Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Vieira de Queiroz e outros, em favor de Nedimar de Paiva Gadelha Junior, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 418.919/PB.
Segundo os autos, o paciente foi condenado (Processo 0002691-25.2015.815.0371 – 1ª Vara da Comarca de Sousa/PB) pela suposta prática do crime descrito no artigo 312 do Código Penal (peculato) à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (eDOC 4, p. 49). Foi condenado também à perda do cargo público, nos termos do artigo 92, alíneas a e b, do Código Penal (eDOC 4, p. 50).
Na oportunidade, foi determinada a expedição do mandado de prisão (eDOC 4, p. 54).
A defesa apelou da decisão. A Corte estadual manteve o decreto condenatório e desproveu o recurso (eDOC 4, p. 289).
Irresignada com o afastamento cautelar do cargo, a defesa impetrou habeas corpus (0800816-96.2016.8.15.0000) perante o Tribunal de Justiça da Paraíba. Foi deferido pedido liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória apenas em relação ao afastamento cautelar do paciente do cargo de vereador da Câmara Municipal de Sousa – PB (eDOC 4, p. 209).
Daí a impetração do citado HC 418.919/PB no STJ, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE PELO FATO DE O RÉU SER AGENTE POLÍTICO (VEREADOR). CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PERPETUAÇÃO DA CONDUTA. VALOR APROPRIADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE OUTRA PESSOA. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O fato de o delito de peculato ter sido praticado por um agente político (vereador), no exercício da legislatura, a quem o eleitor depositou confiança, esperando, assim, a lisura de sua atuação, demonstra especial reprovabilidade da conduta, a justificar o incremento da pena pela acentuada culpabilidade. 2. A perpetuação da conduta e o valor considerável da apropriação são elementos aptos a justificar a majoração da pena-base em razão das circunstâncias do crime. 3. Devidamente fundamentada a exacerbação da sanção inicial no fato de ter o delito sido causa de exposição indevida de outra pessoa, a qual nem sequer tinha conhecimento do ilícito. 4. Prolatado o juízo condenatório por Tribunal de Apelação e, na pendência de recursos especial ou extraordinário, somente casuísticos efeitos suspensivos concedidos – por cautelar ou habeas corpus – impedirão a execução provisória, ainda que concedido o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. 5. Ordem denegada”. (eDOC 7, p. 1)

A defesa interpôs recurso especial (eDOC 5, p. 10-23) e, em razão de sua inadmissão, apresentou Agravo em Recurso Especial 1.257.721/PB (eDOC 6), que está pendente de julgamento.
No presente writ, a defesa sustenta a possibilidade de suspensão da execução provisória da pena.
Aduz também o excesso de pena aplicada, tendo em vista que foram valorados negativamente três vetores da pena-base – culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências –, ocorrendo bis in idem. 
Afirma a inexistência de razoabilidade no acréscimo do quantum da pena-base, considerando que foi acrescida em 15 meses pelo desvio de 24 mil reais. 
Requer, liminarmente, a suspensão da execução provisória da pena imposta. No mérito pede a confirmação da liminar e que a pena-base seja decotada, reduzindo a sanção imposta.
É o relatório.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Consoante acentuei ao apreciar o pedido de liminar no HC 146.818 MC/ES, DJe 20.9.2017, os Ministros do STF, monocraticamente, têm aplicado a jurisprudência do Supremo no sentido de que a execução provisória da sentença já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial e extraordinário, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme decidido no HC 126.292/SP. Esse posicionamento foi mantido pelo STF ao indeferir medidas cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, e no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 964.246/SP, com repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual.
Todavia, no julgamento do HC 126.292/SP, o Ministro Dias Toffoli votou no sentido de que a execução da pena deveria ficar suspensa com a pendência de recurso especial ao STJ, mas não de recurso extraordinário ao STF. Para fundamentar sua posição, sustentou que a instituição do requisito de repercussão geral dificultou a admissão do recurso extraordinário em matéria penal, que tende a tratar de tema de natureza individual e não de natureza geral ao contrário do recurso especial, que abrange situações mais comuns de conflito de entendimento entre tribunais.
Ainda, no julgamento do HC 142.173/SP (de minha relatoria, sessão da Segunda Turma de 23.5.2017), manifestei minha tendência em acompanhar o Ministro Dias Toffoli no sentido de que a execução da pena com decisão de segundo grau deve aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ.
No caso, em face das informações prestadas, verifico que o citado AREsp 1257721/PB, interposto pelo ora paciente, encontra-se pendente de apreciação naquela Corte Superior. 
Portanto, no legítimo exercício da competência de índole constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III e alíneas, da Constituição Federal, é de admitir-se, em tese, a possibilidade do afastamento dessa execução provisória em decorrência do eventual processamento e julgamento do recurso especial.
Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender o início da execução da pena a que foi submetido o paciente NEDIMAR DE PAIVA GADELHA JUNIOR, nos autos da Ação Penal 0002691-25.2015.815.0371 –  que tramitou no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sousa/PB, até o julgamento do mérito deste habeas corpus.
Comunique-se com urgência ao STJ e ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sousa/PB para cumprimento.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2018.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente


