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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C O R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2008627-77.2014.815.0000 – 1ª Vara da Comarca 
de Cuité

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
IMPETRANTE : David da Silva Santos
PACIENTE : José Luciano Borges de Oliveira

HABEAS CORPUS. Estupro  de  vulnerável. Art. 
217-A do CP. Prisão preventiva. Alegação de excesso 
de prazo para conclusão  do  inquérito  e  para 
oferecimento da denúncia. Peça acusatória já 
recebida. Argumento superado. Atributos pessoais 
favoráveis. Irrelevância. Decisão de manutenção da 
segregação cautelar desfundamentada.  Inocorrência. 
Prova da materialidade e indícios suficientes de 
autoria. Decisum fulcrado na garantia da ordem 
pública e na conveniência da instrução criminal. 
Ordem prejudicada  quanto  ao  primeiro 
fundamento e denegada em relação aos demais.

- O  eventual  excesso  de  prazo  para  conclusão do 
inquérito policial e oferecimento  da  denúncia  fica 
superado com o recebimento da peça acusatória. 

-  Possíveis atributos pessoais do paciente, como ser 
primário, ter residência fixa e trabalho comprovado, 
não têm o condão de afastar a manutenção da 
custódia cautelar, quando estiverem presentes os 
pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de 
Processo Penal, como na hipótese vertente.
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- Havendo nos autos prova da materialidade do crime 
e indícios suficientes a vincular o  paciente à prática 
do delito a ele imputado, e demonstrando o 
magistrado, com base em elementos probatórios 
concretos dos autos, a necessidade da prisão 
preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, 
em resguardo da ordem pública e por conveniência 
da instrução processual, não há falar em ausência de 
fundamentação  na  decisão  que  manteve  a 
segregação cautelar do paciente.

- Ademais, in casu, medidas cautelares diversas da 
prisão são inadequadas e insuficientes, 
considerando-se que o crime imputado ao 
paciente é de especial gravidade e evidencia a sua 
real periculosidade.   

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADA A ORDEM 
quanto  ao  primeiro  fundamento e DENEGÁ-LA quanto aos demais 
argumentos, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José 
Luciano Borges de Oliveira, qualificado nos autos, preso preventivamente 
pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. 

Aduz o impetrante na inicial de fls. 02/16, que  está 
sofrendo constrangimento ilegal: a) por excesso de prazo para conclusão do 
inquérito policial e oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, uma 
vez que o  processo  encontra-se  desde  16/06/2014  com  vistas  ao 
representante  do  Parquet;  b)  em  face  de  o  paciente  possuir  condições 
pessoais favoráveis à concessão da ordem, como residência fixa, trabalho 
comprovado e ser primário; e c) ausência de motivos que justifiquem a

manutenção da segregação cautelar  do paciente,  posto  que não teria  se 
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evadido do distrito da culpa, bem como não representava perigo ou ameaça 
à vítima, menor de idade, e que não seria portadora de doença mental, mas 
tão somente de distúrbio de déficit de atenção – DDA, conforme laudo nos 
autos principais. Além disso, afirma que a suposta vítima já teria vida sexual 
ativa. Requereu o deferimento da liminar para imediata expedição de alvará 
de soltura e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Juntou 
os documentos de fls. 17/124.

Liminar indeferida às fls. 128/128v.

Informações prestadas às fls. 133.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 
insigne Procurador de Justiça, Dr. José Roseno Neto, opinou pela denegação 
da ordem (fls. 135/138).

Conclusos os autos, determinei que fossem postos em 
mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

O impetrante se insurge, inicialmente, contra o excesso 
de prazo na conclusão do inquérito policial, bem como para oferecimento da 
denúncia, apontando que o Ministério Público encontra-se com vistas dos 
autos desde 16/06/2014.  

Segundo exsurge dos autos, o paciente está sendo 
acusado da prática do crime de estupro de vulnerável contra a menor A. P. 
dos S. A., então com 12 anos de idade e portadora de distúrbio mental. 
Consta, ainda, que o paciente teria, por duas oportunidades, pulado o muro 
da  residência  da  vítima  e  com  ela  mantido  relações  sexuais,  sendo  a 
primeira vez no ano de 2013 e a segunda em abril de 2014.

Pois bem. Conforme se observa das informações 
prestadas pela autoridade coatora à fl. 133, além da consulta ao Sistema de 
Controle de Processos deste Tribunal, verifica-se que a denúncia foi oferecida 
e recebida em 16/07/2014, o réu foi citado em 29/07/2014, apresentou 
resposta à acusação em 31/07/2014, tendo sido proferido despacho de mero 
expediente em 08/08/2014 designando audiência de instrução e julgamento 
para o próximo dia 02/09/2014. 

Assim, considerando que a inicial acusatória foi 
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devidamente oferecida e recebida, por este argumento, o presente writ 
perdeu seu objeto, restando, pois, prejudicado o seu exame em relação 
ao alegado excesso de prazo.

Quanto  à  afirmação  de  existirem condições  pessoais 
do  paciente  favoráveis  à  concessão  da  ordem,  como  residência  fixa, 
trabalho comprovado e ser primário, não implicam necessariamente na 
soltura do coacto.

É  que  tais  características  não  conferem,  por  si  sós, 
direito  de  responder  ao  processo  em liberdade,  pois,  no  caso,  estão 
presentes  os  requisitos  da  prisão  preventiva  e  as  medidas  cautelares 
diversas da prisão são incabíveis, conforme análise adiante. 

Nesse sentido jurisprudência:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
ORDINÁRIO.  DESCABIMENTO.  COMPETÊNCIA  DAS 
CORTES  SUPERIORES.  MATÉRIA  DE  DIREITO 
ESTRITO.  MODIFICAÇÃO  DE  ENTENDIMENTO  DESTE  
TRIBUNAL,  EM  CONSONÂNCIA  COM  A  SUPREMA 
CORTE.  ESTUPRO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA  
DA  ORDEM  PÚBLICA.  FUGA  DO  ACUSADO  DO 
DISTRITO  DA  CULPA.  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL  E  
GARANTIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  AUSÊNCIA  DE 
ILEGALIDADE  FLAGRANTE  QUE,  EVENTUALMENTE,  
PUDESSE  ENSEJAR  A  CONCESSÃO  DA  ORDEM  DE 
OFÍCIO.  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS  NÃO 
CONHECIDA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal,  
em  recentes  pronunciamentos,  aponta  para  uma 
retomada  do  curso  regular  do  processo  penal,  ao  
inadmitir  o  habeas  corpus  substitutivo  do  recurso  
ordinário.  Precedentes:  HC  109.956/PR,  1ª  turma,  
Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  dje  de  11/09/2012;  HC  
104.045/RJ,  1ª  turma,  Rel.  Min.  Rosa weber,  dje  de  
06/09/2012; HC 108.181/RS, 1ª turma, Rel. Min. Luiz  
fux,  dje  de  06/09/2012.  Decisões  monocráticas  dos  
ministros Luiz fux e dias tóffoli, respectivamente, nos  
autos  do  HC  114.550/ac  (dje  de  27/08/2012)  e  HC  
114.924/RJ  (dje  de  27/08/2012).  2.  Sem  embargo,  
mostra-se precisa a ponderação lançada pelo ministro  
marco  Aurélio,  no  sentido  de  que,  "no  tocante  a  
habeas já formalizado sob a óptica da substituição do  
recurso  constitucional,  não  ocorrerá  prejuízo  para  o  
paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se  
for o caso, a ordem de ofício. " 3. Hipótese em que se  
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mostra legítima a decretação da prisão preventiva do  
ora  paciente,  denunciado  pela  prática  de  estupro  
contra vítima portadora de deficiência mental, para a  
conveniência da instrução criminal e para a aplicação  
da Lei penal, em face da fuga do acusado do distrito  
da  culpa.  4.  A  existência  de  condições  pessoais  
favoráveis,  tais  como  primariedade,  bons  
antecedentes,  ocupação  lícita  e  residência  fixa,  
não tem o condão de,  por si  só,  desconstituir  a  
custódia  antecipada,  quando  presentes  outros  
requisitos  de  ordem  objetiva  e  subjetiva  que  
autorizem a decretação da medida extrema, como 
ocorre na hipótese em tela, mormente a intenção do  
paciente de se furtar à persecução criminal do estado,  
ressaltada  no  Decreto  de  prisão.  5.  Ausência  de 
ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a  
concessão  da  ordem de  ofício.  6.  Ordem de  habeas  
corpus  não  conhecida”.  (STJ;  HC  230.427;  Proc. 
2012/0001973-5;  SP;  Quinta  Turma;  Relª  Minª 
Laurita Vaz; DJE 13/08/2014)

“HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  
FLAGRANTE.  CONVERSÃO  EM  PRISÃO  PREVENTIVA.  
DECISÃO  FUNDAMENTADA.  GARANTIA  DA  ORDEM 
PÚBLICA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  
IRRELEVÂNCIA.  ORDEM  DENEGADA.  1-  Tendo  o  
paciente sido preso regularmente por suposta prática  
do delito de roubo circunstanciado, estando a decisão  
que  decretou  a  prisão  preventiva  devidamente  
fundamentada  na  gravidade  concreta  do  delito,  
evidenciada no modus operandi e na periculosidade do  
acusado, pois a infração envolve concurso de pessoas,  
sendo alguns deles menores, e uso de uma réplica de  
arma  de  fogo,  impõe-se  a  manutenção  da  custódia  
cautelar  como  garantia  da  ordem  pública.  2-  
Eventuais  condições  pessoais  favoráveis,  por  si  
só,  não  bastam  para  afastar  o  édito  cautelar,  
quando  a  necessidade  da  custódia  se  mostrar  
patente. 3-  Ordem  denegada”.  (TJMG;  HC 
1.0000.14.051960-4/000;  Rel.  Des.  Antônio 
Armando  dos  Anjos;  Julg.  05/08/2014;  DJEMG 
13/08/2014)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE 
PESSOAS.  EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.  Conduta  
tipificada no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na  
forma do artigo 70, todos do CPB. Prisão em flagrante  
convertida  em  prisão  preventiva.  Teses  defensivas:  
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Carência  de  fundamentação  do  Decreto  prisional.  
Revogação  da  prisão  preventiva  por  ausência  dos  
requisitos do art. 312 do CPP. Princípio da presunção  
de inocência. Condições pessoais favoráveis. Aplicação  
medida cautelar diversa da prisão. As teses defensivas  
não  podem  ser  acolhidas.  Não  há  que  se  falar  em 
constrangimento  ilegal.  Fundamentação  idônea,  art.  
312,  CPP,  quanto  a  necessidade  da  prisão  do  
paciente. Ordem denegada. 1. Estando a decisão que  
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva  
devidamente fundamentada nas hipóteses dos artigos  
312  e  313  do  CPP,  não  há  que  se  falar  em 
constrangimento ilegal. 2. Garantir a ordem pública se  
faz  necessário,  a  fim  de  se  manter  a  ordem  na  
sociedade  que  é  abalada  pela  prática  do  delito  em 
tese  praticado.  3.  As  condições  pessoais  não 
constituem elementos suficientes para impedir a  
segregação  cautelar,  quando  outros  elementos  
recomendem  a  manutenção  desta. Ademais  o 
princípio da presunção de inocência não pode ser visto  
de  forma  absoluta,  não  sendo  incompatível  com  a  
prisão  preventiva,  desde  que  preenchidos  os  
requisitos legais. 4. No caso dos autos, em análise da  
narrativa  constante  da  denúncia,  depreende-se  a  
patente periculosidade do paciente, já que o crime em 
tese praticado é gravíssimo, eis que noticiado o roubo  
a  duas  moças  nas  proximidades  da  av.  Cristiano  
machado  em  Belo  Horizonte/MG,  em  concurso  de  
pessoas  e  com o  emprego  de  arma  de  fogo,  o  que  
enseja a manutenção de sua segregação cautelar para  
garantia  da  ordem  pública.  5.  Finalmente,  observo:  
Ninguém  suporta  mais  os  intermináveis  crimes  
praticados  pelos  amantes  do  patrimônio  alheio  e  
diante  do  noticiário  da  mídia  nacional,  em  várias  
cidadesdeste  país,  autores  de  roubos e  furtos,  pelas  
vítimas  e  com  auxílio  de  outras  pessoas,  
lamentavelmente, estão sendo amarrados em postes,  
com  o  que,  fazendo  justiça  pelas  próprias  mãos.  A  
propósito,  em  decorrência  dos  referidos  
acontecimentos, motivaram o sociólogo José de Souza  
Martins,  jornal  "folha  de  São  Paulo",  caderno  
cotidiano, c4, de 20-02-2014, a fazer a assertiva: "...  
A  sociedade  está  ficando  progressivamente  
descontrolada.  ..".  (TJMG;  HC  1.0000.14.041928-
4/000; Rel. Des. Walter Luiz; Julg. 29/07/2014; 
DJEMG 08/08/2014)

Destaques nossos em todos.
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In casu, a decisão atacada (fls. 93/95) está devidamente 
fundamentada, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal, sendo 
possível identificar os motivos de fato e de direito ensejadores da 
manutenção da prisão cautelar. Vejamos.

“(...)
Analisando novamente os autos, percebe-se que o 
advogado do investigado, apesar da brilhante 
argumentação juntada aos autos, não acostou novos 
elementos para ensejar uma reavaliação da situação do 
acusado.
Persistem os pressupostos para o decreto de prisão 
preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, ou seja, a 
materialidade do delito e indícios da autoria.
No caso em apreço, a materialidade e indícios de autoria 
com os depoimentos prestados na esfera policial, onde 
são unânimes em apontar o indiciado como autor deste 
ilícito, em especial o depoimento da vítima.
Portanto com base no nosse Código de Processo Penal, 
artigo 329 existe indícios que o acusado foi o autor do 
crime de estupro de vulnerável.
(…)
Sendo assim entendo que os requisitos para a prisão 
preventiva continuam devidamente preenchidos.
O advogado do acusado afirmou, mais uma vez, que o 
investigado é primário, possui bons antecedentes, 
residência fixa, profissão definida, trabalhador, e outras 
excelentes características pessoais. As condições pessoais 
do réu não são óbices à adoção da prisão preventiva, nem 
garantidores de sua revogação. São circunstâncias de 
índole estritamente pessoal que deverão ser 
obrigatoriamente consideradas em caso de aplicação de 
uma hipotética sanção.
(…)
Diferentemente do entendimento da defesa do acusado 
persistem os fundamentos que autorizaram a decretação 
da prisão preventiva, pois continuo entendo que a medida 
se justifica tanto para garantir a ordem pública.
(…)
O censurado é acusado de um crimes graves, ou seja, 
estupro de vulnerável, de uma menor de 14 anos, que 
aparenta ter distúrbios mentais, demonstrando a 
periculosidade do investigado, portanto deixá-lo em 
liberdade, com indícios, de ter cometido um crime desta 
natureza neste momento, é abalar a credibilidade da 
justiça, sendo um estímulo a outras atitudes deste tipo.
(…)
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O processo se encontra em fase inicial, o acusado, ainda, 
não foi interrogado, nem foi realizada a oitiva das 
testemunhas, portanto, a concessão de liberdade 
provisória, poderia atrapalhar as investigações, e a 
instrução criminal, pois poderia ser as testemunhas 
pressionadas, fazer desaparecer prova, e até para 
garantir a integridade física das testemunhas, ou seus 
familiares, bem como da vítima e dos seus familiares.
Diante do exposto, com fulcro nos artigos 311 e 312 do 
CPP, acostado ao parecer ministerial, indefiro o pedido 
de revogação da prisão preventiva do acusado 
Luciano Borges de Oliveira, qualificado nos autos, que 
deverá permanecer onde se encontra, ficando à 
disposição deste juízo.(...)”. (sic) 

Destaques no original.
 
Como se vê, no decreto constritor a autoridade coatora 

entendeu estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. 
Esta decisão foi devidamente motivada em dados concretos dos autos, não 
havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. Houve pelo 
juiz de primeiro grau observância aos pressupostos da prisão preventiva, 
quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do 
crime. Além disso, estão presentes dois dos requisitos da medida constritiva, 
constantes do art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública e 
conveniência da instrução criminal, e, por fim, o delito imputado ao paciente 
– estupro de vulnerável – preenche a condição do art. 313, inciso I, também 
do CPP, crime doloso punido com reclusão.

Quanto à garantia da ordem pública o  magistrado de 
primeiro grau fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente 
na gravidade concreta do delito, na periculosidade do réu e na possibilidade 
da reiteração criminosa, o que é plenamente possível, conforme se verifica 
da jurisprudência pátria: 

“HABEAS  CORPUS.  Homicídio  qualificado  consumado  e  
homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e  
IV e art. 121, § 2º, incisos I e IV c. C. Art. 14, inc. II, c.  
C. Arts. 29 e 69, todos do CP e art. 244-b do ECA. Duas  
vezes). Prisão preventiva. Ausência de indícios de autoria.  
Impossibilidade  de  apreciação  na  via  eleita.  
Periculosidade  do agente  revelada  pela  gravidade  
concreta do delito e pelo modus operandi. Evidente 
necessidade  de  manutenção  da  ordem  pública.  
Adequada  fundamentação  do  Decreto  prisional. 
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ausência de  
conflito  com a  presunção  de  inocência.  Inexistência  de 
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constrangimento  ilegal.  Habeas  corpus  conhecido  
parcialmente e denegado”.  (TJPR; HC Crime 1203528-
0;  Londrina;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des. 
Miguel Kfouri Neto; DJPR 12/08/2014; Pág. 443)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS.  
MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO.  1.  Demonstrada,  com 
suporte nos elementos dos autos, a necessidade da  
manutenção da custódia cautelar do paciente, para 
garantia da ordem pública ante a sua periculosidade 
evidenciada  pela  gravidade  concreta  do  delito  
perpetrado,  inexiste  constrangimento  ilegal  a  ser  
reparado via do writ. 2. É cediço que os bons atributos 
pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para  
ensejar  a  revogação  da  custódia  cautelar.  Ordem 
denegada”.  (TJGO;  HC  0212047-11.2014.8.09.0000; 
Senador  Canedo;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel. 
Des.  Nicomedes  Domingos  Borges;  DJGO 
31/07/2014; Pág. 350)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE REQUISITOS PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA. 
NÃO PROCEDE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS 
SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E 
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE 
QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS SÃO IRRELEVANTES. PRETENDIDA 
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 
IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não há 
ilegalidade na prisão cautelar quando apontados 
elementos empíricos justificadores da imposição da 
custódia preventiva, a exemplo da gravidade 
concreta do delito, a desvelar a necessidade 
imperiosa de resguardo da ordem pública. De fato, a 
custódia cautelar mostra-se necessária para a 
garantia da ordem pública, diretamente ameaçada 
pela periculosidade do paciente, revelada nas 
circunstâncias especialmente graves do delito 
perpetrado, uma vez que apreendida expressiva 
quantidade de droga em seu poder. 2. Consoante 
orientação jurisprudencial deste sodalício e das cortes 
superiores, eventual presença de condições pessoais 
favoráveis não têm o condão de, por si sós, obstarem a 
custódia cautelar, quando concorrentes nos autos 
elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, a 
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autorizar a manutenção da medida extrema, como ocorre 
in casu. 3. As medidas cautelares diversas da prisão 
previstas no art. 319 do CPP, só poderão ser aplicadas 
quando ausentes os requisitos para a prisão preventiva. 
4. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 
36606/2013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. 
Pedro Sakamoto; Julg. 03/05/2013; DJMT 
13/05/2013) 

Destaques nossos em todos.

Conforme alhures explanado, a prisão preventiva do 
paciente foi decretada de forma fundamentada e motivada em dados 
concretos dos autos, preenchendo os requisitos previstos no art. 312 do 
CPP, restando evidenciada a necessidade da custódia, como forma de 
garantir a ordem pública, sendo incabível a alegação de ausência de 
fundamentação idônea do decreto constritor.

Em relação à conveniência da instrução criminal, 
igualmente demonstrada a necessidade de se manter o paciente preso, 
posto que as testemunhas ainda não foram ouvidas e há notícias nos 
autos de que o coacto estaria fazendo ligações telefônicas para a família 
da vítima, no intuito de ameaçá-la, sendo indiferente, na hipótese, não 
ter o segregado se evadido do distrito da culpa.

Assim, conforme demonstrado, a custódia cautelar do 
paciente se faz necessária para assegurar a ordem pública e por 
conveniência da instrução criminal, sendo inadequadas e insuficientes a 
aplicação  de  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  considerando-se 
que o crime imputado ao  coacto é de especial gravidade e evidencia a 
sua real periculosidade.   

Em  relação  aos  argumentos  de  não  ser  a  vítima 
portadora de doença mental, mas tão somente de distúrbio de déficit de 
atenção  –  DDA,  bem como de   que  já  teria  vida  sexual  ativa,  serão 
apurados e analisados por ocasião da instrução criminal.

Ante  o  exposto,  JULGO  PREJUDICADA  A  ORDEM 
quanto ao primeiro fundamento e a DENEGO quanto aos demais 
argumentos, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio,  relator,  dele 
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participando João Benedito da Silva  e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 
Ausente temporariamente o Excelentíssimo Senhor Desembargador  
Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João 
Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


