
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0000106-75.2017.815.0000)
RELATOR: Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado para substituir o 

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE: Ordem dos Advogados do Brasil  - Seccional da Paraíba (OAB/PB)
ADVOGADO: Paulo Antônio Maia e Silva e Allyson Henrique Fortuna de Sousa
IMPETRADO: Juiz de Direito da 2ª Vara de Sousa
LITIS. ADV. NEC: Cleonerubens Lopes Nogueira
ADVOGADO: Fabrício Abrantes de Oliveira, Thiago Leite Ferreira e outro

PROCESSUAL  CIVIL. Mandado  de  segurança  em  matéria
criminal.  Advogado  processado  penalmente.  Pedido  de
assistência  da  OAB.  Ausência  de  interesse  jurídico.  Crime
alheio  às  prerrogativas  de  função  advocatícia.  Segurança
denegada.

- Deve-se negar o pedido de assistência da OAB na ação penal
que figura como réu advogado, em virtude do processo não ter
por  fundamento  o  desrespeito  as  prerrogativas  de  função
advocatícia.

- Segurança denegada.

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 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 Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional da Paraíba (OAB/PB) com o
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fim de reverter a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Sousa, que indeferiu
o  pedido  de  intervenção  de  terceiro  como  assistente  do  Bel.  Cleonerubens  Lopes
Nogueira na Ação Penal n. 0123760-87.2016.815.0371, em que figura como réu, acusado
de infringir o art. 101, da Lei n. 7.347/85.

Aduz  que  o  advogado  Cleonerubens  está  sendo  processado
penalmente,  sob  a  acusação  de  ter  retardado  o  fornecimento  de  dados  técnicos
indispensáveis  à  propositura  da  ação  civil  pública,  oriunda  da  solicitação  feita  pelo
Ministério Público na Ação de Improbidade Administrativa n. 0005759-51.2013.815.0371,
à época em que funcionava como Procurador-Geral do Município de Sousa.

Alega que, com a instauração da ação penal, a OAB-PB requereu,
na audiência preliminar realizada no dia 03/11/2016, o ingresso na ação como assistente
do réu/advogado, sob a justificativa de que este estava no exercício da profissão, pois
exercia o cargo de Procurador, cujo pedido foi indeferido pelo magistrado a quo.

Sustenta que o indeferimento do ingresso da OAB-PB na qualidade
de assistente, contraria os artigos 6º, 7º, 44 e 49 do Estatuto da Advocacia, em razão da
legitimidade que possui  de intervir  em favor de seus filiados, quando as prerrogativas
profissionais são violadas. 

Requer a concessão de liminar,  inaudita altera pars,  para que seja
determinado o ingresso da OAB-PB, como assistente simples, em favor  do advogado
Cleonerubens  Lopes  Nogueira;  e,  no  mérito,  requer  a  suspensão  da  ação  penal  n.
0123760-87.2016.815.0371 até o julgamento final deste remédio constitucional (fs. 02/15).

Juntou os documentos constantes às fs. 16/199.

Liminar indeferida às fs. 203/205.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança
(fs. 216/221). 

É o relatório. 

_ VOTO_ Juiz de Direito convocado Aluízio Bezerra Filho (Relator)

A segurança deve ser denegada. 

1Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão 
de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.
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I – MÉRITO 

Com efeito, o impetrante não demonstrou qual o interesse jurídico
para  intervir  como  assistente  (art.  1192,  CPC)  na  ação  penal  n.  0123760-
87.2016.815.0371,  que  figura  como  réu  o  advogado  Cleonerubens,  porquanto  uma
possível condenação deste, não significa que a OAB será afetada diretamente, não sendo
razoável admitir a sua intervenção sob argumento de defesa de prerrogativa. 

Ademais, infere-se, de plano, que o Bel. Cleonerubens está sendo
processado  penalmente  por  procrastinar  a  entrega  de  documentos  solicitados  pelo
Ministério  Público,  e,  não  por  ter  sido  desrespeitado  nas  prerrogativas  de  função
advocatícia, previstas nos artigos 6º e 7º do Estatuto da OAB.

Neste sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  ORDEM  DOS
ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. ASSISTÊNCIA. INTERVENÇÃO
NEGADA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. MÉRITO
DO APELO PREJUDICADO.
1.  Em  Ação  de  Improbidade  Administrativa  cujo  objeto  é  a
contratação  ilegal  de  serviços  advocatícios,  o  Tribunal  de  origem
manteve a condenação dos réus e indeferiu o ingresso da OAB como
assistente  por  entender  que,  a)  não  versando  a  demanda  sobre
prerrogativas de causídicos, inexiste repercussão na esfera jurídica
da  entidade;  e  b)  o  alegado  interesse  em  defender  o  direito  à
contratação  de  serviços  advocatícios  sem  licitação  não  guarda
pertinência com a hipótese dos autos, fundada na desnecessidade
da contratação realizada.
2. Ao prover o Ag 1.254.513/SP e o Ag 1.246.159/SP, determinei a
subida do Recurso Especial dos réus, para melhor análise.
3.  A  OAB,  em  suas  razões,  aponta  ofensa  ao  art.  49  da  Lei
8.906/1994 com base no argumento de haver interesse jurídico em
intervir  como  assistente  dos  réus  para  demonstrar  a  licitude  da
inexigibilidade  de  licitação  para  contratação  de  seus  inscritos,
considerando que os orienta, de modo geral, a avençar desse modo.
4.  Se a demanda não trata das prerrogativas dos advogados,
nem das "disposições ou fins" do Estatuto da Advocacia (art, 49,
caput,  da  Lei  8.906/1994),  descabe a  intervenção da OAB em
Ação de Improbidade Administrativa, como em qualquer outra.
5. Ocorre que, ao rechaçar o pedido de assistência, o Tribunal a quo
asseverou  que  não  cuidam  os  autos  de  mera  inexigibilidade  do
procedimento licitatório, e sim de contratação desnecessária, porque
os serviços contratados poderiam ter sido prestados por servidores
municipais.

2Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a
sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição,
recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.
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6. Com efeito, o instituto da inexigibilidade da licitação diz respeito a
situações  em  que  cabe  contratação,  mas  em  que  é  inviável  a
competição  ante  a  especialidade  do  serviço  e  a  notória
especialização  do  contratado.  Tal  não  se  confunde  com  a
contratação prescindível e ilegal de quem quer que seja, o que vai
além da inviabilidade afirmada pela agravante.
7. Nas razões do Recurso Especial, a OAB limitou-se a manifestar o
interesse  em  defender  que  a  inexigibilidade  de  licitação  para
contratação de advogados é legal e ética. Não sustentou, contudo,
interesse  em  assistir  aos  advogados  contratados
desnecessariamente pelo Poder Público, a par da distinção feita pelo
Tribunal local.
8.  A ausência  de  combate  específico  ao  fundamento  do  acórdão
recorrido obsta o conhecimento do apelo, conforme inteligência da
Súmula 283/STF.
9.  Os  argumentos  lançados  no  Memorial  são  inábeis  a  afastar  a
conclusão de que a tese lançada nas razões recursais firma-se em
premissa diversa do acórdão recorrido, não combatido devidamente
naquela oportunidade.
10. Levando-se em conta que a agravante não logrou ingressar no
feito, fica prejudicada sua insurgência quanto à questão de fundo.
11. Agravo Regimental não provido3. (grifo nosso)

Dessa forma, por não se vislumbrar o interesse jurídico para intervir
na ação penal n. 0123760-87.2016.815.0371, que atinge o interesse individual de apenas
um dos seus associados, e, em razão da ausência de violação às prerrogativas de função
dos advogados, não se deve admitir a intervenção da OAB-PB como assistente.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, denego a segurança.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Aluízio Bezerra Filho (Juiz
de Direito Convocado, em substituição ao Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior),
Relator,  e  João  Benedito  da  Silva.  Ausentes,  justificadamente,  os  Excelentíssimos
Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz

3(AgRg no Ag 1253420/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/04/2010, DJe 04/05/2011)
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Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 1º de
agosto de 2017.

    Aluízio Bezerra Filho
                                  Juiz de Direito Convocado

- Relator -
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