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ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo n. 2012835-07.2014.815.0000)
RELATOR                 : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE/PACIENTE : José Paulo Valeriano de Oliveira

PROCESSO  PENAL.  Habeas  Corpus.  Crime  militar. 
Prevaricação. Art. 319 do Código Penal Militar. Trancamento da 
ação penal. Inépcia da denúncia.  Peça inicial  acusatória que 
preenche todos os requisitos do art. 77 do Código de Processo 
Penal Militar.  Ausência de justa causa. Inocorrência. Prova da 
materialidade e indícios suficientes de autoria. Fato inexistente. 
Necessidade  de  dilação  probatória.  Impossibilidade  na  via 
eleita. Denegação da ordem.

- O trancamento da ação penal, em sede de Habeas Corpus, é  
medida  excepcional,  que  somente  é  admitido  quando  
demonstrada,  inequivocamente,  a  ausência  de  indícios  de  
autoria e de prova da materialidade delitiva, a atipicidade da  
conduta, a absoluta ausência de provas, a existência de causa  
extintiva  da  punibilidade  ou  a  violação  dos  requisitos  legais  
exigidos para exordial  acusatória,  o que não se verificou no  
caso dos 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, nos termos do voto do Relator, e 
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para trancamento de ação penal militar, 
com pedido de liminar, impetrado por José Paulo Valeriano de Oliveira, em causa própria,  
tendo  como  autoridade  coatora  o  Juiz  da  Vara  Militar  desta  Comarca,  por  ter  sido 



acusado,  em tese,  da  prática  do  delito  descrito  no  art.  319  do  Código  Penal  Militar 
(Prevaricação) (fs. 02/11).

Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, que, em 05 de junho de 
2013,  foi  instaurada  a  sindicância  pública  de  Portaria  n.  021/13-SIND/2ª  BPM,  por 
deliberação do Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tendo por objetivo apurar,  
suposta conduta abusiva imputada ao paciente e aos soldados PM Carlos Alberto Soares 
Ferreira e Joelmir Costa de Almeida, em desfavor de Irandilson Nóbrega Vieira.

Aduz que, ao término do procedimento administrativo, não restaram 
demonstradas  informações  suficientes  a  embasar  quaisquer  punições  em  âmbito 
disciplinar  ou  a  instauração  de  inquérito  policial  militar,  a  despeito  do  Manual  de 
Sindicância da Polícia Militar da Paraíba e do Código de Processo Penal Militar, o que é 
corroborado por certidão emitida pela Seção de Gestão de Pessoas e pelos pareceres do 
oficial sindicante, da Corregedoria Interna e próprio Comandante do 2º BPM.

Destaca, ainda, que a mencionada sindicância foi encaminhada para 
esfera  criminal  comum e,  posteriormente,  a  Vara  da Justiça  Militar  Estadual,  tendo o 
Ministério  Público  Militar  oferecido  denúncia  nos  autos  do  Processo  n.  0010826-
51.2013.815.2002 em desfavor do impetrante/paciente e dos demais policiais militares 
supracitados, que foi  recebida pela autoridade coatora, determinando-se a citação dos 
acusados, nos termos do Código de Processo Penal Militar.

Assevera,  outrossim,  que  inexiste  justa  causa  para  o 
prosseguimento da ação penal  militar,  nos moldes do art.  466 e seguintes do CPPM, 
como também que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal,  haja vista não ter  
concorrido para a prática do delito que lhe imputado.

Informa que, a teor do art. 28, alínea “a”, do CPPM, dispondo-se de 
informações  suficientes  da  autoria  e  materialidade  delitiva  poderá  ser  prescindida  a 
instauração de IPM e, que, no caso em questão, inexiste IPM e documentos ou outras 
provas que apontem o cometimento de crimes militares pelo ora impetrante/paciente e 
seus  comandados,  sendo,  dessa  feita,  a  denúncia  inepta  e  os  fatos  imputados  ao 
paciente  inexistentes,  não preenchendo os  requisitos  do art.  77  do CPPM,  e,  via  de 
consequência, impondo-se o trancamento da ação penal.  

Ao  final,  pugna  pela  concessão  de  liminar  para  suspender  a 
tramitação da ação penal militar, consoante dispõe o CPPM e o Regimento Interno desta  
Corte  de  Justiça  e,  no  mérito,  requer  o  trancamento  da  ação  penal  militar  e  seu 
arquivamento, em razão da ausência de justa causa.

Junta documentos (fs. 13/24).

Informações prestadas pela autoridade coatora (fs. 32/34).

Liminar indeferida (fs. 46/49).

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  Criminal,  opinando  pela 
denegação da ordem (fs. 38/44).



É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator –  

A ordem deve ser denegada.

Pretende  o  impetrante/paciente  o  trancamento  da  ação  penal 
através da qual lhe é imputado o crime descrito no art. 319 do Código Penal Militar, posto  
que, segundo noticiam os autos, aquele teria, em tese, praticado prevaricação durante 
ocorrência policial, em 30 de março de 2013, resultando em lesões corporais leves na 
vítima, Iranilson Nóbrega Vieira, perpetradas por dois policiais militares, que compunham 
a guarnição comandada pelo ora impetrante/paciente.

- DA INÉPCIA DA DENÚNCIA 

O paciente/impetrante alega que a denúncia é inepta, haja vista que 
a narrativa ali constante é imprecisa e desarrazoada, sem suporte probatório mínimo, não 
preenchendo, portanto, os requisitos elencados no art. 77 do Código de Processo Penal  
Militar.

Tal argumento não há como prosperar, pois a denúncia, acostada às 
fs. 16/18, é apta, inexistindo qualquer irregularidade, descrevendo de forma objetiva os 
fatos apontados como delituosos, a conduta, supostamente, praticada pelo paciente, com 
a  narração  dos  elementos  essenciais  e  as  circunstâncias  que  lhes  são  inerentes, 
atendendo, assim, a todos os requisitos descritos no dispositivo legal supramencionado, 
bem como permitindo ao acusado,  ora  paciente/impetrante,  o  exercício  pleno do seu 
direito de defesa assegurado pela Constituição Federal.

Atente-se ao trecho da peça inaugural acusatória:

“...Que a guarnição manteve contato com o pai da vítima (Sr.  
Irandi),  e  que,  após  isso,  começou  a  aconselhar  o  Sr.  
IRANILSON, alegando que ele respeitasse o seu pai,  que o  
jovem ficou com raiva e afirmou para guarnição que se fosse  
um tenente já teria resolvido a situação, que diante disso, o SD  
FERREIRA passou a frente do Cabo Paulo (Comandante da  
guarnição) e passou a agredir  a vítima com murro na boca,  
tendo  batido  no  peito  dela  com  um  tapa,  e  chutado  seus  
membros inferiores.  Que em seguida a vítima foi  conduzida  
para  a  Delegacia.  Conforme  depoimento  firmado  pelo  SGT  
IRANDI, pai da vítima, após seu filho IRANILSON ter dito que  
iria chamar um tenente para resolver a situação, dois policiais  
militares começaram a agredir seu filho, enquanto que o CB  
PAULO impedia  o  declarante  de  socorrer  a  vítima,  tendo  o  
graduado dito que deixasse os policiais dar um ensino ao filho  
do declarante” (f. 17)

Registre-se,  por  oportuno,  que a alegação de que a denúncia foi 
lastreada  em  inquérito  inconclusivo,  também  não  merece  prosperar,  pois  o  inquérito 



policial  tem  natureza  meramente  informativa,  sendo,  dessa  feita,  dispensável  para 
propositura de ação penal.

- DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

O trancamento de ação penal através de  Habeas Corpus  somente 
se admite em hipóteses excepcionais, quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a 
ausência  de  indícios  de  autoria  e  de  prova  da  materialidade  delitivas,  atipicidade  da 
conduta ou extinção da punibilidade, as quais não se afiguram na hipótese ora sub judice.

Nos mesmos termos posiciona-se a jurisprudência deste Tribunal, 
bem como do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados cujas ementas se 
transcreve:

HABEAS CORPUS. Desacato. Coação atribuída à Turma Recursal. 
Pretendido trancamento da ação penal por ausência de justa causa, 
ante  a  atipicidade  da  conduta.  Medida  excepcional.  Indícios  de 
autoria  e  materialidade.  Ação  que,  em  tese,  subsume-se  ao  tipo 
penal  delineado  no  art.  331  do  CPB.  Prescrição  virtual.  Instituto 
rechaçado pela jurisprudência do STF e STJ. Denegação da ordem. - 
O  trancamento  de  ação  penal,  pela  via  estreita  do  hábeas 
corpus, conforme pacífico magistério jurisprudencial, somente é 
possível  quando,  pela  mera exposição dos fatos narrados na 
peça  acusatória,  verifica-se  que  há  imputação  de  fato 
penalmente  atípico  ou  que  não  existe  nenhum  elemento 
indiciário  demonstrativo  da  autoria  do  delito  imputado  ao 
paciente ou, ainda, quando extinta encontra-se a punibilidade. 
STJ. HC n° 64478/MT. Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima. 5a T. J. 
27/03/2008. DJU, edição do dia 12.05.2008, p. 1 - É inadmissível, de 
acordo com sereno entendimento jurisprudencial do STJ e do STF, o 
reconhecimento da chamada prescrição virtual, que não tem suporte 
no ordenamento jurídico pátrio. - Ordem denegada. 1

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  PENAL.  CRIME CONTRA O 
SISTEMA FINANCEIRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA E AUSÊNCIA DE AUTORIA RECONHECIDAS EM SEDE 
DE HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. MATÉRIA 
QUE  RECLAMA  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE 
VÍCIOS FORMAIS NA ACUSATÓRIA.  RECURSO PROVIDO. 1.  O 
trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida 
excepcional somente aceita quando demonstrado, prima facie, a 
atipicidade da conduta, a negativa de autoria ou vícios na peça 
acusatória  que  impedem,  em  absoluto,  o  regular 
prosseguimento da persecutio criminis.  (...) 5. Recurso Especial 
provido para determinar o prosseguimento da ação penal. 2

1TJPB - Acórdão do processo nº 99920100000366001 - Órgão (Câmara Criminal) - Relator DES. JOAS DE BRITO 
PEREIRA FILHO - j. Em 25/03/2010

2(REsp 550.930/CE, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 01/07/2005, 
p. 656)



Em uma análise  dos  autos,  vislumbra-se  que,  consoante  a  peça 
inicial  acusatória  (fs.  16/18)  e  as  informações  prestadas  pela  autoridade  coatora  (fs.  
32/34), os depoimentos dos declarantes e da testemunha estão todos em consonância 
com fatos narrados na denúncia, apontando o impetrante como suposto autor do fato 
delituoso, e, como se sabe, a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais possuem 
relevante valor probatório, assim como, há notícia de laudo traumatológico da vítima, do 
qual emerge que esta sofreu lesões corporais de natureza leve.

Segue trecho das informações prestadas pela juíza a quo:

“...Segundo restou apurado, a solicitação da PM fora feita pela  
vítima para solucionar uma discussão entre o solicitante e o  
seu genitor e, consoante depoimentos, em dado instante dois  
dos integrantes da guarnição começaram a agredir fisicamente  
o Sr. Iranilson, fato confirmado pela testemunha Felipe José da  
Silva  Ferreira,  bem  como  materializado  pelo  Laudo  
Traumatológico inscrito sob o n.º 10760313, de onde emerge  
que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve” (f. 33)

E, continua:  

“...e  este  juízo,  por  seu  turno,  vislumbrou  materialidade  e  
indícios de autoria suficientes para recebimento da denúncia e  
início da instrução processual...” (f. 34)

Desse  modo,  os  argumentos  levantados  pelo  impetrante/paciente 
não dão ensejo à ausência de indícios da autoria e prova da materialidade, uma vez que a 
testemunha presenciou o momento da prática delitiva, havendo também exame de corpo 
de delito,  constatando-se, pois,  um lastro probatório mínimo a subsidiar a persecução 
penal do Estado, não havendo que se falar, assim, em fato inexistente.

Ademais, somente se admite o trancamento da ação penal, através 
deste remédio constitucional, quando se evidenciar nos autos, de forma inequívoca, a 
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, hipóteses 
estas que não se fazem presentes no caso em análise.

- DO ALEGADO FATO INEXISTENTE

Como  já  restou  demonstrado,  há  justa  causa  a  embasar  a 
persecução  criminal  e,  quaisquer  outras  discussões  mais  aprofundadas  acerca  da 
valoração probatória ou do mérito da ação são descabidas na via estreita do  Habeas 
Corpus.

Ademais, a questão levantada há de ser examinada nos autos da 
ação penal, no momento próprio, após a resposta preliminar ou na sentença.  

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, denego a ordem.



É o voto.3

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  Relator,  e  Desembargador 
Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Manoel Henrique Serejo da Silva, 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, 12 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator-
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