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Feito devidamente relatado.
Preliminar de nulidade da decisão de extinção da punibilidade.
Cumpre, inicialmente, apreciar a preliminar levantada pelo Ministério Público Zonal, de nulidade
da decisão, proferida pelo Juízo da 45ª Zona, reconhecendo o cumprimento da pena e
extinguindo a punibilidade do ora recorrido.
Alega o representante do Parquet que “...em substituicao a pena privativa de liberdade imposta, o
recorrido foi condenado ao cumprimento de penas alternativas de prestacao pecuniaria e de
prestacao de servico a comunidade. Em sede de execucao penal, o Juizo Zonal decotou a pena
de prestacao de servico a comunidade e, em seu lugar, colocou outra medida de prestacao
pecuniaria. Dessa decisao recorreu horizontalmente o Ministerio Publico Eleitoral, que pretendia
aclarar aspectos omissos do ato atacado. Apos a apresentacao do recurso ministerial, o
sentenciado noticiou o pagamento da multa e das duas prestacoes pecuniarias, pedindo o
reconhecimento do cumprimento da pena, muito embora ainda estivesse em franca discussao,
com possibilidade de manejo de recurso a Instancia Superior, a questao relativa a troca efetuada
no curso da fase executiva. O Juizo de Piso conheceu e negou provimento aos embargos,
mediante decisao da qual nao deu ciencia ao Ministerio Publico Eleitoral, ocultando do titular da
acao penal, e nao se sabe o porque, o entendimento firmado e subtraindo do legitimo
representante da sociedade a possibilidade de oportuna interposicao do recurso de agravo”.
Aduz, ainda, que após a rejeição dos embargos, o cartório da 45ª zona eleitoral emitiu certidão e
o Juiz a quo, desprezando a necessidade de manifestacao previa do Ministerio Publico, declarou
extinta a punibilidade do agravado.
A preliminar não merece prosperar.
Conforme se verifica do despacho ID 22866932, o próprio Juiz a quo reconheceu que a intimação
da decisão proferida no dia 14.10.2020, que rejeitou os aclaratórios do Ministério Público, não
ocorreu por falha no sistema PJe, devolvendo o prazo recursal para ambas as partes.
Sendo assim, o decisum que alterou a pena de prestação de serviços para pena pecuniária não
transitou em julgado.
Em razão disso, o próprio Juiz reconheceu a nulidade da decisão que declarou cumprida a pena e
extinta a punibilidade do ora recorrido Carlos Alberto Lopes Brasileiro (vide ID 22848432), razão
pela qual entendo que esta preliminar não deve ser conhecida, posto que perdeu o objeto.
Assim, não conheço da preliminar.
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Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos gerais de admissibilidade e passo
ao exame da questão de fundo.
Mérito.
Conforme relatado, o recorrente foi condenado, pela prática do delito insculpido no art. 324 c/c
art. 327, III, do Código Eleitoral, 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. 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.
O ponto fulcral do presente processo reside em saber se é possível ao Juiz da execução penal,
com base no art. 148 da LEP, sem ofensa a coisa julgada material, substituir, motivadamente, a
pena de prestação de serviços à comunidade imposta por outra de prestação pecuniária.
Diz o art. 148 da Lei de Execuções Penais:
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.
O Dr. Juiz da 45ª Zona Eleitoral entendeu que é possível a alteração, fundamentando sua decisão
nos seguintes termos:

 
(...)
 
Como se vê, a lei de execuções penais, em seu artigo 148, prevê a possibilidade
de o juízo da execução alterar disposições sentenciais a respeito de penas
restritivas de direito impostas, mesmo após o trânsito em julgado.
No caso concreto, não se pode negligenciar que estamos vivendo um período de
pandemia, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Diariamente,
centenas de brasileiros estão morrendo, vítimas da COVID19. Especialistas na
área de saúde tem defendido que o distanciamento social é uma das formas mais
eficazes de se prevenir o contágio. Como viabilizar o cumprimento de medida de
prestação de serviços à comunidade diante de um cenário desses?
Pesquisando na rede mundial de computadores a respeito do tema, este
juízo acabou se deparando com recomendação expressa do Ministério
Público Federal pelo não cumprimento de medidas de prestação de serviços
à comunidade neste período de pandemia:
MPF sugere suspensão temporária de penas de prestação de servicos à
comunidade para prevenir propagação da covid-19
(http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-sugere-suspensao-temporaria-
de-penas-de-prestacao-de-servicos-a-comunidade-para-prevenir-
propagacao-da-covid-19)
Desse modo, diante do cenário excepcional que estamos vivendo, tenho que a
substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por mais uma
prestação pecuniária se revela como medida mais equilibrada e prudente a ser
adotada por este juízo de execução penal.
A par disso, cumpre destacar que a pena tem dentre seus objetivos reprimir e
prevenir o crime, além de reparar, ainda que minimamente, o mal injusto
provocado à vítima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal). Como se vê, no
caso concreto, já há determinação de que uma das penas de prestação
pecuniária seja revertida em favor da sociedade, por meio de entidade pública ou
privada com atuação na área da saúde.
Todavia, analisando as consequências do crime, vê-se que talvez a maior
prejudicada tenha sido a vítima, que teve sua honra vilipendiada, na presença de
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centenas de pessoas, com inegável abalo de ordem moral. Diante disso, e
conforme expressamente autorizado pelo art. 45, §1º-A, do Código Penal, tenho
que a 2ª pena de prestação pecuniária deve ser revertida em favor da vítima, não
para outra entidade beneficente, como pleiteado pela defesa.
Para a fixação do valor desta pena, e considerando o viés cível desta penalidade
(art. 45, §1ºA, do CP: “O valor pago será deduzido do montante de eventual
condenação em ação de reparação civil”), tenho como prudente levar em
consideração os três parâmetros utilizados pelo STJ para a fixação do valor de
indenizações por dano moral (AgRg no Ag. 884.139/SC, DJ 11.02.2008), quais
sejam: (a) extensão dos danos provocados; (b) grau de reprovabilidade da
conduta do ofensor; (c) capacidade econômica das partes, ofensor e ofendido.
Assim, ponderando tais aspectos já exaustivamente verificados no caso concreto,
e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de prestação pecuniária em favor da
vítima, atenda aos parâmetros acima indicados.
Ante o exposto e o mais que dos autos consta, DEFIRO em parte o pedido ora
formulado, para autorizar a substituição da pena de prestação de serviços à
comunidade por outra de prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a ser revertida em favor da vítima MARIA GORETE BRAZ CONCEIÇÃO
MIRANDA, qualificada nos autos.
Considerando a dupla destinação dos valores, deverá o réu proceder a dois
depósitos judiciais distintos, já que a outra pena de prestação pecuniária, já fixada
na sentença penal condenatória, no valor de 5 salários-mínimos, será revertida
em favor de entidade pública ou privada com atuação na área da saúde, a ser
definida após manifestação da CEAPA e do MPE. Grifos aditados.
 
 

O Parquet argumenta não ser possível a alteração da pena substituta à privativa de liberdade
pelo juiz zonal, porquanto a decisão não altera simplesmente a forma de cumprimento da pena,
como entende autorizaria o art. 148 da LEP, mas também sua substância. Diz que a modificação
ofende diretamente a coisa julgada material, bem assim que a efetiva aplicação da pena de
prestação de serviço à comunidade é totalmente necessária para a adequada reprovação penal
das condutas, além do que este Tribunal afastou as pretensões de revisão da condenação e das
penas impostas ao condenado, em sede de Revisão Criminal.
Em que pesem os bem lançados argumentos do eminente representante do Ministério Público
Eleitoral, apuro que deve ser mantida a sentença do juízo de primeiro grau, porquanto proferida
em consonância com o entendimento perfilhado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que,
conforme adiante restará demonstrado, já decidiu ser possível, ao Juiz da Execução Penal,
substituir a pena restritiva de direito por outra, desde que o faça motivadamente.
A decisão do Juiz de primeira instância se baseou na impossibilidade de cumprimento da
prestação de serviços comunitários diante da grave pandemia de COVID 19, que recomenda
como principal medida sanitária o distanciamento social.
Não se trata aqui de conceder qualquer privilégio ao condenado, em razão do cargo que ocupa
de Prefeito Municipal, tampouco se cuida do acatamento à alegada falta de tempo do gestor.
Em verdade, cuida-se de atender às orientações emanadas da Organização Mundial da Saúde,
face a declaração de emergência saúde pública, bem como acatamento da Recomendação nº
62/2020 do CNJ, além de orientação do próprio Ministério Público Federal, estas últimas no
sentido de considerar a possibilidade de suspensão temporária do dever de apresentação regular
em juízo das pessoas no cumprimento de penas restritivas de direito (Art. 5, V), durante o período
da pandemia, visando a prevenção ao contágio.
Sobreleva ressaltar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionada
pelo recorrente (AgRg no Resp 1.857.917) expressamente inadmita ao Juízo de Execução alterar
a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado,
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compulsando os autos verifico que este decisum foi reformado pelo colendo Supremo Tribunal
Federal que reafirmou entendimento em sentido oposto, ou seja, considerou que a pena de
prestação de serviços à comunidade pode ser substituída, de forma fundamentada, pelo
magistrado da execução, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL EXECUCAO PENAL.
COMPETENCIA DO JUIZ DA EXECUCAO PENAL PARA DETERMINAR A
FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E
FISCALIZAR SUA EXECUCAO (ARTs. 66, V, a, E 148, DA LEI 7.210/1984).
ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I - A Lei de Execucao Penal fixa a competencia do Juizo da Execucao para
determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua
execucao (art. 66, V, a, da Lei 7.210/1984).
II - A pena de prestacao de servicos a comunidade, ainda que possa ser
considerada pelas instancias revisoras de maior eficacia retributiva e
ressocializadora, pode ser substituida por outra, tambem restritiva de
direitos, de forma fundamentada pelo Magistrado da execucao, sem alterar a
natureza da sancao, levando em conta as peculiaridades do local sob
jurisdicao da Vara de Execucoes Penais .
III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ag.Reg. no Habeas Corpus 183.358, rel. Min. Ricardo Lewandowski, data :
15/05/2020). Grifos aditados.

 
Anote-se que no caso objeto da decisão do STF a pena de prestação de serviços comunitários foi
substituída pela pena de perda de bens e valores, consubstanciada na perda da fiança
remanescente, por determinação do Juiz da Execução Penal.
Impende, ainda, salientar que o art. 66, V, incisos “a” e “c”, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução
Penal), dispõe que compete ao Juiz da execução determinar a forma de cumprimento da pena
restritiva de direitos e fiscalizar sua execução, bem assim a conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos.
No que pertine à possibilidade ou não da aplicação de duas penas pecuniárias, vale transcrever
os argumentos expendidos na sentença de primeiro grau, os quais adoto:

“Quanto à alegação de que “a jurisprudência e a lei (art. 44, §2º, do CP) vedam a
aplicação de duas penas restritivas de direitos iguais”, não obstante a força
retórica e a eloquência argumentativa do douto promotor de Justiça, por quem
este juízo nutre especial respeito e apreço, tenho, com a mais refinada licença,
que tais afirmações não se sustentam.
Observe-se, primeiramente, que o art. 44, §2º, do Código Penal, prevê a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, sem exigir que elas sejam de espécies distintas.
Suprindo a lacuna sobre a possibilidade de se fixar duas penas restritivas de
direitos iguais, vejamos decisão mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
ao qual as instâncias inferiores da Justiça devem guardar respeito e observância,
em nome da estabilidade jurídica, como bem pontuou o nobre promotor:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESTRITIVAS
DE DIREITOS. DUAS PENAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À
COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. 2. ADEQUAÇÃO DAS PENAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, "se superior a um ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e
multa ou por duas restritivas de direitos", a critério do Magistrado, no exercício
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de sua discricionariedade motivada. Dessa forma, diferentemente da leitura
realizada pelo agravante, não há óbice à fixação de duas penas de prestação
de serviço à comunidade, devendo, cada qual, observar o parâmetro do art. 46,
§ 3º, do Código Penal.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça proceder ao revolvimento dos fatos e
das provas dos autos, com o objetivo de aferir se a escolha, no caso concreto, de
duas penas de prestação de serviço à comunidade se mostra adequada, haja
vista o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1794829/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)
Isto porque, conforme sinalizado pelo STJ, cabe ao julgador, diante do caso
concreto, atentar para que as penas, da mesma espécie ou de espécies
diferentes, guardem pertinência com o tipo de crime praticado e com as 
consequências que o delito gerou, com os bens jurídicos atingidos, atentando
sempre para a finalidade da lei e reparando-se, sempre que possível, ainda que
minimamente, os danos provocados.
No caso concreto, como já consignado na decisão embargada, talvez a maior
consequência do crime tenha recaído justamente sobre a vítima, Sra. GORETE
BRAZ, que teve sua honra, seu nome e sua imagem vilipendiadas pelo réu, e, no
entender deste juízo, amparado no art. 387, IV, do CPP, a reparação dos danos
experimentados pela vítima deve ser o norte a ser seguido na substituição da
pena de prestação de serviços à comunidade, diante do cenário de pandemia da 
COVID-19, e conforme orientações do Conselho Nacional de Justiça
(Recomendações nº 62 e 78/2020), que tem orientado os magistrados no sentido
de evitar a pena de prestação de serviços, face os riscos de contágio com o novo
coronavírus.
Repise-se que as razões da fixação de mais uma pena de prestação pecuniária já
haviam sido devidamente esclarecidas no seguinte ponto da decisão:
“A par disso, cumpre destacar que a pena tem dentre seus objetivos reprimir e
prevenir o crime, além de reparar, ainda que minimamente, o mal injusto
provocado à vítima (art.387, IV, do Código de Processo Penal). Como se vê, no
caso concreto, já há determinação de que uma das penas de prestação
pecuniária seja revertida em favor da sociedade, por meio de entidade pública ou
privada com atuação na área da saúde.
Todavia, analisando as consequências do crime, vê-se que talvez a maior
prejudicada tenha sido a vítima, que teve sua honra vilipendiada, na presença
de centenas de pessoas, com inegável abalo de ordem moral. Diante disso, e
conforme expressamente autorizado pelo art. 45, §1º-A, do Código Penal, tenho
que a 2ª pena de prestação pecuniária deve ser revertida em favor da vítima, não
para outra entidade beneficente, como pleiteado pela defesa.”
Quanto às outras penas restritivas de direitos ventiladas pelo MPE, vejamos: 1)
limitação de final de semana: a pena sugerida não guarda relação com o crime
em análise. Essa pena seria pertinente, por exemplo, para um caso hipotético de
violência doméstica, em que o marido sai de casa, aos finais de semana, para
ingerir bebida alcoólica, e quando retorna ao lar, acaba costumeiramente
agredindo a esposa. Aí, sim, a pena de limitação de final de semana faria sentido.
A segunda pena sugerida, de “interdição temporária de direitos”, também não
guarda relação com o crime praticado. Exemplos hipotéticos em que tal pena
seria cabível: o sujeito, conduzindo veículo sob efeito de álcool, atropela um
pedestre. Pena restritiva de direitos pertinente: interdição temporária do direito de
dirigir. Outro exemplo: médico sem especialização provoca lesão corporal
grave empaciente durante cirurgia estética. Pena restritiva de direitos pertinente:
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interdição temporária do direito de exercer a medicina.
No caso dos autos, como visto, a legislação admite que o réu seja obrigado a
pagar um valor em dinheiro à vítima da ofensa propalada em ato de campanha, o
que foi justamente a medida aplicada por este juízo, em respeito à vítima, cuja
reparação acabou não sendo contemplada na sentença penal condenatória, não
obstante a reconhecida capacidade jurídica da eminente e estimada colega de
toga.”
 

Ademais, a imposição de uma segunda pena pecuniária em favor da vítima me parece mais
adequada do que a alternativa trazida à baila pelo Promotor Eleitoral, com base nas
recomendações do CNJ, qual seja: 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.
Repito que o art. 44, §2º, do Código Penal, prevê a possibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, sem exigir que elas sejam de espécies distintas.
Assim, presente a situação excepcional do art. 148 da LEP, observo que o Juiz Zonal atuou
dentro de sua competência legal, não merecendo a decisão combatida reforma, sendo
desnecessário in casu a realização de audiência admonitória.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença
vergastada.
É como voto.
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