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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

HABEAS CORPUS (Processo nº 0001004-59.2015.815.0000)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE : Jayme Carneiro Neto
PACIENTE : Adilson Aparecido Nogueira de Souza
IMPETRADO : Juízo da Vara Única da Comarca de Jacaraú

HABEAS  CORPUS.  USO  DE  DOCUMENTO 
FALSO.  ALEGAÇÃO  DE  CRIME  MEIO 
ABSORVIDO  PELO  ESTILIONATO. 
REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE EM SEDE 
DE  HC.  INDICIOS  DA  MESMA  CONDUTA 
DELITIVA  EM  OUTROS  ESTADOS. 
REQUISITO  FUNDANTE  DA  CUSTÓDIA 
CAUTELAR  PRESENTE.  MANUTENÇÃO  DA 
ORDEM  PUBLICA.  ALEGAÇÃO  DE 
CONDIÇÕES  SUBJETIVAS  FAVORÁVEIS. 
IRRELEVANTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- Não se presta o habeas corpus para o exame  
da  veracidade  do  suporte  probatório  que  
embasou o decreto de prisão preventiva. Isso  
porque, além de demandar o reexame de fatos,  
é  suficiente  para  o  juízo  cautelar  a  
verossimilhança das alegações e não o juízo  
de certeza, próprio da sentença condenatória.  
(STF,  RHC  123.812,  Rel.  Ministro  Teori  
Zavascki,  Segunda  Turma,  julgado  em 
23/09/2014).

- Condições subjetivas favoráveis do paciente,  
por si sós, não obstam a segregação cautelar,  
ademais quando não comprovadas nos autos.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, de acordo com o voto do Relator, e 
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em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas  corpus com  pedido  liminar,  impetrado  por 
JAYME CARNEIRO NETO em favor de ADILSON APARECIDO NOGUEIRA DE SOUZA, 
sob  o  fundamento  de  que  o  paciente  foi  preso  em flagrante,  ausentes  os  requisitos 
autorizadores para a decretação da custódia preventiva.

Sustenta,  que  a  decisão  do  decreto  preventivo  contraria  a 
Constituição Federal, quanto à Presunção de Inocência, quando menciona que o paciente 
praticou crimes em outros Estados da Federação.

Acrescenta, que a reincidência não pode ser considerada, posto não 
estar  a  mesma  caracterizada,  uma  vez  que  não  houve  condenação  definitiva  nos 
processos a que responde nas demais Unidades Federativas.

Afirma que possui endereço fixo, comprovado nos autos, embora  o 
magistrado de primeiro grau não tenha percebido.

Argumenta  que,  ainda  que  tivesse  concorrido  para  a  prática  dos 
delitos que lhe estão sendo imputados, o crime de uso de documento falso, é crime meio,  
absorvido pelo de estelionato e este, para que se caracterize a consumação, é preciso 
que tenha havido a obtenção de vantagem, o que não aconteceu in casu.

Arremata  declarando  que,  com  o  raciocínio  supra,  seria  o  caso, 
então,  de  estelionato  na  forma  tentada,  com previsão  de  pena  máxima  em abstrato 
inferior a quatro anos, não sendo possível, portanto, a decretação da prisão preventiva.

Requer, ao final, em liminar, a revogação da prisão cautelar e, no 
mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, por não estarem presentes 
nenhum dos requisitos nem condições previstos no artigo 312 do CPP.

Juntou documentos (fls. 14/120).

O magistrado prestou informações (fs. 129/130).

Liminar indeferida 132/133.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pela denegação 
da ordem, fls.135/140.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser denegada.

No caso sob análise, o paciente alega não haver indícios de autoria 
nem  mesmo  de  sua  participação  indireta  nos  crimes  de  uso  de  documento  falso  e 
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estelionato, o que teria sido confirmado pelo réu confesso, Paulo Nogueira de Souza, bem 
como pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

Contudo,  de  acordo  com  a  documentação  carreada  aos  autos, 
verifica-se que o paciente foi preso na agência bancária em companhia de seu pai, Paulo  
Nogueira  de  Souza,  aguardando-o  enquanto  este  tentava  realizar  um  empréstimo 
bancário  fazendo  uso  de  documentos  falsos,  e,  ainda,  dirigia  o  carro  onde  foram 
encontrados vários outros documentos como: identidades e cartões de crédito, nos quais  
constavam fotos do senhor Paulo, porém com nomes diversos, fls. 61/76. Dessa forma, 
restou demonstrada, inconteste, a materialidade delituosa.

Some-se  a  isso  o  fato  de  o  investigado  responder  ou  já  ter 
respondido a processos pelo mesmo tipo de crime em vários Estados da Federação, 
segundo consta na decisão atacada, fls. 26/28, bem como nos documentos de fls. 35, 39, 
44/46, 47/48, 50/51 juntados ao processo.

A esse respeito, infundada é a alegação de violação ao Princípio da 
Inocência,  por  ter  o  magistrado  de  primeiro  grau  baseado  sua  decisão,  também,  no 
supramencionado dado trazido aos autos, uma vez que, é cediço ser a custódia cautelar  
baseada em indícios suficientes de autoria, remanescendo a certeza do convencimento 
para o momento da sentença condenatória.

Cabe destacar,  por  fim,  que,  embora o constituinte do impetrante 
afirme,  ainda,  que  o  mesmo  possui  endereço  fixo  comprovado  no  processo,  não 
observado pelo juiz  a quo, verifica-se que foi apresentada tão somente uma declaração 
de duas testemunhas declarando que conhecem o casal Adilson Aparecido Nogueira de 
Souza e Laudiceia Candido Silva, em cujo nome, de fato, encontra-se o comprovante de 
residência juntado ao caderno processual, fl. 57. O que, ao contrário do que afirmou o 
impetrante, foi mencionado na decisão objurgada nas fls. 26/28.

Sendo assim, diante da situação fático-probatória exposta nos autos, 
o juiz de primeira instância, acertadamente, alicerçou a decisão atacada na manutenção 
da ordem pública, objetivando o impedimento da reiteração da prática delituosa.

Ante o exposto, denego a ordem.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador,  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho e o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, Marcos William de Oliveira (convocado 
para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo 
Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                     RELATOR
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