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HABEAS  CORPUS.  ESTELIONATO, 
FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO, 
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E 
FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  NEGATIVA  DE  AUTORIA. 
QUESTÃO A SER ANALISADA NO MÉRITO DA 
AÇÃO  PENAL.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA 
DAS  HIPÓTESES  AUTORIZADORAS  DA 
CUSTÓDIA  CAUTELAR.  PRISÃO 
DETERMINADA  PARA  A  GARANTIA  DA 
ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 
NECESSIDADE  DA  CUSTÓDIA 
DEMONSTRADA  NO  CASO  CONCRETO. 
ORDEM DENEGADA.

Segundo  entendimento  do  STJ  (RHC  38.961; 
DJE 17/10/2013), a análise acerca da negativa de 
autoria é questão que não pode ser dirimida em 
sede de  habeas corpus, por demandar o exame 
aprofundado das provas já colhidas ou a serem 
produzidas no curso da instrução criminal, o que 
é vedado na via sumária eleita.

Não  configura  constrangimento  ilegal  o  decreto 
de  prisão  preventiva  justificado,  concretamente, 
nos termos do art. 312 do CPP.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
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Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,   em  DENEGAR  A  ORDEM,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo 

Bel. Roberval Cavalcante de Abrantes em favor de Maricélia Tavares da Silva, 

apontando, como autoridade coatora, o juízo de direito da 1ª Vara Criminal da 

comarca de Campina Grande.

Segundo o impetrante, a paciente está a sofrer constrangimento 

ilegal, pois encontra-se em cárcere por alegada prática dos crimes capitulados 

no  art.  171,  caput,  288,  296 e 297,  todos do  CP,  sem que tenha qualquer 

participação no evento delituoso. Isso porque a paciente seria apenas esposa 

do  suposto  criminoso,  que  não  tinha  conhecimento  das  atividades  ilícitas 

praticadas pelo cônjuge.

Ademais, reputa inexistentes os requisitos legais para a custódia 

cautelar, até porque a paciente tem residência fixa e profissão definida, não se 

vislumbrando em sua liberdade qualquer risco á sociedade.

Ao  final,  pugnou pelo  deferimento  da  liminar  perseguida  e,  no 

mérito, a concessão definitiva da ordem.

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado afirmou, às fls. 

23/26, que a paciente Maricélia Tavares da Silva foi denunciada, juntamente 

com outras pessoas, pela prática de crimes tipificados nos arts. 171, 288, 296, 

I, 297, §2º e 299, todos do CP, além do crime previsto no art.  19 da Lei nº 

7.492/1986. Segue informando que contra os acusados pesa a acuasção de 

fraudes  na  aquisição  de  diversos  veículos  automotores  seminovos,  com  a 

intermediação do também denunciado Severino Pereira Rafael Júnior, o qual 

entabulava  contratos  de  financiamentos  para  a  aquisição  dos  mencionados 

Desembargador João Benedito da Silva
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veículos junto ao Banco Votorantim. Acresce que diversos desses contratos 

indicavam como endereço  dos  supostos  adquirentes  a  Rua  João  Henrique 

Pereira Leite, 38, local em que reside Suzana Pereira da Silva, que informou 

repassar  todas  as  correspondências  recebidas  em  nome  de  terceiros  aos 

moradores  da  residência  situada na mesma rua,  contudo no número  38-A, 

sendo  uma das  responsáveis  a  paciente.  O magistrado  ressalta  ainda  que 

foram inúmeros os veículos adquiridos de forma fraudulenta, sendo que a cada 

dia se descobrem outros tantos casos de fraude, praticados da mesma forma, 

certamente  pelo  mesmo grupo de criminosos,  envolvidos  com a paciente  e 

demais acusados.

Liminar indeferida (fls. 28/29).

A  Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de  fls.  37/41)  opina  pela 

denegação da ordem.

É o relatório. 

VOTO

A pretensão  do  impetrante,  no  presente  mandamus,  é  de  ver 

cessado o constrangimento de que sofre a paciente, baseado-se, em suma, na 

sua alegada inocência, pois seria tão-somente a esposa do suposto criminoso, 

bem como na ausência de hipótese autorizadora da prisão preventiva.

Primeiramente, conforme já adiantado por ocasião da apreciação 

da medida liminar (fls. 28/29), a alegação de que a paciente seria apenas a 

esposa do suposto criminoso, sem qualquer envolvimento com as atividades 

ilícitas por ele praticadas, é questão atinente ao mérito da ação penal,  que 

exige maior análise probatória, inviável na via eleita, até porque, segundo o 

magistrado de origem (fls. 12/14 e 23/26), a paciente, juntamente com outros 2 

(dois)  coacusados,  recebia  as  correspondências,  em  nome  de  terceiros, 
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enviadas  pelo  Banco  Votorantim  após  a  celebração  dos  financiamentos 

fraudulentos, a sinalizar que as atividades irregulares eram do conhecimento e 

tinham a participação da paciente.

Aliás,  a  presença  de  indícios  de  autoria  se  confirma  pelo 

superveniente  oferecimento  de  denúncia,  contra  si,  pelo  Ministério  Público, 

conforme noticiado pelo juiz de origem nas informações de fls. 23/26.

Sobre a inviabilidade de se analisar questão de mérito em sede 

de habeas corpus, veja-se: 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO  EM 
FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA. 
PRESSUPOSTOS.  PRESENÇA.  NEGATIVA  DE 
AUTORIA.  INVIABILIDADE  DE  EXAME  NA  VIA 
ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO 
CPP.  LESIVIDADE  E  VARIEDADE  DAS  DROGAS 
APREENDIDAS.  ENVOLVIMENTO  DE  MENOR 
IMPUTÁVEL.  POTENCIALIDADE  LESIVA  DAS 
INFRAÇÕES.  GRAVIDADE  CONCRETA. 
NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM 
PÚBLICA.  CUSTÓDIA  JUSTIFICADA  E 
NECESSÁRIA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  COAÇÃO  ILEGAL 
NÃO  DEMONSTRADA.  RECLAMO  IMPROVIDO.  1. 
Para a decretação da prisão preventiva não se exige 
prova  concludente  da  autoria  delitiva,  reservada  à 
condenação criminal, mas apenas indícios suficientes 
desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o 
mandamus, se fazem presentes. 2.  A análise acerca 
da negativa de autoria  é questão que não pode ser 
dirimida  em  sede  de  recurso  ordinário  em  habeas 
corpus,  por  demandar  o  reexame  aprofundado  das 
provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado 
na  via  sumária  eleita.  3.  Não  há  ilegalidade  na 
manutenção  da  prisão  preventiva  quando 
demonstrado, com base em fatores concretos, que a 
segregação se mostra necessária,  dada a gravidade 
da conduta incriminada. 4. A variedade e a natureza 
altamente  lesiva  de  um  dos  entorpecentes 
apreendidos  na  posse  do  recorrente  e  as 
circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante. 
Em local conhecido como ponto de venda de drogas, 
na  companhia  de  adolescente  que,  ao  que  parece, 
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colaborava  com o  tráfico.  ,  bem demonstram a  sua 
periculosidade social e a gravidade concreta do delito 
que  lhe  é  imputado,  autorizando  a  conclusão  pela 
necessidade da segregação para a garantia da ordem 
e saúde pública. 5. Condições pessoais favoráveis não 
têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar 
a  prisão  cautelar,  se  há  nos  autos  elementos 
suficientes a demonstrar  a necessidade da custódia. 
Prisão antecipada.  Incidência da Lei nº 12.403/2011. 
Impossibilidade.  Gravidade  concreta  do  delito. 
Medidas  alternativas  que  não  se  mostrariam 
suficientes para acautelar  a  ordem e saúde pública. 
Ausência  de  constrangimento  ilegal.  Recurso 
improvido.  1.  Indevida  a  aplicação  de  medidas 
cautelares  diversas  da  prisão  quando  a  segregação 
encontra-se justificada na gravidade concreta do delito 
cometido,  a  demonstrar  a  insuficiência  das  medidas 
alternativas para acautelar a ordem e saúde pública da 
reiteração delitiva. 2. Recurso improvido.” (STJ; RHC 
38.961;  Proc.  2013/0209912-0;  MG;  Quinta  Turma; 
Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 17/10/2013).

Assim, não merece guarida o argumento levantado.

Quanto  à  suposta  ausência  de  fundamento  na  decisão  que 

determinou  a  custódia  cautelar  da  paciente,  temos,  primeiramente,  que  a 

medida foi decretada foi decretada (fls. 12/14) para a manutenção da ordem 

pública,  hipótese  essa,  como  é  cediço,  expressamente  contemplada  pela 

legislação penal (art. 312 do CPP).

Ora,  como  bem  registrou  o  magistrado,  a  prisão  da  paciente, 

assim  como  dos  corréus,  mostra-se  imperiosa  a  fim  de  evitar  a  reiteração 

criminosa,  dada  a  vultosa  quantidade  de  fraudes  já  verificadas  durante  as 

investigações. Além disso, o juiz registra que, mesmo após a prisão de alguns 

suspeitos, a quadrilha não cessou suas atividades ilícitas.

Trago à baila trecho das informações prestadas pelo magistrado 

de origem que bem retrata essa situação:

Ressalte-se que inúmeros são os veículos adquiridos 
de  forma  fraudulenta  como  acima  mencionado  e, 
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mesmo após o indiciamento de vários integrantes da 
quadrilha e de algumas pessoas que se beneficiaram 
com as fraudes praticadas, adquirindo irregularmente 
os  veículos  surgem  a  cada  dia  novas  provas  que 
apontam na direção de outros tantos, que igualmente 
são objeto da fraude apontada à quadrilha sempre nos 
mesmos moldes mencionados.
[…].
Como  se  pode  verificar,  restam  por  demais 
evidenciados indícios suficientes de autoria e prova da 
materialidade dos crimes suso referidos, de forma que 
é imperioso admitir  a  necessidade das prisões,  pois 
que, consoante demonstra a prova indiciária, os delitos 
vêm  sendo  praticados  de  forma  reiterada,  o  que 
inegavelmente compromete a ordem pública,  não se 
podendo, ainda, sequer mensurar todos os prejuízos 
gerados  pela  atividade  do  que  aparenta  ser  uma 
verdadeira organização criminosa. (fls. 23/26)

Comprovada, nestes termos, a existência de, ao menos, um dos 

requisitos do art. 312 do CPP, eventuais condições pessoais do paciente são 

irrelevantes,  merecendo,  assim,  ser  confirmada  a  decisão  que  decretou  a 

segregação cautelar do paciente.

A respeito do tema:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 
AO  RECURSO  PREVISTO  NO  ORDENAMENTO 
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.  RESTRIÇÃO 
DO  REMÉDIO  CONSTITUCIONAL.  EXAME 
EXCEPCIONAL QUE  VISA PRIVILEGIAR  A AMPLA 
DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. CRIME 
DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA.  MODUS  OPERANDI. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
CONFIGURADO.  3.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  4.  APLICAÇÃO  DE 
CAUTELARES  MENOS  GRAVOSAS. 
IMPOSSIBILIDADE.  5.  HABEAS  CORPUS  NÃO 
CONHECIDO. 
1.  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a 
funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, 
mais  recentemente,  no  sentido  de  ser  imperiosa  a 
restrição  do  cabimento  do  remédio  constitucional  às 
hipóteses  previstas  na  Constituição  Federal  e  no 
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Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução 
hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal  passou a 
não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo 
substituir  o  recurso  ordinariamente  cabível  para  a 
espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas 
as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar 
a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser 
sanado mediante a concessão de habeas corpus de 
ofício  -,  evitando-se  prejuízos  à  ampla  defesa  e  ao 
devido processo legal.  2.  Se a conduta do agente - 
seja  pela  gravidade  concreta  da  ação,  seja  pelo 
próprio  modo  de  execução  do  crime  -  revelar 
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da 
prisão  para  a  garantia  da  ordem  pública,  sendo 
despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo 
àquela atividade. 3. Na espécie, a constrição cautelar 
justifica-se em razão da gravidade concreta do crime, 
evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa, 
tendo em vista que o réu foi apreendido com razoável 
quantidade de drogas de natureza diversa, sendo uma 
delas (crack) altamente lesiva e viciadora - a saber, 80 
(oitenta) bombinhas de maconha e 25 (vinte e cinco) 
pedras  de  crack  -,  presentes  ainda  balança  de 
precisão  e  outros  apetrechos  usualmente  utilizados 
para  a  mercancia  espúria.  Essa  conjuntura  torna 
evidente  a  necessidade  de  preservação  da  prisão 
preventiva  para  a  garantia  da  ordem  pública,  nos 
termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. É 
cediço o entendimento desta Corte no sentido de 
que a existência de condições pessoais favoráveis 
não impede a manutenção da segregação cautelar, 
quando presentes os requisitos legais, como se dá 
na hipótese dos autos. 5.  Presente a necessidade 
concreta  da  manutenção  da  custódia  preventiva,  a 
bem  do  resguardo  da  ordem  pública,  as  medidas 
cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei 
n.  12.403/2011,  não  se  mostram  suficientes  e 
adequadas  à  prevenção  e  repressão  do  crime  de 
tráfico de drogas, razão pela qual inaplicáveis ao caso 
em  análise.  6.  Ordem  não  conhecida.  (STJ.  HC 
293.117/AL,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, 
DJe 27/06/2014) (grifo nosso)

Não há, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na espécie.

Ante o exposto, DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.
Desembargador João Benedito da Silva
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Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, o 
Exmo. Sr. Des.Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins 
Beltrão  Filho.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José  Roseno  Neto, 
Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos 07(sete) dias do mês de agosto do ano de 2014.        . 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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