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EMENTA 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DL 201/67, 

ART. 1º, I. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. INDÍCIOS 

DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO DE JUSTA 

CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.  

1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a eventual 

inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada 

inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se 

imputa, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de 

qualquer das situações apontadas no artigo 395 do CPP. 

(Precedentes do STJ). 

2. No caso em exame, a denúncia atende às prescrições do artigo 41 

do Código de Processo Penal, uma vez que narrada a conduta 

proibida, quem a praticou (quis), os meios empregados (quibus 

auxilis), o gravame causado (quid), o motivo da conduta (cur), a 

maneira empregada (quomodo), o tempo (quando) e o local (ubi). 

Inépcia da inicial rejeitada. 

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a 

justa causa para ação penal está relacionada à existência de um 

mínimo de provas que demonstrem indícios de autoria e 

materialidade do delito. Justa causa é também isso: o conjunto 

mínimo de indícios/provas que permitem, sem a segurança exigida no 

caso da sentença de condenação, avançar no juízo penal iniciando-

se a persecução. 

4. De acordo com os fatos narrados na inicial acusatória e com os 

elementos probatórios carreados aos autos, não há como negar, 

principalmente diante do Procedimento Investigatório Preliminar, 

que os denunciados, com vontade livre e consciente, desviaram, em 

proveito próprio ou alheio, recursos do Fundo Nacional de Saúde – 

FNS, configurando o delito tipificado no art. 1º, I, do Decreto-

Lei 201/67. 
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5. A ausência de indicação do elemento subjetivo do tipo (dolo), a 

par de exigir profunda incursão no conjunto probatório, liga-se 

diretamente ao mérito da pretensão ministerial, mostrando-se, por 

conseguinte, inviável sua apreciação neste momento destinado tão 

somente à análise da admissibilidade da acusação, bastando, para 

tanto, indícios suficientes de autoria. 

6. Denúncia recebida. 

ACÓRDÃO 

Decide a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

por unanimidade, receber a denúncia, nos termos do voto da 

Relatora. 

Brasília-DF, 08 de agosto de 2018. 

 

 

Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES 

Relatora 

 

 

 

 

 

 

  


