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PACIENTE: José Lopes da Silva

HABEAS  CORPUS. PRISÃO  PREVENTIVA
DECRETADA.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
MATERIALIDADE  E  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
MATÉRIA  QUE  DEMANDA  EXAME
APROFUNDADO DAS PROVAS DOS AUTOS. VIA
ESTREITA.  ALEGADA  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.
SUBSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO GENÉRICA
E  BASEADA  EM  ILAÇÕES  SUBJETIVAS.
AUSÊNCIA DE MENÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART.
312 DO CPP À LUZ DE ELEMENTOS CONCRETOS.
LIMINAR  ANTERIORMENTE  CONCEDIDA.
CONFIRMAÇÃO. CONCESSÃO.

1. A alegação de inexistência de materialidade
e  de  negativa  de  autoria  diz  respeito  ao
mérito,  impossível  de  ser  analisada  na  via
estreita do habeas corpus.

2.  A decisão que decreta a prisão preventiva
deve,  obrigatoriamente,  demonstrar  a
ocorrência concreta dos requisitos da custódia
cautelar,  e  não  se  basear  apenas  em ilações
genéricas, repetindo os termos de dispositivos
legais,  de  modo  que  cabe  ao  magistrado
encaixar  os  atos  negativos  praticados  pelo
acusado nas hipóteses do art. 312 do CPP.

3.  Concessão  da  ordem com confirmação  da
liminar anteriormente deferida.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de habeas
corpus, acima identificados,
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A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  conceder a ordem, em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Antonio Carlos Marques, com base no art. 5°, LXVIII, da
Carta Federal/88, c/c os arts. 647 e 648, I, CPP, em favor de José Lopes da
Silva, qualificado na inicial e denunciado, pela prática, em tese, da conduta
individualizada do crime do art. 213 c/c o art. 14, II, do CP, alegando, para
tanto, coação ilegal oriunda do MM Juízo da 3ª Vara da Comarca de Princesa
Isabel/PB (fls. 02/18).

Aduz,  em síntese, que o paciente é primário,  com bons
antecedentes e possui residência fixa, não trazendo em si nenhum indício de
periculosidade que possa colocar em risco a sociedade. 

Sobre  a  decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva  do
paciente,  alega  que  a  mesma se  baseia  em conjecturas  e  não  em fatos
concretos, uma vez que não há nos autos prova da materialidade delitiva,
nem tão pouco de autoria.

Pugnou  pela  concessão  de  liminar  para  a  soltura  do
paciente e  pela concessão da ordem, a final,  com a revogação da prisão
preventiva decretada.

Colacionou aos autos a documentação de fls. 19/47.

Processo distribuído durante o plantão judiciário (fls. 49),
a  liminar  foi  deferida,  determinando  a  expedição  do respectivo  Alvará  de
Soltura (fls. 51/53).

Informações prestadas às fls.  70/71, com a ressalva de
que a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente ocorreu quando
da homologação do Auto de Prisão em Flagrante tendo por fundamento o
preenchimento dos requisitos da custódia preventiva, objetivando assegurar a
aplicação  da  futura  lei  penal,  o  desenvolvimento  da  instrução  criminal,
proteger a ordem pública e, ainda, combater a criminalidade.

Em seguida, foram os autos remetidos à consideração da
douta Procuradoria de Justiça que,  em parecer,  opinou pela concessão do
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habeas corpus, ratificando a decisão liminar (fls. 93/97).

É o Relatório.

VOTO

O presente  writ ataca o decreto preventivo, inicialmente,
discorrendo sobre a ausência de indícios de autoria e de materialidade.

Sob  esse  aspecto,  entende  o  STJ  que  não  se  mostra
possível, na via estreita do recurso em habeas corpus, avaliar a negativa de
autoria  do  delito,  procedimento  que  demanda  o  exame  aprofundado  das
provas carreadas aos autos, o que será feito pelo magistrado de primeiro
grau por ocasião da sentença:

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RESGUARDO  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NEGATIVA
DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.  1.  A  prisão  provisória  é  medida
odiosa,  reservada  para  os  casos  de  absoluta
imprescindibilidade,  demonstrados  os
pressupostos  e  requisitos  de  cautelaridade.  2.
[…]  4.  Não  se  mostra  possível,  na  via
estreita  do  recurso  em  habeas  corpus,
avaliar  a  negativa  de  autoria  do  delito,
procedimento  que  demanda  o  exame
aprofundado  das  provas  carreadas  aos
autos, o que será feito pelo magistrado de
primeiro grau por ocasião da sentença.  5.
Recurso a que se nega provimento. (STJ; RHC
55.655;  Proc.  2015/0006394-7;  SE;  Sexta
Turma; Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis  Moura;
DJE 24/03/2015).

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Câmara
Criminal e de outros tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO
MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E
CONCURSO  DE  AGENTES.  PARTICIPAÇÃO  DE
MENOR  DE  IDADE.  ALEGADA  NEGATIVA  DE
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AUTORIA.  MATERIALIDADE  COMPROVADA  E
EXISTÊNCIA  DE  FORTES  INDÍCIOS  DE
PARTICIPAÇÃO.  APROFUNDAMENTO  DA
ANÁLISE DO FATO INCABÍVEL NA ESTREITA VIA
DO  WRIT.  DECISÃO  SUFICIENTE  MOTIVADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE
E  ADEQUAÇÃO  DA  CUSTÓDIA  CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  ORDEM  DENEGADA.  1.  A
análise  acerca  da  negativa  de  autoria
veiculada na inicial é questão que não pode
ser  dirimida  na  via  sumária  do  habeas
corpus,  por  demandar  o  reexame
aprofundado das provas colhidas no curso
da instrução criminal.  (HC 245.243/sp, Rel.
Min. Jorge mussi, 5ª t, j. 14/05/2013). 2. […] 4.
Habeas corpus denegado. (TJPB; HC 0000325-
59.2015.815.0000;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho;
DJPB 13/03/2015; Pág. 12). Grifos nossos.

HABEAS  CORPUS.  DOS  CRIMES  CONTRA  A
VIDA.  HOMICÍDIO.  PRISÃO  CAUTELAR.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  MATÉRIA  DE  PROVA.
VIA  INADEQUADA.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO
DURANTE  O  INQUÉRITO  POLICIAL.
INDIFERANÇA.  PROCEDIMENTO  MERAMENTE
ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO
CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  1.  Não
cabe, na via estreita do habeas corpus de
cognição e instrução sumárias, a discussão
acerca de matéria probatória a confirmar a
autoria da conduta, pois referida tese exige
análise  do  conjunto  fático  probatório. 2.
Não há ilegalidade no fato de o paciente não ter
sido intimado para se defender, uma vez que o
inquérito policial é procedimento inquisitivo, no
qual,  muitas  vezes,  a  ciência  do  investigado
pode prejudicar ou impedir a apuração real dos
fatos¿. 3. Não há que se falar em ausência dos
requisitos  do  art.  312  do  CPP,  se  os  autos
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demonstram prova da materialidade e indícios
da autoria, somada a necessidade de garantia
da  ordem  pública  e  aplicação  da  Lei  penal.
(TJPB; HC 0000222-52.2015.815.0000; Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  José  Guedes
Cavalcanti  Neto;  DJPB  10/03/2015;  Pág.  19).
Grifos nossos.

HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE
AUTORIA.  VIA  INADEQUADA.  NÃO
CONHECIMENTO.  PRISÃO  PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA  E  NECESSÁRIA.  PRINCÍPIO  DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE
COM  A  PRISÃO  CAUTELAR.  PREDICADOS
PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.  A via estreita
do  habeas  corpus  não  comporta  dilação
probatória em relação à autoria do crime,
uma vez que a presente ação constitucional
é  de  rito  célere  e  sumário. 2.  Estando  a
decisão  combatida  calcada  em  fundamento
concreto em face do comprovado risco à ordem
pública,  consubstanciado  pela  gravidade
concreta  do  delito  e  periculosidade  social  da
ação  do  paciente,  não  se  há  falar  em
constrangimento  ilegal  a  ser  sanado  pela  via
mandamental.  4.  As  condições  pessoais
favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si
mesmas,  não  garantem  eventual  direito  em
responder ao processo em liberdade, sobretudo
se a prisão faz-se necessária para a garantia da
ordem  pública.  5.  A  manutenção  da  custódia
cautelar  não  configura  ofensa  ao  princípio  da
presunção  de  inocência  se  presentes  os
requisitos  ensejadores  da  medida,  ex  VI  do
artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal. 6.
Verificando-se  dos  autos  que  nenhuma  das
medidas descritas no artigo 319 do Código de
Processo Penal mostra-se suficiente e adequada
para resguardar a ordem pública, impossível a
substituição  da  prisão  por  outras  medidas
acautelatórias  menos  gravosas.  Ordem
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parcialmente  conhecida  e,  nessa  parte,
denegada.  (TJGO;  HC  0453214-
24.2014.8.09.0000;  Orizona;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Nicomedes  Domingos
Borges;  DJGO  25/03/2015;  Pág.  299).  Grifos
nossos.

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  EM  SEDE  DE
HABEAS CORPUS. Tese relativa à negativa de
autoria  por  parte  do  paciente  envolve
revolvimento  pormenorizado  do  acervo
probatório dos autos e dilação probatória,
pelo que se torna inviável a sua análise na
via estreita do habeas corpus.  […]. (TJMG;
HC  1.0000.15.012497-2/000;  Rel.  Des.  Júlio
Cezar  Guttierrez;  Julg.  18/03/2015;  DJEMG
24/03/2015). Grifos nossos.

HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
INSTRUÇÃO  DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE
HIPÓTESE  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
ORDEM DENEGADA. REQUISITOS DO ART. 312,
CPP.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  Ausência  de
elementos que permitam o exame da acenada
coação ilegal. De toda sorte, é de se anotar que,
conforme  tranquilo  entendimento
jurisprudencial e doutrinário, a negativa de
autoria delituosa é alegação que não pode
ser  apreciada  em sede  de  habeas  corpus
por  requerer  dilação  probatória,  medida
processual  incompatível  com  o  rito
sumaríssimo  que  caracteriza  esta  ação
constitucional.  Assim,  o  exame
aprofundado do conjunto fático-probatório
do processo é atribuição reservada ao juízo
de cognição da ação penal, inviável na via
estreita  do  writ,  que  não  é  instrumento
hábil para tanto. […] Ordem denegada. (TJRS;
HC  0010553-77.2015.8.21.7000;  Montenegro;
Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dálvio Leite
Dias  Teixeira;  Julg.  25/02/2015;  DJERS
23/03/2015). Grifos nossos.
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A ação penal de habeas corpus não pode ser desvirtuada
para adentrar no universo da prova, objetivando apreciar tese defensiva de
recusa de autoria delitiva por suposta prática de crime de estupro, remetendo
o debate para a ação penal de conhecimento, já que possui rito célere e
destinação específica de tutela da liberdade de locomoção.

O impetrante aduz, ainda, que a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva não teria elencado qualquer fato concreto
específico  em relação  ao  paciente,  limitando-se  a  tratar  da  gravidade  do
delito, de um possível clamor público inexistente e da credibilidade do Poder
Judiciário.

Neste ponto, analisando detidamente o decisum ferreteado
(fls. 79/81), percebe-se que é carente de fundamentação legal para manter o
paciente preso, haja vista que o magistrado singular, data venia, não indicou
qual o suporte fático e concreto atrelado à pessoa dele que justificasse, a
contento, o cárcere antecipado.

Na verdade, a autoridade impetrada ressaltou a “iminente
possibilidade  de  conclusão  do  delito  tentado  praticado,  bem  como  a
necessidade  de  garantir  a  continuidade  da  investigação  policial  e  futura
instrução criminal sem intimidação das testemunhas” e que a família da vítima
estaria revoltada, querendo linchar o acusado.

Mas, como ressaltado na decisão que deferiu a liminar, fls.
51/53, “consoante os termos de depoimentos e declarações prestados pelas
testemunhas, vítima e parentes desta, as circunstâncias em que ocorreram o
imputado delito, em tese, não demonstram nenhuma periculosidade hedionda
que autorizem o encarceramento do paciente por questões de ordem pública
ou para fins de aplicação da lei penal, dedução que se extrai do depoimento
prestado pela própria  vítima,  Maria  do Socorro Capitulino da Silva,  verbis:
“QUE ele está embriagado; QUE ele é nosso vizinho;  QUE ele é pessoa boa,
trabalhador, mas quando bebe fica meio doido (fl. 34 – grifo nosso). Deste
modo, as circunstâncias factuais, narradas pela vítima, demonstram a ausência
de periculosidade do paciente, acarretando a dedução lógica,  prima face, de
que  sua  liberdade  não  representa  qualquer  risco  à  coletividade,  à  ordem
pública ou à aplicação da lei”.

Por conseguinte, em atenção ao princípio da presunção de
inocência, alçado pela Magna Carta à categoria das garantias fundamentais,
qualquer restrição à liberdade do acusado, antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, deve ter caráter inteiramente excepcional.

Destarte,  mostrando-se  imprescindível,  em  virtude  do
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princípio  constitucional  da  inocência  presumida,  a  demonstração  dos
elementos  objetivos,  indicativos  dos  motivos  concretos  autorizadores  da
medida constritiva, tenho por caracterizado a alegada coação ilegal, pois todo
réu tem direito de saber os motivos que ensejaram a sua custódia preventiva.

Sobre o tema, o mestre Guilherme de Souza Nucci discorre:

“Mera  repetição  dos  termos  legais:  trata-se  de
constrangimento  ilegal  a  decretação  da  prisão
preventiva, quando o juiz se limita a repetir os termos
genéricos do art. 312 do Código de Processo Penal,
dizendo, por exemplo, que decreta a prisão preventiva
para  “garantia  da  ordem pública”,  sem demonstrar,
efetivamente,  conforme  os  fatos  do  processo  ou
procedimento, de onde se origina esse abalo. Nesse
caminho: STJ: “Viola o disposto no art. 315 do CPP a
decretação da prisão preventiva sem a fundamentação
vinculada ou concreta. O juiz deve sempre, para tanto,
indicar efetivamente o suporte fático, de caráter extra-
típico  ou  de  peculiar  e  grave  modus  operandi,  que
justifique a segregação antecipada (RHC 8.105-SP, 5ª
T., rel. Felix Fisher, 20.04.1999, v. u., DJ 24.05.1999,
p. 181)” (in Código de Processo Penal Comentado. 3.
ed., São Paulo: RT, 2004, p. 570).

Portanto,  para  a  decretação  da  prisão  preventiva,  não
basta mencionar as hipóteses previstas no art. 312 do CPP, devendo justificá-
las com base,  in casu, nos elementos constantes dos autos do inquérito, e
não simplesmente colacioná-las.

Vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.  AUSÊNCIA.  GRAVIDADE  ABSTRATA  DO
CRIME. Motivação insuficiente para a decretação da
prisão.  Liberdade  provisória.  Possibilidade.  Parecer
acolhido.  Recurso em habeas corpus provido.  (STJ;
RHC  55.963;  Proc.  2015/0015977-9;  SP;  Sexta
Turma;  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior;  DJE
07/04/2015).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  PRISÃO
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PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.
AUSÊNCIA.  GRAVIDADE  ABSTRATA  DO  CRIME.
MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO.  EXCESSO  DE  PRAZO  NA  FORMAÇÃO  DA
CULPA.  MATÉRIA  NÃO  ANALISADA  PELA  CORTE
ORIGINÁRIA.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  LIMINAR
CONFIRMADA.  1.  Segundo  a  jurisprudência  desta
corte  superior  de  justiça,  toda  prisão  imposta  ou
mantida  antes  do  trânsito  em julgado de  sentença
penal  condenatória,  por  ser  medida  de  índole
excepcional,  deve  vir  sempre  baseada  em
fundamentação  concreta,  isto  é,  em  elementos
vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do
delito nem meras conjecturas servem de motivação
em casos que tais. 2. A menção do magistrado, pura
e  simples,  a  conjecturas  a  respeito  da  gravidade
abstrata  do  crime,  sem  a  incidência  de  nenhum
elemento concreto, não é suficiente para decretar a
prisão  preventiva  do  acusado.  Se  assim  fosse,  a
prisão  provisória  passaria  a  ter  caráter  de  prisão
obrigatória.  3.  A  alegação  de  excesso  de  prazo na
conclusão da instrução não pode ser apreciada pelo
Superior  Tribunal  de  Justiça,  sob  pena de  indevida
supressão  de  instância,  uma  vez  que  não  foi
analisada  pelo  corte  de  origem.  4.  Recurso  em
habeas  corpus  provido  para,  confirmando-se  a
liminar, manter a liberdade provisória do paciente até
o  trânsito  em  julgado  da  ação  penal,  mediante
condições a serem fixadas pelo juiz singular, se por
outro  motivo  não  estiver  preso  e  ressalvada  a
possibilidade  de  haver  nova  decretação  de  prisão,
caso se apresente motivo concreto para tanto. (STJ;
RHC  55.825;  Proc.  2015/0015328-7;  RJ;  Sexta
Turma;  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior;  DJE
07/04/2015).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO
TENTADO.  PRISÃO  CAUTELAR.  FUNDAMENTAÇÃO.
Ausência de demonstração de dados concretos aptos
a justificar a manutenção da constrição preventiva.
Constrangimento ilegal evidenciado. Recurso provido.
(STJ;  RHC  56.175;  Proc.  2015/0019722-8;  MG;
Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior;  DJE
06/04/2015).
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Da mesma forma, já decidiu esta Câmara Criminal:

HABEAS  CORPUS.  Prisão  preventiva.  Demonstração
dos requisitos  autorizadores.  Inocorrência.  Ausência
no  decisum de  fundamentação  em fatos  concretos.
Excesso de prazo. Ocorrência. Constrangimento ilegal
que  se  afigura  caracterizado.  Ordem  concedida.  É
imprescindível que a prisão preventiva seja decretada
ou mantida com motivação válida e aliada a um dos
requisitos legalmente previstos no art. 312 do código
de  processo  penal,  além  de  amparada  em  fatos
concretos, o que não se observa no presente caso.
Entende-se que há excesso de prazo na formação da
culpa quando, constatado o decurso de dois anos da
data da decretação da prisão preventiva, ainda não se
realizou a audiência para oitiva das testemunhas. Se
a  morosidade  não  restou  justificada  em elementos
concretos  dos  autos,  imperiosa  é  a  soltura  do
paciente,  a  quem  não  podem  ser  debitados  os
problemas da organização judiciária estadual. (TJPB;
HC  0000239-88.2015.815.0000;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João  Benedito  da
Silva; DJPB 04/03/2015; Pág. 15).

PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  corpus.  Prisão
preventiva.  Ausência  de  fundamentação.
Constrangimento  ilegal  configurado.  Concessão  da
ordem. Constatada a ausência de fundamentação da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
sem que houvesse, sequer, a devida correlação entre
os requisitos do disposto no art. 312 do CPP e o caso
concreto,  impõe-se  o  reconhecimento  do
constrangimento  ilegal  perpetrado.  (TJPB;  HC
2013630-13.2014.815.0000;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior; DJPB
20/02/2015; Pág. 19).

PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  corpus.  Roubo
qualificado. Prisão preventiva decretada com fulcro na
garantia  da  ordem  pública  e  conveniência  da
instrução  criminal.  Alegada  ausência  de
fundamentação.  Motivação  genérica.  Decisão
inidônea.  Ausência  de  demonstração  do  periculum
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libertatis.  Violação  ao  art.  93,  IX,  da  Constituição
Federal.  Constrangimento  ilegal  caracterizado.
Concessão.  É dever do magistrado aplicar  a Lei  ao
caso  concreto,  de  modo  que,  qualquer  custódia
preventiva imposta antes do trânsito em julgado de
sentença  penal  condenatória,  carece  de  concreta
fundamentação, nos termos do disposto no art. 312
do código de processo penal,  sob pena de violação
direta a Constituição Federal. Art. 93, ix. (TJPB; HC
2012257-44.2014.815.0000;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior; DJPB
05/02/2015; Pág. 7).

Por  isso,  é  de  se  confirmar  a  liminar  anteriormente
deferida,  concedendo a ordem em definitivo, ressalvada a possibilidade de
haver  nova decretação de prisão,  caso  se  apresente  motivo  concreto  para
tanto.

Por  tais  considerações,  em harmonia  com o  parecer  da
douta Procuradoria de Justiça, concedo a ordem mandamental.

É como voto.

Presidiu  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho, relator,  Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos) e Joás de Brito
Pereira Filho

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 09 de abril de 2015.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator

Habeas Corpus 0001779-69.2011.815.0241                                                                11


