
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 000021526.2016.815.0000)
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE :Lucas da Silva Luiz Bezerra e Pyerre Saymon e Melo Silva
PACIENTE :Noberto Soares Pinto
IMPETRADO :Juiz da 2ª Vara Criminal de Campina Grande

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  corpus.  Uso  de
documento  público  falso.  Prisão  preventiva.  Prova  da
materialidade e indícios de autoria presentes. Sanção superior
a  quatro  anos  de  reclusão.  Atendendo  a  conveniência  da
instrução processual e a aplicação da lei penal. Ousado modus
operandi. Acentuada periculosidade. Ordem denegada.

- Presentes a materialidade e os indícios de autoria e sendo o
crime sancionado com pena privativa de liberdade superior a
quatro anos de reclusão, impõe-se a prisão preventiva como
forma preservar  a  conveniência da instrução processual  e  a
aplicação da lei penal, supostamente cometido com elaborado
modus operandi,  tudo revelando a concreta possibilidade de
que, posto em liberdade, volte a delinquir;

- Ordem denegada.

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, nos termos do voto do Relator e em harmonia com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Relatório

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado por
Lucas da Silva  Luiz Bezerra e Pyerre Saymon e Melo Silva em favor  de  Noberto
Soares Pinto apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta
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prática do delito previsto no art.3041 c/c art.2972 (Uso de documento público falso), ambos
do  Código  Penal,  por  entender  que  a  medida  seria  necessária  para  zelar  pela
conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal (f.20/23).

Consta nos autos que, no dia 18 de fevereiro de 2016, por volta das
16h20, Noberto Soares Pinto se encontrava no interior do veículo Fiat/Palio, prata, placas
JVZ 6838PA, junto com outros três homens, quando o grupo foi abordado por Policiais
Rodoviários Federais, na altura KM166 da BR 230, na cidade de Campina Grande,

Extrai-se ainda do processo, que durante a abordagem, o paciente
apresentou uma cópia de cédula de identidade, com uma fotografia sua e o nome de
Carlos  Augusto  Soares  Pinto,  por  meio  de  consulta  ao  sistema  SERPRO,  os  PRFS
observaram que mãe do autuado tinha outros filhos e passaram a lhe fazer perguntas,
quando  ele  confessou  que  seu  nome  verdadeiro  era  Norberto  Soares  Pinto.  Alegou,
então, que o teria apresentado o documento falso porque respondia a processo criminal
no Estado do Pará e temia se prejudicar.

Em sua inicial, o impetrante sustenta que o paciente está a sofrer um
constrangimento  ilegal,  uma  vez  que  não  se  encontram  presentes  os  requisitos  da
preventiva.

Ao final, pugna pelo deferimento da liminar, restaurando-se o status
libertatis do paciente, e a confirmação no mérito  (fs.02/06).

Juntou os documentos (fs.07/27)

Informações prestadas (fs.34/35)

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
indeferimento da liminar, e no mérito pela denegação da ordem (fs.39/44).

Liminar indeferida (fs.46/48)

É o relatório.

- VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator)

A ordem deve ser denegada.

Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, os requisitos
ensejadores da prisão preventiva encontram-se presentes neste momento.

Em um juízo perfunctório, cumpre destacar que o acautelamento da

1Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

2Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
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aplicação da lei penal, por si só, justifica, ao menos por ora, a manutenção da preventiva,
tendo em vista a gravidade concreta do delito, cometido com modus operandi revelador,
uma vez que o paciente tentou se passar por outra pessoa, perante a agentes do estado.

Conforme narrado acima, ao paciente se atribui a prática do delito de
uso de documento público falso, cujo cometimento teria se dado razão de tentar fugir de
eventuais  prejuízos  perante  a  justiça  do  estado  do  Pará,  onde  responde  a  processo
criminal. 

 
Tal circunstância, inclusive, foi devidamente aquilatada pelo decreto

prisional, não havendo que se falar em decisão desprovida de fundamentação.

“O  autuado,  que  responde  processo  criminal
(000266193.1999.8.14.0401,  8ª  vara  criminal  de  Belém/PA),
passou  duas  semanas  viajando,  com  documento  falso,  que
utilizou quando foi abordado pela Polícia no afã de ocultar sua
verdadeira identidade e evitar prejuízos no tocante ao aludido
processo.

Assim,  havendo  prova  da  materialidade  do  crime  e  fortes
indícios de sua autoria e tendo em vista as circunstâncias em
que  se  deu  o  fato,  vejo  que  a  necessidade  de  zelar  pela
conveniência da instrução criminal e de garantir a aplicação da
lei penal justifica a decretação da prisão preventiva” (fs.20/22)

Constata-se,  portanto,  que  a  preventiva  é  medida  que  atende  à
conveniência da instrução processual  e  a aplicação da lei  penal,  diante  da astúcia  e
ousadia do paciente em tentar se furtar da Justiça do Estado do Pará e se passar por
outra pessoa,  perante a Policias Rodoviários Federais,  que é dado indicativo de que,
posto em liberdade, o paciente poderá voltar a incidir na prática delitiva.

Pelo  que  é  dado  apreender  do  que  há  dos  autos,  o  periculum
libertatis se faz patente.

Outrossim, tem-se que a pena cominada em abstrato para o crime
de Uso de documento público falso observa o requisito do art. 331, I3, do CPP.

Atendidas  as  condições  para  a  prisão  preventiva,  conforme
evidenciado,  tem-se  a  impossibilidade  de  concessão  de  liberdade  provisória,  com  a
imposição de quaisquer das providências cautelares dispostas no art. 319 do CPP, não
estando satisfeito o disposto no art. 282, II4 c/c art. 3215, do CPP, ao passo em que, por

3Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I  -  nos  crimes  dolosos  punidos  com  pena  privativa  de  liberdade  máxima  superior  a  4  (quatro)  anos;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
4Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
[…]
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
5Art. 321.  Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
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via consecutiva, deve-se aplicar o §6°6 do art. 282 do CPP.

A custódia, portanto, é medida que se impõe.

Ante o exposto, denego a ordem.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de
maio de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
6§6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível  a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 319). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
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