir
no processo, como parte que é, e de adotar as medidas autorizadas pela lei processual.
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15. Indaga-se: é possível simplesmente não intimar o Ministério Público de decisão que
rejeita embargos de declaração opostos pela instituição contra decisão que modifica a pena restritiva de
direitos  sacramentada no  título  condenatório,  avançando o  processo,  com indiferente  naturalidade,
como se não existisse uma parte por ela diretamente afetada? É possível resolver sobre questão das mais
impactantes  para  o  desfecho  de  um processo  dessa  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? É
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?
Tempos, enfim, definitivamente estranhos.

16. O trâmite processual descrito, que escancara nulidades, evidencia nítido propósito de
calar a voz do Ministério Público, algo, até então, impensável.

17. Tão elementar a necessidade de ouvir as duas partes sobre qualquer aspecto da decisão
que o Código de Processo Civil, reforçando a existência do princípio da não-surpresa, trouxe disposição
explícita  segundo  a  qual  “o  juiz  não  pode  decidir,  em  grau  algum  de  jurisdição,  com  base  em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (art. 10/CPC).

18. No caso sob disceptação, a questão relativa ao “cumprimento da pena” somente fora
aventada  após  o  manejo  dos  embargos  declaratórios  pelo  Ministério  Público  que,  então,  não  teve,
sequer, a chance de rebater a tese e lhe desconhecia por completo a própria existência. Essa garantia
processual é condição das mais essenciais para a construção de uma sociedade minimamente civilizada
que repele tiranias, inclusive, e por maior razão, quando levadas a cabo pelo próprio Poder Judiciário.

19. A decisão de ID 18092077 é, portanto, nula de pleno direito, por decidir sobre tópico
em relação ao qual não se deu prévia ciência ao Ministério Público, surpreendendo-o, e por não se
garantir à instituição, como mandam a lei e a Constituição Federal, a oportunidade de contraditá-lo.

20. Além disso, como pode o Juízo a quo declarar cumprida a pena e extinta a punibilidade
do executado, 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? 
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21. A situação é das mais extravagantes e o Ministério Público se vê agora compelido a, em
um  único  recurso,  enfrentar  duas  decisões  distintas  e  com  conteúdos  tão  diversos,  embora  com
inequívoca relação de prejudicialidade.

22. Destarte, também se afigura nula a decisão de ID 1892077 por declarar precocemente
o cumprimento das penas tomando por base a troca feita apenas em sede de execução e da qual ainda
cabia recurso. O recurso,  aliás,  seria regularmente interposto, tivesse tido o Ministério Público,  não
apenas por cortesia,  mas por incisiva obrigação processual  do Juízo,  a oportunidade de conhecer a
decisão denegatória dos embargos de declarações opostos na origem.

23. O Juízo  a quo não apenas colocou o Ministério Público numa posição subalterna em
relação à outra parte, melindrando, sem nenhuma razão ao menos aparente, o vetor republicano da
igualdade, como acabou por eliminar, de forma avessa a qualquer lógica processual, uma possibilidade
recursal legítima do parquet, que, assim, não pôde mais questionar a troca do tipo de pena restritiva de
direitos decidida em sede de execução penal.

23. Esgazeado  com essa  situação  tão  írrita  a  preceitos  comezinhos  da  teoria  geral  do
processo, mas confiando, como última trincheira, na postura séria, reta e sólida desse egrégio Sodalício,
o  Ministério  Público  Eleitoral  reclama,  então,  em caráter  preliminar,  a  nulidade  da  decisão  de  ID
1892077, a fim de que os autos retornem ao Juízo de Origem e ali se determine a intimação formal do
parquet da decisão de ID 15048266 (rejeição dos embargos de declaração).

2) DA  NULIDADE  DA  DECISÃO  QUE  REJEITOU  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  OPOSTOS  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
ENFRENTAMENTO  DE  TÓPICO  RELATIVO  À  NÃO-REALIZAÇÃO  DE
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

24. A  execução  da  pena  restritiva  de  direitos  se  inicia  com a  realização  de  audiência
admonitória. No caso, o recorrido pediu, em sua petição de ID4328197, que a formalidade essencial
fosse ignorada, contra o que insurgiu o Ministério Público. O Juízo a quo não abordou o tema ao efetuar
a troca de uma pena restritiva de direitos por outra, motivo pelo qual o parquet, para emplacar o pré-
questionamento da matéria, dela também tratou nos embargos de declaração. Ocorre que, ao manter a
decisão recorrida, Sua Excelência, novamente, não se posicionou sobre a necessidade de realização da
audiência admonitória como ato inaugural da presente execução penal, deixando, assim, de justificar os
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motivos que lhe conduziram à dispensa do ato. A omissão implica negativa de prestação jurisdicional e,
portanto, nulidade da decisão de ID 15048266, que logo se pede.

3) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO DE ID 15048266,  QUE
REJEITOU  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  OPOSTOS  PELO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL

25. Consoante exposto, há, nos presentes autos de execução penal, duas decisões judiciais
distintas, sendo que, da primeira, não se intimou o Ministério Público, partindo-se, atabalhoadamente,
para a declaração de extinção da pena e da punibilidade do recorrido,  também sem ouvir  o MP a
respeito (ou mesmo lhe dar a chance de se posicionar). Como esse é o primeiro instante processual que
fala o Ministério Público depois da oposição dos embargos, pois lhe fora extirpado o direito mínimo ao
conhecimento da respectiva decisão, e diante de um contexto processual marcado por incertezas e total
insegurança, não poderia deixar o parquet de enfrentar, logo aqui, mesmo esperando o reconhecimento
das nulidades aventadas, as questões de mérito sustentadas desde os primórdios da execução.

26. Segundo oportunamente destacado, após o trânsito em julgado de condenação que lhe
exigia, além do pagamento de multa, o cumprimento de uma prestação pecuniária e de uma prestação
de serviço a comunidade, em substituição à pena privativa de liberdade superior a um ano de detenção,
Carlos Alberto Lopes Brasileiro requereu, por meio de petição datada de 14 de julho de 2020,  a) a
dispensa da realização de audiência admonitória; e, ainda,  b) a conversão da medida de prestação de
serviço à comunidade por outra pena de prestação pecuniária, aduzindo, em respaldo de sua tese:

a) que, com lastro no art. 148 da Lei de Execuções Penais, a “jurisprudência já
vem admitindo a possibilidade, em casos excepcionalíssimos, de conversão da
pena  de  prestação  de  serviços  à  comunidade  em  outra  de  prestação
pecuniária”;
b) que é prefeito do Município de Senhor do Bonfim e, atualmente, “enfrenta
as  mazelas  decorrentes  da  pandemia  da  COVID-19,  declarada  pela
Organização Mundial de Saúde”;
c) que,  devido  ao  momento  de  enfrentamento  da  crise  sanitária,  “já  está
tolhido quase que integralmente do convívio familiar”, pois lhe são exigidas
medidas  imediatas  para  conter  a  expansão  da  doença,  sem  prejuízo  da
responsabilidade ordinária de gerir a máquina administrativa;
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d) que a pena de prestação de serviços, no seu entender, também afetaria a
população bonfinense, pois a privaria de seu gestor  “em um momento tão
penoso e delicado”;
e)  que a comunidade carece da “dedicação integral do tempo do seu líder
máximo” para enfrentar o contexto de pandemia existente no Município de
Senhor do Bonfim, configurando-se aí a “situação excepcionalíssima” que, sob
sua ótica, justificaria a modificação da espécie de pena restritiva de direitos; e,
por último,
f) que, na atual conjuntura, o cumprimento da medida lhe exporia ao risco de
contágio pelo novel coronavírus.

27. Conhecendo daquele requerimento em um instante no qual ainda se respeitavam as
garantias processuais da instituição, o Ministério Público Eleitoral, sem jamais olvidar o quadro delicado
vivenciado  pela  humanidade,  opôs-se  à  substituição  requestada  pelo  sentenciado  e  à  dispensa  da
realização de audiência admonitória, com lastro nos seguintes fundamentos:

a) inexistência  de  circunstância  inédita  que  pudesse  reverter  o  sentido  da
decisão  transitada  em  julgado,  considerando  todos  os  passos  percorridos
durante o processo de conhecimento, cuja definição ocorrera já sob a tragédia
da pandemia;

b) insubsistência  do  quadro  de  excepcionalidade  invocado  pelo  agravado,
porquanto a situação fática descrita em seu requerimento (necessidade de se
dedicar, em tempo integral, ao enfrentamento da pandemia enquanto gestor
do Município de Senhor do Bonfim),  não encontrava guarida na realidade,
haja  vista  evidências  indeclináveis  de  sua  disposição  para  promoção  de
eventos alheios à condução da máquina pública e ao combate da transmissão
do novel coronavírus;

c) a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, responsável por
definir, harmonizar e uniformizar, em todas as demais instâncias inferiores, a
interpretação da legislação infraconstitucional, não admite, sob o pretexto de
aplicação do art. 148 da Lei de Execução Penal, a substituição de um tipo de
pena restritiva por outro;

d)  a modificação da pena de prestação de serviços a comunidade por outra
pena de prestação pecuniária claudicaria o disposto no art. 44, § 2°, parte final

Num. 18586971 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: RUI GOMES SANCHES JUNIOR - 19/10/2020 20:31:22
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920313746900000017215711
Número do documento: 20101920313746900000017215711



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

do  Código  Penal,  que,  na  esteira  da  pacífica  jurisprudência  do  venerando
Superior Tribunal de Justiça, proscreve, na substituição de pena privativa de
liberdade superior a hum ano, como no caso sob análise, a seleção de duas
medidas restritivas de direito idênticas;

e) existência de normativas e diretrizes emanadas do Conselho Nacional de
Justiça que orientam os magistrados na execução de penas de prestação de
serviço  a  comunidade  no  contexto  específico  da  pandemia  atualmente
enfrentada pelo planeta, permitindo, no interesse do sentenciado, o imediato
início da execução da reprimenda tal como imposta; e, por fim,

f) previsão de outras modalidades de penas restritivas de direitos que, diante
da vedação explícita contida no art.  44,  § 2°,  parte final,  do  Código Penal,
poderiam ser igualmente aplicadas no caso concreto.

28. O Juízo  Singular  concedeu a  substituição  requestada pelo  sentenciado,  estipulando
uma segunda medida de prestação pecuniária que, à revelia da lei e da jurisprudência remansosa do
Superior Tribunal de Justiça, conviveria com a outra já contida no édito condenatório.

29. Diante da diversidade de fundamentos e da necessidade de esquadrinhá-los a fundo,
passa-se,  por opção metodológica, a uma exposição por tópicos que revelam, por qualquer foco de
análise, a necessidade de reforma da decisão de ID 15048266.

3.1)  Dos  limites  mais  restritos  de  atuação  do Juízo da  Execução
Penal.  Impossibilidade de modificação da pena no caso concreto.
Necessidade de preservação da coisa julgada.

30. Para operar a troca de uma pena restritiva por outra de distinta natureza, o Juízo de
Primeira Instância invocou o disposto no art. 148 da Lei de Execução Penal, que assim vaticina:

“art.  148 – Em qualquer fase da execução,  poderá o Juiz,  motivadamente,
alterar,  a  forma  de  cumprimento  das  penas  de  prestação  de  serviços  à
comunidade  e  de  limitação  de  fim de  semana,  ajustando-as  às  condições
pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou
do programa comunitário ou estatal”.
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31. O referido adminículo, com sua clareza solar que dispensa maiores elucubrações, é
hialino ao dispor sobre a possibilidade de alterar, apenas e tão somente, a forma de cumprimento das
penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, quando necessário para
se ajustar às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do
programa comunitário ou estatal. Ou seja, o dispositivo não permite que se troque um tipo de pena
restritiva de direito por outra, variando-se das definições cobertas pelo manto imobilizador da coisa
julgada, mas apenas que, nas duas modalidades ali taxativamente especificadas (prestação de serviço a
comunidade e limitação de final de semana), e apenas nelas, possam se fixar, com a devida e necessária
motivação, condições mais condizentes com as características singulares da realidade vivenciada pelo
sentenciado.

32. Ora,  a  execução  penal,  da  mesma forma que  não  pode  submeter  o  sentenciado  a
condições degradantes, vexatórias, indignas e humilhantes para o cumprimento das sanções fixadas,
também não pode se transmudar em cardápio que, à semelhança de um restaurante, deixe para o seu
cliente a tranquila escolha da reprimenda que lhe for – e a seu exclusive critério – mais conveniente. As
balizas  definidas  no  título  condenatório,  nesse  passo,  seguindo-se  todas  as  etapas  rigorosas  da
individualização da pena que, no caso, submeteram-se ao escrutínio de três distintas instâncias do Poder
Judiciário, não são uma mera  “sugestão do Chef” a qual possa ser recusada em prol de outras opções
selecionáveis  ao talante  daquele  que  infringiu a  norma penal.  Não  é  possível,  portanto,  extrair  do
comando firmado no art. 148 da Lei Federal n° 7.210/1984 mais do que ali está rigorosamente posto,
data maxima venia.

33. O espaço de  movimentação do Juízo de  Execução Penal,  portanto,  é  extremamente
reduzido e não o habilita a alterar substancialmente as penas impostas, pois aí se claudicaria, de modo
direto e acachapante, o sentido da coisa julgada. A Instância Singular pode ter achado inapropriada a
prestação de serviço a comunidade e nutrir a percepção individual de que outra medida se revelaria
mais “justa” e “correta”. É até compreensível a disposição do Juízo a quo de buscar privilegiar a ofendida
pela calúnia eleitoral, direcionando-lhe um valor em espécie a título de antecipação de reparação civil.
Todavia, “justiça”, “correção”, “adequação”, “proporcionalidade” e “razoabilidade” são valores que, caros
à individualização da pena, já estão todos albergados pelo título condenatório definitivo e foram, um a
um, aquilatados nas três instâncias percorridas pelo processo de conhecimento, não se transformando
tais importantes marcos em “palavras mágicas” que possibilitem a revisão do julgado original.

34. O egrégio Superior Tribunal  de Justiça (STJ),  Órgão de Cúpula do Poder Judiciário
responsável por definir,  em última instância,  a interpretação da legislação infraconstitucional,  já se
pronunciou firme e exaustivamente a respeito do tema e, em diversos julgados emanados das suas duas
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Turmas incumbidas  de competência criminal,  inclusive  recentes,  reafirmou a mesma compreensão,
senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR  OUTRA ESPÉCIE DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à
comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao
Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de
cumprimento,  ajustando-as  às  condições  pessoais  do  condenado  e  às
características  do estabelecimento,  vedada a  substituição da pena aplicada
(REsp  n.  884.323/RS,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  Quinta  Turma,  DJ
13/8/2007).
2. Agravo regimental improvido”.
(STJ,  AgRg no REsp 1857917/PR, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, pub. in DJe de 28/02/2020, destaques ausentes na redação
oficial);

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DOS  ARTS.  1º  E  148  DA  LEP.
SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO JUÍZO
DA EXECUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO
COM  O  ENTENDIMENTO  DO  STJ.  SÚMULA  Nº  83/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.  Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que "o Juiz das Execuções
pode, dependendo das condições pessoais do acusado, alterar apenas a forma
de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, porém, fica
proibido de  substituí-la  por  outra  restritiva  de  direitos,  (...)"  (AgRg no Ag
1.092.107/MS, Rel.  Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/9/2009).
Súmula 83/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg  no  AREsp  743284/RJ,  Sexta  Turma,  Relatora  Ministra  Maria
Theresa de Assis Moura, pub. in DJe de 27/10/2015, grifos próprios);
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“EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUIÇÃO  PELO  JUÍZO  DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  À  COMUNIDADE  POR  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A competência do Juízo das Execuções Criminais limita-se à alteração da
forma  de  cumprimento  da  pena  de  prestação  de  serviços  à  comunidade
aplicada pelo Juízo Criminal processante (CP, art. 59, inc. IV), ajustando-a "às
condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da
entidade ou do programa comunitário ou estatal" (Lei 7.210/84, art.  148),
sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa.
2. Ordem denegada”.
(STJ,  HC 38052/SP,  Quinta Turma,  Relator  Ministro  Arnaldo Esteves  Lima,
pub. in DJ de 10/04/2006).

35. Não cabe ao Juízo de Execução análise valorativa alguma a respeito da adequação,
suficiência e proporcionalidade da punição cristalizada. Há, não se olvida, quem possa achar impróprio
ou mesmo inconveniente para um agente público titular de cargo eletivo de evidente estatura ou para
alguém que acabou de desempenhar o mandato cumprir pena de prestação de serviço à comunidade,
acreditando, quem sabe, na existência de uma casta intocável e imune ao rigor da lei. Também poderá
haver, quiçá de modo radical, alguns mais indignados com possível suavidade das sanções, entendendo
que apenas a prisão responderia à altura o dano provocado pela prática do crime. Os debates poderiam
se eternizar sem se atingir algum consenso e é exatamente para frear o ímpeto inconformista, típico da
espécie humana, que surge, então, o processo e os institutos delimitadores de sua própria existência.
Assim, a esse verdadeiro balcão de opiniões, que renderia confrontos acalorados intermináveis, opõe-se
a autoridade suprema da coisa julgada, selando o destino das discussões e colocando a sete palmos
qualquer  chance  de  se  amenizar  ou mesmo agravar  a  extensão  da  reprimenda.  E  isso  precisa  ser
respeitado.

36. Destarte, como se vê dos recortes ilustrativos, a jurisprudência sólida do venerando
Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  longo  de  mais  de  uma  década  de  julgamentos,  não  admite  a
possibilidade de se modificar a espécie de pena restritiva de direito contemplada no comando sentencial,
homenageando-se,  em reverência à  Carta Constitucional,  o  império  da coisa julgada consolidada a
partir das definições das instâncias revisoras. Aliás, cingindo-se a trazer decisões de Tribunais Estaduais
que conflitam com a decisão da Corte Superior, não explicitou o Juízo, momento algum, razão idônea
para diferenciar o caso do padrão esperado.
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37. A doutrina, inclusive da lavra do eminente professor Guilherme de Souza Nucci, repele
por completo a conduta judicante ora recorrida:

“imposta  a  pena  alternativa  na  sentença  condenatória,  a  alteração
mencionada no art.  148 diz respeito à forma de cumprimento, mas não à
modificação da pena em si,  pois tal  medida seria ofensiva à coisa julgada
material,  sem  que  haja  autorização  legal  a  tanto.  Portanto,  se  o  juiz  da
condenação impôs limitação de final de semana, não pode o juiz da execução
alterar a pena, substituindo-a para prestação de serviços à comunidade (ou
outra qualquer)” (in  Lei Penais e Processuais Penais Comentadas, 2ª edição,
Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, pg. 521)

38. Assim, não há dúvida de que o Juízo Zonal extrapolou os limites de sua competência e,
rasgando violentamente o manto imobilizador da coisa julgada, adotou postura incompatível com o
ordenamento jurídico pátrio, embora lhe estivesse disponível solução diversa, consoante registrará o
tópico seguinte.

3.2)  Da pandemia da COVID-19. Possibilidade de preservação da
coisa  julgada  sem  risco  à  saúde  e  segurança  do  agravado.
Descabimento da troca efetuada em sede de execução penal.

39. Ainda  que,  excepcionalmente,  entenda-se  que  a  pandemia  da  COVID-19  embute
situação extraordinária capaz de justificar a aplicação mais alargada da regra prevista no art. 148 da
Lei de Execução Penal, como o fez o Juízo a quo, não se teria, no caso, ambiente propício à solução ali
alvitrada.

40. Ora,  sabe-se  que  o  sentenciado  não  pode  aguardar  indefinidamente  o  início  da
execução da pena e, se lhe for do interesse, pode, de logo, submeter-se à força das penas impostas, até
mesmo  para  exaurir,  num  menor  tempo,  todas  as  etapas  necessárias  ao  processo  de  reabilitação.
Também não é insensível o  parquet à constatação de que, em circunstâncias mais delicadas como as
atuais, com circulação de agente etiológico causador de doença potencialmente grave, sobretudo para
os  integrantes  do  chamado  “grupo de  risco”,  a  exigência  de  efetiva  sujeição  do  agravo  à  pena  de
prestação de serviço a comunidade poderia lhe deixar vulnerável ao risco de contágio, muito embora,
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como se vê das imagens e registros colacionados aos autos, não pareça ele, de fato, muito preocupado
com tal exposição.

41. Porém, a solução para esse aparente dilema – direito ao início da efetiva execução da
pena versus contexto de pandemia – não passa pela simples troca, ao alvedrio e escolha do sentenciado,
da modalidade de punição afirmada no título condenatório transitado em julgado.

42. Decerto, o Conselho Nacional de Justiça, buscando uniformizar a prática judiciária em
todo o país e garantir o correto funcionamento do sistema mesmo em tempos de calamidade pública de
saúde, editou atos diversos para orientar os insignes Julgadores em situações semelhantes e que, então,
podem se aplicar também ao caso ora cotejado.

43. Em um primeiro momento, o Conselho Nacional de Justiça formalizou a Recomendação
n°  62/2020  (17/03/2020),  na  qual  propôs,  aos  Magistrados  dotados  de  competência  na  área  da
execução penal, a  “suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em
cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da
execução  da  pena  (sursis)  e  livramento  condicional,  pelo  prazo  de  noventa  dias”.  O  prazo,  aliás,
recentemente, foi estendido, conforme Recomendação n° 78/2020 (15/09/2020).

44. Posteriormente, o referido Órgão Superior confeccionou orientação técnica ainda mais
detalhada aos Magistrados e por meio da qual abordou a questão do cumprimento da medida restritiva
de prestação de serviços à comunidade, senão vejamos:

“Em busca de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus, a Recomendação nº 62 dispõe sobre a necessidade de os
magistrados considerarem a aplicação de alternativas penais em detrimento à
prisão, em todas as fases processuais, bem como considerar a possibilidade de
suspensão temporária do dever de apresentação regular durante o período da
pandemia,  visando  a  prevenção  ao  contágio.  Com  esta  orientação  o  CNJ
preocupa-se também com o universo de pessoas que, em função da Covid-
19, terão limitadas as possibilidades efetivas de cumprimento das alternativas
penais comunitárias, uma vez que a mobilidade, o encontro entre pessoas e a
prestação de serviços podem significar sérios riscos de contaminação.

Recomenda-se que os magistrados competentes, a partir da análise do caso
concreto, possam considerar as alternativas penais adequadas em razão do
caráter  excepcional  da  pandemia  e  dos  danos  que  um  prolongamento
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excessivo  ou,  porventura,  indeterminado  da  sujeição  a  obrigações  penais
pode causar à pessoa e seus familiares.

(…)

(2) No âmbito da execução penal, transação penal e condições impostas por
suspensão condicional do processo e sursis:

(i) Dispensar o comparecimento pessoal para o cumprimento de
penas  e  medidas  alternativas  –  como a  prestação  de  serviços  à
comunidade, o comparecimento em juízo etc. – durante o período
da pandemia;

(ii) Computar o período de dispensa temporária do cumprimento
de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial –
como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em
juízo  etc.  –  durante  o  período  da  pandemia,  como  período  de
efetivo  cumprimento,  considerando  que  a  sua  interrupção
independe  da  vontade  da  pessoa  em  cumprimento,  decorrendo
diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias,
além do que a manutenção prolongada de pendências  jurídico-
penais  tem  um  efeito  dessocializador,  em  particular  quanto  as
oportunidades de trabalho e renda;1

45. Extrai-se  das  normativas  pinçadas  do  repertório  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,
portanto, que o sentenciado pode, desde logo, iniciar a execução da pena de prestação de serviço a
comunidade,  computando-se  o  período  de  suspensão  das  atividades  decorrente  da  pandemia  da
COVID-19  como  de  efetivo  cumprimento  para  fins  de  abatimento  do  total  imposto  no  título
condenatório.  Dessa  forma,  compatibilizam-se,  a  um só  tempo,  o  núcleo  duro  da  coisa  julgada,  a
expectativa do educando de começar de imediato a execução da reprimenda,  a atividade de gestão
administrativa por ele exercida à frente do Poder Executivo do Município de Senhor do Bonfim e, ainda,
toda a proteção da qual ele carece para evitar a contaminação pelo SARS-coV-2, ficando, assim, por seu
exclusivo  e  inteiro  risco,  a  exposição  a  outros  focos  de  aglomeração  e  potencial  contágio  não-
relacionados aos fins desse processo.

1 Documento original disponível no endereço: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Orientacao-Alternativas-Penais-Covid-19_2020-
05-04.pdf
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46. O Juízo  a  quo,  mesmo quando provocado a  partir  dos  embargos  declaratórios, fez
ouvidos moucos ao pedido de aplicação das orientações emanadas do Conselho Nacional de Justiça,
deixando de explicar por que, diante de uma solução absolutamente viável e tecnicamente bem mais
adequada, sobretudo por preservar a integridade da coisa julgada, preferiu, ao final, insistir na troca da
pena restritiva de direito, transgredindo a lei sem motivo idôneo para tanto.

47. Sabe-se  que  recomendação  é,  por  definição  intuitiva,  apenas  um farol  que  guia  o
intérprete rumo à escorreita aplicação da lei, sem lhe amarrar definitivamente as mãos. Todavia, para se
escapar de orientações e diretrizes uniformes fixadas por um órgão da estatura do Conselho Nacional
de Justiça que, no organograma constitucional do Poder Judiciário, encontra-se abaixo tão apenas do
Supremo Tribunal Federal (art. 96, inciso I-A, da Charta), exige-se, e não só por reverência, uma carga
mais forte de motivação que permita diferenciar o caso tratado dos moldes fáticos inspiradores de suas
sinalizações. Do contrário, remanesceriam o arbítrio e o voluntarismo, absolutamente indesejáveis para
os padrões de uma sociedade civilizada e marcada pelo perfil hierárquico de suas instituições.

48. Note-se, nesse passo, que o Ministério Público, momento algum, sequer cogitou – nem
mesmo teria essa desvairada e irresponsável percepção do fenômeno – a chance de o recorrido ficar
vulnerável ao cumprimento efetivo de prestação de serviço a comunidade num contexto de restrição ao
contato social. Jamais. O que se sustentou foi a possibilidade de, à luz das normativas do CNJ, de texto
explícito da lei vigente e da jurisprudência dominante nas mais altas Cortes do País, trabalhar-se uma
saída capaz de manter hirto o comando emanado da coisa julgada e viabilizar, concomitantemente, o
início  imediato  da  execução  criminal  a  cujo  direito  tem o  sentenciado  (circunstância  também em
nenhum instante refutada pelo parquet).

49. A pandemia, portanto, não pode assumir a posição de “desculpa” ou subterfúgio para o
mais explícito exemplo de caótico voluntarismo a que se assistiu neste feito, pois o início imediato da
execução da pena, tal como originalmente desenhada, revelava-se e se revela, sim, plenamente possível. 

3.3) Da impossibilidade jurídica de se ter duas penas de prestação
pecuniária. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

50. Não bastassem tais  considerações,  a  substituição da pena de prestação de serviço a
comunidade por outra igual de prestação pecuniária, na forma como decidido pelo Juízo a quo, colide,
frontalmente,  com  a  regra  do  art.  44,  §  2°,  parte  final,  do  Código  Penal,  que  não  comporta,  na
substituição de pena privativa de liberdade superior a hum ano, como no caso sob análise, a seleção de
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duas medidas restritivas desta idêntica natureza. Ora, tendo em vista que uma das penas restritivas de
direito  impostas  ao  agravado  já  consistiu  em  prestação  pecuniária,  detalhadamente  mensurada  e
quantificada no título condenatório, a replicação dessa mesma medida em substituição à prestação de
serviço à comunidade, para além da extravagância do pleito, revelou-se francamente ilegal, conforme
assevera a jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E
PROCESSUAL  PENAL.  MOEDA  FALSA.  PENAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
DUAS PENAS PECUNIÁRIAS. APLICAÇÃO CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  INEXISTÊNCIA.  RAZÕES
RECURSAIS  DISSOCIADAS.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar a parte final do art. 44, § 2.º,
do Código Penal, firmou a entendimento de que não é possível a substituição
da pena privativa de liberdade superior  a  1 (um) ano por  duas penas  de
prestação pecuniária.
2.  As  razões  veiculadas  no  agravo  regimental  estão  dissociadas  da
fundamentação  adotada no  decisum agravado,  o  qual  não  se  imiscuiu na
análise da capacidade financeira do Acusado no caso concreto.
3. Ante a dissonância entre o fundamento da decisão agravada e a matéria
tratada no agravo regimental, o recurso não deve ser conhecido.
4. Agravo regimental não conhecido”
(STJ, AgRg no AREsp 1469098/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz,
pub. in DJe de 19/08/2019, destaques ausentes no texto oficial);

“Segundo  entendimento  desta  Corte,  a  pena  pecuniária  tem o  objetivo  de
reparar  o  dano  causado  pela  conduta  criminosa.  Sendo  assim,  não  há
necessidade de que seja proporcional à pena privativa de liberdade.
A substituição da pena privativa de liberdade nem sequer era cabível no caso
concreto e, muito menos, na forma em que foi deferida. Destarte, de um lado,
sendo  a  pena  privativa  de  liberdade  superior  a  4  anos,  não  é  cabível  a
substituição, por força do disposto no art. 44, I, do Código Penal. E, de outro,
não  pode  ser  a  pena  privativa  de  liberdade  substituída  por  duas  penas
pecuniárias, conforme previsão expressa contida na parte final do § 2º do
mesmo dispositivo”
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(STJ, AgRg no REsp 1449226, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, julgado em 02/06/2015, realces próprios);

“RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUIÇÃO POR
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO OU UMA RESTRITIVA  DE   DIREITOS E
MULTA. LITERALIDADE DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE
LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA E MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE
LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA POR  MULTA.  AUSÊNCIA DE CASA DE
ALBERGADO. DUAS PENAS DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO
EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. 
1.  Hipótese em que a pena privativa de liberdade imposta ao apenado foi
substituída  pelo  juízo  de  primeiro  grau  por  uma  restritiva  de  direitos,
consubstanciada na limitação de final de semana, e por uma de multa, nos
exatos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.
2.  O Tribunal  a  quo,  considerando a inexistência na comarca de  casa de
albergado, acolheu o pedido da defesa para substituir a limitação de final de
semana por  outra pena de  multa,  cumulando duas  penas  substitutivas  da
mesma espécie.
3. Esta Corte detém entendimento no sentido da impossibilidade de imposição
de duas penas pecuniárias, em obediência à regra contida na parte final do §
2º  do art.  44 do Código Penal  (AgRg no REsp 1449226/RN,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  02/06/2015,  DJe
15/06/2015).
4.  A  letra  da lei  não  permite  margem a  outra  interpretação,  devendo ser
acompanhada  a  literalidade  da  disposição  normativa  contida  na  segunda
parte do § 2º do art. 44 do Código Penal.
5. Nas situações em que não houver casa de albergado na localidade, esta
Corte já entendeu que o cumprimento da pena de limitação de fim de semana
deve se dar em outro estabelecimento adequado ou em regime domiciliar.
Precedentes.
6. Recurso provido”
(STJ, REsp 1716888/GO, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, pub. in
DJe de 17/05/2018, com grifos próprios).

51. Na expectativa  fracassada de  ilustrar  a  superação dos  precedentes  jurisprudenciais
citados pelo parquet, o Juízo a quo, ao negar o acolhimento dos embargos declaratórios, trouxe à baila o
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julgado extraído do AgRg no REsp 1794829/SE (STJ). No caso daquele aresto, o Superior Tribunal de
Justiça aceitou a fixação de duas penas de prestação de serviço à comunidade, o que, na compreensão
da decisão  recorrida,  seria  carta  aberta para  se  permitir,  também,  a  estipulação de  duas  penas  de
prestação pecuniária  Entretanto,  a  leitura do inteiro  teor  do acórdão ali  citado revela  que a Corte
Superior,  expressa  e  cabalmente,  ressalvou  a  higidez  de  sua  jurisprudência  clássica  em  torno  da
impossibilidade de duas penas de prestação pecuniária, deixando claro, para o atento operador, que a
decisão proferida não se estenderia àquela hipótese. Confira-se trecho do julgado:

“Relevante anotar que os precedentes indicados pelo agravante, no intuito de
demonstrar a impossibilidade de fixação de duas penas restritivas de direitos
de  mesma  natureza,  dizem  respeito  apenas  à  fixação  de  duas  penas
pecuniárias, situação diversa da trazida nos presentes autos”

52. Significa dizer, portanto, que se mantém firme a jurisprudência que, calcada no art. 44,
§ 2°, parte final, do  Código Penal, veda a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas  idênticas  de  prestação  pecuniária.  O precedente  do qual  se  utilizou o  Juízo de  Primeira
Instância é, portanto, imprestável para a solução da causa, pois versa sobre situação totalmente distinta.

3.4)  Da  não  realização  da  audiência  admonitória.  Error  in
procedendo

53. Conforme gizado, o Juízo a quo não se pronunciou sobre a necessidade de realização
de audiência admonitória como marco inicial da execução de penas restritivas de direito. O silêncio,
para  além da nulidade arguida,  sinaliza,  de  igual  maneira,  a  falta  de fundamento jurídico para  se
contornar a formalidade.

54. Com efeito, o título condenatório, verdadeira bússola a guiar os parâmetros de uma
vindoura execução, estabeleceu para o agravado duas medidas restritivas de direito em substituição à
pena  privativa  de  liberdade,  definindo  que,  em  ambas,  a  entidade  favorecida  seria  indicada  “em
audiência admonitória”. É ato obrigatório e solene que, à luz do disposto no art. 160 da Lei Federal n°
7.210/1984,  apascenta  os  marcos  da  execução  das  sanções  e  cientifica  o  apenado  acerca  das
consequências de eventual inobservância das condições assinaladas e do possível cometimento de nova
infração, cumprindo um papel informador relevante, além de desempenhar função concretizadora de
direitos da qual não se pode abrir mão.
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55. Além disso, afigura-se inviável a indicação de entidades beneficiadas e dos moldes para
o cumprimento da pena de prestação pecuniária e também da prestação de serviço a comunidade que
não conte, como vaticina a lei pátria, com a efetiva participação, em audiência formal, do Ministério
Público, do sentenciado e do seu defensor, pois se violaria não apenas a supremacia da coisa julgada e os
princípios do devido processo legal e ampla defesa, como a possibilidade de controle e melhor proveito
possível dos frutos da execução, tanto para a sociedade atingida pela prática do delito, quanto para o
próprio apenado, de acordo com as particularidades e especificidades de cada caso.

56. Configuraria nítido error in procedendo, com ofensa direta a vetores que asseguram o
contraditório,  a  dispensa  da  audiência  admonitória  e  a  fixação  direta,  à  revelia  das  partes  e  da
possibilidade de influírem nas discussões processuais, das condições necessárias ao cumprimento das
penas impostas.

3.5)  Da  impossibilidade  de  reconhecimento  do  cumprimento  da
pena  e  da  extinção  da  punibilidade  do  agravado  sem  prévia
preclusão formal da decisão que autoriza a substituição da pena de
prestação de serviço a comunidade por outra medida de prestação
pecuniária

57. Por fim, insta esclarecer que o Juízo Monocrático, cindindo a coisa julgada, efetuou a
troca de uma das penas restritivas de direito 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.

58. Ora, a troca operada ainda não estava consolidada e não poderia servir de parâmetro
para  a  proclamação  de  resultado  dessa  magnitude,  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.

59. 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 agravado, numa espécie de “segunda execução”, o cumprimento
de outra pena além daquela que ele, supostamente, cumprira? O sistema, simplesmente, não fecharia.
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60. 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
estrutura constitucional. 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.

61. 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.

62. 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
missão de distribuir a mais lídima Justiça, conheça do recurso de agravo ora interposto e, emprestando-
lhe os necessários efeitos:

a) proclame a nulidade da decisão de ID 18092077 (extinção da punibilidade)
por acachapante ofensa ao devido processo legal e ao princípio constitucional
do contraditório, dado que não se oportunizou ao parquet a ciência formal da
decisão denegatória dos embargos de declaração, tampouco a possibilidade de
a parte exequente analisar os documentos apresentados pelo agravado e de se
pronunciar,  em paridade  de  armas,  a  respeito  da  tese  de  cumprimento da
pena;

b) reconheça  a  nulidade  da  decisão  de  ID  15048266,  por  negativa  de
jurisdição  relativamente  à  tese  ministerial  de  imprescindibilidade  da
realização de audiência ministerial;

c) preserve, no mérito, caso superadas as preliminares de nulidade arguidas, a
integridade da coisa julgada formada ao término da ação penal n° 0000363-
43.2016.6.05.0045, em homenagem às disposições constitucionais;

d) consolide a impossibilidade da substituição da pena de prestação de serviço
à  comunidade  por  outra  idêntica  de  prestação  pecuniária  (já  aplicada  ao
mesmo agravado), reformando-se, assim, a parte dispositiva da decisão de ID
7139653 (integrada, no particular, pela decisão de ID 15048266);
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e) imponha ao Juízo a quo a designação de audiência monitória e o início da
execução  da  pena  original  nos  precisos  moldes  preconizados  pelo  egrégio
Conselho  Nacional  de  Justiça,  garantindo-se  ao  recorrido,  inclusive,  a
suspensão da efetiva prestação de serviço à comunidade e a possibilidade de
abatimento do período respectivo do quantum total da reprimenda imposta no
édito  condenatório  transitado  em julgado,  enquanto  persistir  o  cenário  de
calamidade  pública  de  saúde  ou  até  que  de  outro  modo  disponha  aquele
Órgão Superior, exatamente como já sugerido quando do parecer ministerial
de ID 711644;

f) subsidiariamente, na remota e excepcional hipótese de se repelir a solução
alvitrada pelo Conselho Nacional de Justiça, seja fixada, ao final e ao cabo,
pena restritiva de direitos diversa da prestação pecuniária, atentando-se, no
particular, para os parâmetros e balizamentos do art. 44 do Código Penal. 

É o que se pede, para o gáudio da mais cristalina e lídima Justiça reiterando o parquet,
no ensejo, como se aqui estivessem literalmente escritas, todas as razões expostas no pronunciamento de
ID 7111644 e também no recurso de ID 13140220.

19 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)
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