
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
MANDADO DE SEGURANÇA 
EM MATÉRIA CRIMINAL (Processo nº 0000186-73.2016.815.0000)
RELATOR : José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para 

  substituir o Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A
ADVOGADA : Luana Braga
IMPETRADO : Juiz de Direito da 6ª Vara Mista da Comarca de Sousa

PROCESSUAL  CIVIL. Mandado  de  segurança  em  matéria
criminal. Assistência da acusação. Prazo do art.  23 da Lei n.
12.016/09. Fluência a partir do inequívoco conhecimento do ato
impugnado. Decadência. Extinção do processo com julgamento
de mérito. Segurança denegada.

-  Materializada  a  decadência,  cujo  prazo  começa  a  fluir  da
ciência  do  ato  impugnado,  alternativa  não  resta,  senão
extinguir o processo, com julgamento de mérito, nos termos do
art. 487, II, do CPC.

-  Segurança  denegada,  extinguindo-se  o  processo  com
julgamento de mérito. 

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 reconhecer a decadência e extinguir o processo, com julgamento de
mérito, denegando-se a segurança, nos termos do voto do Relator e em harmonia com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de  liminar,
impetrado  pela  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT-S/A em face  da
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Mista da Comarca de Sousa, na qual
indeferiu o pedido da impetrante, que requereu a sua habilitação, como assistente da
acusação, na ação penal n. 0003275-68.2010.815.0371, que o Ministério Público move
contra César Augusto Pereira de Sousa Júnior, dando-o como incurso nas sanções do art.
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1711 c/c art. 14, II2, ambos do CP (f. 27).

Narra a denúncia que o advogado César Augusto Pereira de Sousa
Júnior teria sido procurado por Alisson Araújo de Lacerda, que havia sofrido um acidente e
desejava receber o seguro DPVAT. 

Ressalta que, diante disso, o causídico teria ajuizado uma ação de
cobrança c/c reparação por danos materiais contra a Companhia Excelsior de Seguros,
pleiteando o pagamento das verbas devidas a título  de DPVAT mais o ressarcimento
pelas despesas com serviços médicos e hospitalares. 

Aponta  que,  para  tanto,  teria  se  utilizado  de  documentos  falsos,
visando, assim, ter os seus honorários majorados, em caso de condenação, ou mesmo
receber  os  valores  que seriam pagos,  visto  que a  procuração outorgada lhe  conferia
poderes para isso.

 
Consta  que  só  não  conseguiu  obter  a  vantagem ilícita  porque  o

Judiciário, já em grau de recurso, teria sido alertado acerca da prática do réu, que em
diversas outras ações, por ele patrocinadas, teria se utilizado do mesmo procedimento (fs.
22/25).

 
Em  sua  inicial,  a  autora  sustenta  que,  na  condição  de  única

responsável pela arrecadação, gerência e administração dos valores pagos a título de
DPVAT, seria o sujeito passivo da conduta imputada ao réu, motivo pelo qual, nos termos
do art. 2683 do CPP, postula a concessão de medida liminar para que seja reconhecida a
sua condição de vítima e, assim, seja admitida no processo originário como assistente da
acusação (fs. 02/15).

Juntou os documentos de fs. 15/40.

Liminar indeferida às fs. 46/50. 

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  reconhecimento  da
decadência do direito de impetração e, alternativamente, pela denegação da segurança
(fs. 52/59). 

É o relatório.

– VOTO – Juiz de Direito convocado José Guedes Cavalcanti Neto
(Relator).

1Art.  171 - Obter, para si  ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
2Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
Tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
3Art. 268.  Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o
ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.
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A segurança deve ser denegada.

I – DO MÉRITO

I.1 – Da decadência suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Conforme  consta  da  movimentação  processual  juntada  pela
Procuradoria-Geral de Justiça, o impetrante tomou conhecimento do indeferimento de seu
pedido  de  habilitação  como  assistente  da  acusação  no  dia  11/09/15,  data  em  que
protocolou petição nos autos principais (f. 61). 

Considerando-se  que  o  prazo  decadencial  de  120  (cento  e  vinte
dias), previsto no art. 234 da Lei n. 12.016/09, tem início a partir da data da ciência do ato
impugnado (11/09/15), constata-se que o direito de impetrar o mandado de segurança,
cuja inicial foi protocolada no dia 18/02/16 (f. 02), encontra-se fulminado pela ocorrência
da prescrição. 

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, deve-se acolher a alegação de decadência.

II – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, declaro a ocorrência da decadência e, com base no
art. 487, II5, do CPC, julgo extingo o processo, com julgamento de mérito, denegando a
segurança. 

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  decano  no  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José
Guedes Cavalcanti Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des.
Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior),  relator, e  Carlos  Antônio  Sarmento  (Juiz  de  Direito
convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos).  Ausente
justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres
Macedo Vieira.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de
novembro de 2016.

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz de Direito convocado

Relator

4Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 
5Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
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