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Vieram os autos conclusos para o exercício ou não do juízo de retratação previsto no art. 267, §6º, do Código Eleitoral e para apreciação dos embargos

declaratórios opostos pela defesa.

 
Inicialmente, cumpre registrar que existem duas decisões proferidas por este juízo e ainda não transitadas em julgado, objeto, portanto, de recurso.

 
No dia 14.10.2020, este juízo proferiu decisão (Id. 15048266) que rejeitou embargos de declaração opostos pelo MPE diante de decisão que autorizou a

substituição de uma das penas restritivas de direitos impostas ao réu.

 
O douto promotor alegou que não fora intimado da referida decisão. Este juízo determinou, então, que o cartório certificasse se a intimação ocorrera ou não, 

vez que havia considerado que a intimação teria ocorrido no mesmo dia 14.10.2020, conforme print juntado no ID. 18694248.

 
Certidão contida no Id. 19018094 atestou que a intimação da decisão proferida no dia 14.10.2020, de fato, não ocorrera e que isso se deu por possível falha

ou inconsistência no sistema, já que havia registro de "movimento processual lançado" e de "envio para preparação do ato de comunicação". Por esse

motivo, o prazo processual para o MP e à parte ré recorrer de tal decisão foi devolvido por este juízo e o dia 19.10.2020 passou a ser considerado como

termo a quo do prazo, data em que o sistema PJE atestou a intimação de ambas as partes.

 
O recurso de agravo do MPE fora recebido por este juízo e a parte recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões, tendo, na oportunidade, oposto

embargos de declaração, requerendo que seja esclarecido se este juízo conheceu ou não dos embargos opostos pelo MPE.

 
Passo a decidir.

 
1) Quanto aos embargos declaratórios da defesa (Id. 24272296)

 
De início, cumpre reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos pela defesa, considerando que o prazo para recurso nos feitos

criminais é contato da publicação no diário oficial, conforme asseverou o nobre advogado.

 
Registro, ainda, quanto ao mérito destes aclaratórios, que este juízo CONHECEU, sim, os embargos opostos pelo MPE no dia 07.10.2020 (Id. 13140220),

conforme constou no dispositivo da decisão, vez que pôde trazer à luz uma decisão do STJ que permitiu a fixação de duas penas restritivas de direitos

iguais, suprindo, deste modo, obscuridade apontada pelo MPE. Fica, assim, nesta oportunidade, suprimida a “contradição” apontada pela defesa, mas, no

mérito, os aclaratórios não devem ser acolhidos, reconhecendo-se tempestivo o agravo em execução manejado pelo MPE.

 
Quanto ao segundo ponto dos embargos, “omissão, eis que deixou de apreciar toda a argumentação fática e jurídica esgrimida na peça de manifestação de

ID nº 15039883”, não conheço dos embargos neste ponto, vez que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
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quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF).

 
2) Quanto às razões do Agravo em Execução do MPE (Id. 18586971)

 
O agravo manejado pelo MPE tem como alvo duas decisões. A primeira (Id. 15048266), proferida em 14.10.2020, que deferiu a substituição da pena de

prestação de serviços pela de prestação pecuniária, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Já a segunda (Id. 18092077), proferida em

19.10.2020, que declarou cumprida a pena e extinta a punibilidade, deve ser declarada nula e tornada sem efeito.

 
Antes, porém, de adentrar ao mérito das decisões, diante da suposta perplexidade do promotor quanto à celeridade deste juízo, cumpre consignar que no

dia 16.10.2020 (sexta-feira), este magistrado, e todos os juízes eleitorais da Bahia, recebeu ofício contendo convocação urgente para participar de reunião

com o eminente Desembargador Corregedor do TRE, naquela mesma sexta-feira, às 16:00h.

 
Na reunião, Sua Excelência, com o zelo que tem demonstrado à frente do Órgão Correicional, externou aos magistrados a preocupação da Corregedoria

com o prazo para julgamento dos pedidos de registro de candidatura, conclamando a todos que envidassem os esforços possíveis para que os todos os

processos daquela natureza fossem julgados, no máximo, até o dia seguinte (17.10.2020 - sábado), para que o TRE, por sua vez, pudesse ter tempo hábil

para julgar eventuais recursos dentro do prazo estabelecido por lei (até 26.10.2020).

 
 Visando atender às determinações da Corregedoria, este juízo analisou dezenas de processos de registro de candidatura naqueles dias (sexta e sábado), à

medida que eram devolvidos pelo parquet. Um dos últimos a serem devolvidos fora justamente o pedido de registro de candidatura do ora réu (Proc.

0600251-83.2020.605.0045), que fora devolvido pelo MPE apenas no dia 17.10.2020 (sábado), às 14:29h (Id. 17526939 daqueles autos).

 
Reputando que o MP havia sido intimado nos autos desta execução penal no dia 14.10.2020 (quarta-feira) e que até aquela data (19.10.20 – segunda-feira,

portanto, 5 dias após) não havia interposto qualquer recurso, este juízo, recebendo os autos conclusos e, à vista da certidão exarada no dia 15.10.20,

declarou o cumprimento da pena do réu, ciente de que este era o ponto principal da impugnação ao registro da candidatura feito pelo MPE em face do réu e

que eventual omissão deste juízo no enfrentamento da matéria poderia provocar grave instabilidade jurídica no processo eleitoral em curso nesta

cidade de Senhor do Bonfim.

 
Anoto que este juízo tinha ciência de que o quanto antes tais questões fossem julgadas nesta instância, mais rapidamente o MPE poderia recorrer e

o TRE reapreciar a matéria, vez que o prazo legal da Corte Eleitoral também é extremamente exíguo, conforme fora reiterado diversas vezes durante a

reunião com a Corregedoria na tarde do dia 16.10.2020. Este foi o único motivo da suposta “celeridade incomum” adotada por este juízo eleitoral.

 
Quanto ao mérito do recurso de agravo em execução e sobre o qual este juízo precisa se debruçar:

 
2.1) Alegação de “nulidade da decisão, por ausência de intimação do MP”:

 
O Ministério Público assevera que a decisão proferida em 19.10.2020 (Id. 18092077), que declarou cumprida a pena e extinta a punibilidade, é nula, por ter

sido proferida sem que a decisão anterior (que deferiu a prestação pecuniária no lugar da prestação de serviços) estivesse preclusa. Tem razão o douto

promotor.

 
Conforme anotado nas linhas anteriores, este juízo declarou cumprida a pena por considerar que já se tinham passados 5 dias da intimação da decisão

anterior, sem que as partes tivessem recorrido. Todavia, certidão emitida posteriormente pelo cartório, atestou que, por possível falha do sistema PJE, a

intimação não ocorrera. Portanto, não houve preclusão de tal decisão, de modo que a declaração de cumprimento da pena é nula e deve ser tornada sem

efeito.

 
2.2) Alegação de “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.”

 
Não se pode cogitar de nula uma decisão apenas pelo fato de não ter enfrentado todos os fundamentos lançados pela parte em embargos de declaração. É

como tem decidido o STJ. Vejamos:

 
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a

decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
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Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento

que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

 
Todavia, para que não fique sem resposta a indagação do MPE acerca de tal tópico, cumpre consignar que a finalidade da audiência admonitória é,

primeiramente, esclarecer ao réu sobre a forma de cumprimento da pena e, depois, adverti-lo acerca das consequências de eventual descumprimento das

medidas restritivas de direitos, dentre elas, talvez a principal, seja dizer claramente ao réu que ele pode ser preso caso não cumpra a pena a restritiva de

direitos.

 
Normalmente, este juízo designa tal audiência para esclarecer os termos das penas de prestação de serviços à comunidade, face às nuances, aos detalhes

e às dúvidas corriqueiras que surgem na cabeça do réu, especialmente para que se colha suas aptidões e assim ele seja direcionado a uma atividade afim.

 
No caso dos autos, as penas que restaram fixadas por último foram as de prestação pecuniária. O réu já antecipou o seu pagamento e também o fez quanto

à pena de multa. Qual seria a necessidade de se designar uma audiência admonitória? Este juízo não a viu. Todavia, como a decisão que deferiu a

substituição da pena será reexaminada pelo TRE, caso esse seja o entendimento da corte, assim procederá este juízo.

 
2.3) Da alegada “NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO DE ID 15048266, QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL”

 
As razões que ensejaram a rejeição dos embargos restaram devidamente consignadas na decisão proferida. Reconheço que a possibilidade de 

modificação, na fase de execução, da pena fixada no processo de conhecimento não é admitida de forma pacífica. Embora este juízo tenha aderido a esse 

entendimento amparado por uma decisão do STJ, sabe que existem outras posicionando-se no sentido contrário.

 
Consigno, ainda, que no dia 21.10.2020 este magistrado foi cientificado pelo TRE-BA sobre o conteúdo do julgamento realizado no dia 20.10.2020, nos

autos da AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL – 0600912-03.2020.6.05.0000, quando, reafirmando as penas fixadas na sentença condenatória transitada em

julgado, a Corte rejeitou o pedido de revisão criminal feito pelo ora réu.

 
Este juízo tem ciência de que a decisão superveniente da Corte pode sinalizar uma tendência de julgamento na revisão da decisão proferida por este juízo,

quando acabou alterando as penas fixadas na sentença condenatória. Todavia, como outros foram os fundamentos lançados na decisão desta instância, na

fase de execução, tem este magistrado, em nome da estabilidade do processo, manter os seus termos, a fim de que o egrégio TRE possa, por seu

colegiado, bem deliberar sobre o caso concreto.

 
3) Dispositivo:

 
Ante o exposto, nos termos do art. 267, §6º, do Código Eleitoral:

3.1. CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pela defesa para, suprindo a contradição apontada, declarar que conheceu, sim, dos embargos

declaratórios opostos pelo parquet no Id. 13140220, e, no MÉRITO, NEGAR-LHES provimento, para declarar que o agravo em execução manejado pelo

Ministério Público é tempestivo;

 
3.2. MANTENHO, por seus próprios fundamentos, a decisão proferida em 14.10.2020, que deferiu a substituição da pena de prestação de serviços pela de

prestação pecuniária (Id. 15048266);

 
3.3. TORNO SEM EFEITO, declarando nula, a decisão proferida em 19.10.2020, que declarou cumprida a pena e extinta a punibilidade do réu CARLOS

ALBERTO LOPES BRASILEIRO (Id. 18092077).

 
Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades de estilo, remetam-se os autos ao TRE.

 
Senhor do Bonfim/BA, na data da assinatura digital.

 
(assinado digitalmente)

 
TARDELLI BOAVENTURA

Juiz da 45ª Zona Eleitoral
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