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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
 
 
A C Ó R D Ã O 

HABEAS CORPUS Nº 2009072-95.2014.815.0000 - 7ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital

RELATOR    : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Aécio Farias Filho
PACIENTE      : Ricky Alexandre Cunha da Silva
        

HABEAS CORPUS. Homicídio culposo na direção 
de  veículo  automotor. Art. 302  da  Lei  nº 
9.503/1997. Inépcia da denúncia. Peça acusatória 
que não demonstra as circunstâncias hábeis a 
caracterizar as acusações contra o paciente. 
Inocorrência. Denúncia que atende a todos os 
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 
Pleito de trancamento da ação penal não procedente. 
Ordem denegada.

- Não há inépcia da denúncia quando os fatos 
narrados nela atendem aos requisitos do art. 41 do 
CPP e permitem o exercício pleno da ampla defesa e 
do contraditório pelo acusado, em obediência ao art. 
5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ademais, a 
peça inicial acusatória traz, de forma clara, a 
materialidade  e  a suposta conduta delitiva do 
paciente, de modo que, não há que se falar em 
trancamento da ação penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.
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Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, em 
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricky 
Alexandre  Cunha da  Silva, apontando o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital como autoridade coatora (fls. 02/08).

Aduz o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia 
contra o paciente pela suposta prática do crime do art. 302 da Lei nº 
9.503/1997 e que o magistrado de primeiro grau a recebeu, configurando 
constrangimento ilegal ao paciente em face da inicial acusatória ser 
absolutamente inépta, trazendo apenas a narração do  acidente, sem 
mencionar em qual das modalidades de culpa incorreu o paciente, ou seja, 
sem descrever qual dever de cuidado não foi observado por ele. 

Requer, desse modo, a concessão da ordem “para, 
reconhecendo a inépcia da denúncia, determinar a sua anulação, sem 
prejuízo de que outra seja oferecida uma vez sanados os vícios apontados”.  

Juntou os documentos de fls. 09/68.

Informações prestadas às fls. 76/77, acompanhadas dos 
documentos de fls. 78/80.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por 
intermédio do insigne Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes 
Ferreira, pela denegação da ordem (fls. 74/87).

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

É o relatório. 

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

  
Preenchidos os pressupostos, conheço do mandamus.

Alega o impetrante inépcia da denúncia, uma vez que esta não 
demonstra as circunstâncias hábeis a caracterizar as acusações contra o 
paciente, tendo em vista que o Ministério Público não apontou na inicial 
acusatória qual dever de cuidado não foi observado pelo coacto, limitando-se 
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a narrar como aconteceu o acidente.

Não vejo como conceder a ordem. Primeiramente, porque a 
denúncia preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP:

“Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do 
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se 
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando 
necessário, o rol das testemunhas”. 

Conforme se observa, a denúncia de fls. 10/12  se encontra 
em consonância com o art. 41 do CPP – trouxe a narração do fato delituoso, 
especificando as circunstâncias do crime e apontando a conduta delitiva do 
réu, a qualificação deste, além do rol de testemunhas, não havendo que se 
falar em inépcia da peça inicial acusatória. Além disso, há indícios 
suficientes da autoria e da materialidade. 

Eis julgados recentes:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA 
E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA 
AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE 
DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS. REQUISITOS 
DO ARTIGO 41 DO CPP PREENCHIDOS. MATERIALIDADE 
E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA VISUALIZADOS. 
NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEMANDA APROFUNDADO 
EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO 
PENAL. WRIT DENEGADO. Não há falar em inépcia da 
denúncia, pois, no caso, a exordial acusatória narra fatos 
que descrevem conduta passível de ser imputada ao 
paciente e que se amolda, em tese, ao tipo penal de 
tentativa de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 
4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código 
Penal, sendo certo que a denúncia atende aos requisitos 
elencados no artigo 41 do código de processo penal, 
porquanto, além de expor o fato delituoso e suas 
circunstâncias, também qualifica o acusado, classifica o 
crime e apresenta rol de testemunhas. Uma vez 
visualizada a materialidade delitiva e havendo suficientes 
indícios de autoria não há cogitar em ausência de justa 
causa para o trancamento da ação penal, ao passo que, 
conforme orienta a jurisprudência e a doutrina, somente 
pode ser obstada a persecução penal quando há flagrante 
constrangimento ilegal, evidenciado sem a necessidade 
de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a 
atipicidade da conduta, a inexistência de elementos 
indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade 
do delito ou, ainda, a presença de alguma excludente de 
punibilidade, o que, de fato, não se constata no caso em 
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apreço”. (TJMT; HC 35518/2014; Capital; Segunda 
Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; DJMT 
28/04/2014; Pág. 83)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES 
PREVISTOS NOS ART. 299, 304 E 312 DO CP. INSERÇÃO 
FRAUDULENTA DE PESSOAS EM FOLHA DE PAGAMENTO 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO. 
SERVIDORES ESTADUAIS. SUPOSTA FRAUDE NA 
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INCOMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. 
INTERESSE DA UNIÃO NA VERACIDADE DAS 
DECLARAÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
DESCRIÇÃO BASTANTE DOS FATOS E DA PARTICIPAÇÃO 
DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 3. O 
impetrante sustenta ainda a inépcia da inicial, por 
ofensa aos arts. 41 e 395, I, do CPP, porquanto 
extremamente genéricas e superficiais as 
descrições fáticas nela trazidas em relação à 
participação do paciente como coordenador dos 
fatos que apontou. 4. O trancamento da ação penal 
por conduto de habeas corpus é medida 
excepcional, que somente se justifica quando 
divisado à saciedade o descabimento do prosseguir 
processual em razão da ausência de justa causa, da 
inexistência de indícios da autoria e da 
materialidade do delito ou, ainda, da presença de 
alguma causa excludente de punibilidade. Não é 
este o caso dos autos. (...) 6. A peça acusatória 
descreve de forma concatenada e inteligível a alegada 
participação do paciente nos fatos que considera 
criminosos, inclusive com a afirmação expressa de que 
ele seria o idealizador do esquema de inserção 
fraudulenta dos nomes de pessoas como servidores da 
assembléia legislativa do Maranhão, recebendo os valores 
de seus salários e inclusive obtendo a restituição do 
imposto de renda que a eles seria devido. 7. Habeas 
corpus denegado”. (TRF 1ª R.; HC 0013136-
11.2014.4.01.0000; MA; Terceira Turma; Relª Desª 
Fed. Neuza Maria Alves da Silva; Julg. 22/04/2014; 
DJF1 25/04/2014; Pág. 607)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA 
IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS 
(ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/1990). INÉPCIA DA 
INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIE TÁRIO. FALTA DE 
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. 
INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. 
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. As premissas 
apresentadas na impetração não correspondem à 
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realidade dos fatos. O STJ não negou seguimento ao 
habeas corpus por se tratar de mera reiteração de outro; 
apenas aplicou o entendimento desenvolvido em uma 
impetração formulada em favor de um corréu, no qual 
também se buscava o trancamento da ação penal por 
inépcia da denúncia. Inviável, portanto, a concessão da 
ordem para que o STJ conheça da impetração. 2. A 
jurisprudência desta corte firmou entendimento no 
sentido de que a extinção da ação penal, de forma 
prematura, pela via do habeas corpus, somente se 
dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja 
patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência 
de indícios mínimos de autoria e materialidade 
delitivas; ou (c) a presença de alguma causa 
extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória 
indica os elementos indiciários mínimos aptos a 
tornar plausível a acusação e, por consequência, 
suficientes para dar início à persecução penal, além 
de permitir ao paciente o pleno exercício do seu 
direito de defesa, nos termos do art. 41 do código 
de processo penal. 4. Não há como avançar nas 
alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o 
julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria 
distorção do modelo constitucional de competência. 
Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com 
observância do princípio do contraditório, proceder ao 
exame das provas colhidas e conferir definição jurídica 
adequada para os fatos que restarem comprovados. Não 
convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias 
ordinárias. 5. Ordem denegada”. (STF; HC 116.781; PE; 
Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 
01/04/2014; DJE 15/04/2014; Pág. 59)

Saliente-se que, embora a denúncia não traga a especificação 
da conduta culposa, o exercício da ampla defesa não foi obstado, posto que 
foi bastante clara e embasada em inquérito policial, possibilitando o 
exercício do direito insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Deste modo, não vislumbro a existência de qualquer 
constrangimento ao paciente, motivo pelo qual DENEGO A ORDEM, em 
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores  Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Paulo Barbosa de Almeida, 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, 28 de agosto de 2014.

   

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. O homicídio culposo se caracteriza com a 
imprudência, negligência ou imperícia do agente, modalidades da culpa que 
devem ser descritas na inicial acusatória, sob pena de se reconhecer 
impropriamente a responsabilidade penal objetiva. 2. O simples fato de o 
réu estar na direção do veículo automotor no momento do acidente não 
autoriza a instauração de processo criminal por crime de homicídio culposo 
se não restar narrada a inobservância do dever objetivo de cuidado e sua 
relação com a morte da vítima, com indícios suficientes para a deflagração 
da ação penal. 3. A inexistência absoluta de elementos individualizados que 
apontem a relação entre o resultado morte e a conduta do acusado, ofende 
o princípio constitucional da ampla defesa, tornando, assim, inepta a 
denúncia. 4. Recurso provido para, reconhecendo a inépcia da denúncia, por 
ausência de individualização da conduta atribuída ao recorrente, determinar 
o trancamento da ação penal instaurada em seu desfavor, sem prejuízo de 
que outra seja oferecida, desde que observados os requisitos legais. (STJ; 
RHC 44.320; Proc. 2014/0006820-0; BA; Quinta Turma; Relª Minª Laurita 
Vaz; DJE 01/07/2014)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DEFICIENTE DOS FATOS. 
NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA NÃO DESCRITAS. ORDEM 
CONCEDIDA. Não preenchendo a peça acusatória os requisitos elencados no 
art. 41 do CPP, impõe-se o trancamento da ação penal intentada contra o 
paciente, por inépcia da denúncia. (TJMG; HC 1.0000.14.024254-6/000; 
Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 15/05/2014; DJEMG 26/05/2014)


