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A C Ó R D Ã O

MANDADO  DE  SEGURANÇA  N.º  0000722-50.2017.815.0000  –  Comarca  de
Prata/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
ADVOGADOS: Cézar Ferreira (OAB/CE 32.328-B)
IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Prata/PB

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ESTELIONATO.
DPVAT.  SEGURADORA.  PEDIDO  DE
HABILITAÇÃO  COMO  ASSISTENTE  DE
ACUSAÇÃO.  DEFERIMENTO.  REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A  DISPOSIÇÃO
CONTIDA NO ART. 268 DO CPP. ROL TAXATIVO.
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO
DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

É  taxativo  o  rol  dos  que  possuem legitimidade  para
figurar  como  assistente  de  acusação,  conforme
disposição contida  no  art. 268 do CPP, estabelecendo
que:  “em todos os termos da ação pública, poderá
intervir, como assistente do Ministério Público ofendido
ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das
pessoas mencionadas no art. 31”, a saber, “o cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão”.

“Não  há  direito  líquido  e  certo,  conferido  à
seguradora  responsável  pela  administração  dos
recursos relativos ao seguro DPVAT, de atuar na ação
penal instaurada em face de suposto autor de crimes
de estelionato contra instituição bancária, máxime se
não  demonstrado  que  tenha  suportado  prejuízo
decorrente  das  condutas  em  apuração.” (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000775920168150000,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator Des Joás de Brito Pereira Filho, j. em
05-05-2016).
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Mandado  de
Segurança acima identificados, 

ACORDA, a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DENEGAR a Segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança,  com  pedido  liminar,
impetrado pela Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, através de seu
advogado Cézar Ferreira (OAB/CE 32.328-B), com base no art. 5°, LXIX, da Carta
Magna e disposições contidas na Lei 12.016/2009, em face de ato manifestamente ilegal
proferido pelo então Juízo da Vara Única da Comarca de Prata/PB, nos autos da Ação
Penal  nº  0000141-68.2013.815.0681,  que  revogou  o  pleito  anteriormente  concedido
(fls. 36) para o impetrante figurar nos autos como assistente de acusação (fls. 38).

Narra a exordial, que os cinco denunciados fazem parte de uma
quadrilha,  que se associaram para,  mediante  fraude,  alterarem documento público e
utilizando-se de documentos falsos, receberem quantia em dinheiro referente ao seguro
DPVAT, decorrente de acidentes de trânsito.

Como parte interessada, a Seguradora Impetrante peticionou nos
autos requerendo sua habilitação para figurar no polo ativo, como assistente acusação
junto ao Ministério Público, a qual foi deferida à fl. 36.

No entanto, as fls. 38, o douto magistrado revogou o despacho de
fls.  36,  tornando-o sem efeito  e indeferindo o pedido de habilitação da seguradora,
como assistente de acusação, por entender que tal situação contraria disposição legal
contida nos arts.  31 e 268 do Código de Processo Penal,  sobretudo,  por ser pessoa
jurídica  cujo  interesse  “se  circunscreve  puramente  ao  âmbito  econômico,  e  não
jurídico, devendo ser pleiteado, portanto, na via cível” (fl. 38).

Diante  disso,  pugna  o  impetrante  pela  concessão  de  medida
liminar, para ser reconhecida na condição de vítima, determinando-se sua habilitação
como  assistente  de  acusação  do  Ministério  Público,  a  ser  confirmada  ao  final  do
julgamento do presente mandamus.

Antes  de  apreciar  o  pedido  liminar  requerida  (fls.  56),  foram
solicitadas as  informações  de estilo  (fls.  58),  momento em que o douto magistrado
comunicou versar a ação penal sobre os crimes capitulados nos arts. 288, 299, parágrafo
único, 304 e 307, todos do Código Penal e, como a impetrante teria interesse direto na
ação, em razão dos acusados fraudarem, objetivando tirar proveito financeiro relativo
aos seguros concedidos aos beneficiários em caso de acidente automobilístico, requereu
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habilitação  na  condição  de  vítima,  como  assistente  de  acusação,  alegando  possuir
interesse direto na referida ação.

No entanto, mesmo após concedida tal habilitação, a autoridade
tida como impetrada chamou o feito a ordem e tornou sem efeito a decisão anterior, sob
o  fundamento  de,  à  luz  do  CPP,  não  ser  permitido  pessoa  jurídica  figurar  nessa
qualidade, ante ao rol taxativo ali estabelecido, bem como o interesse ser puramente
econômico.

Às fls. 64/65, esta Relatoria indeferiu o pleito liminar.

Em seu parecer  de  fls.  67/71,  a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da segurança.

É o relatório. 

V O T O:

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Mandado de Segurança encontra-se tempestivo, como
prescreve o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, a seguir in verbis:

“Art.  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”.

Do exame dos autos, observa-se que, em 16/03/2017 (fls. 38), o
douto magistrado a quo tornou sem efeito o despacho de fls. 36, no qual havia deferido
pedido  de  habilitação  da  seguradora  impetrante,  como assistente  de  acusação  e,  por
conseguinte, indeferiu sua atuação no processo como tal figura processual.

Nesse contexto, destaco ainda que a impetrante não anexou cópia
do Diário da Justiça, para comprovar em que data teria sido intimada da mencionada
decisão. Desta feita, o marco inicial para aferir a tempestividade será a data em que a
decisão foi proferida.

Desse modo, considerando que a decisão foi pronunciada no dia
16/03/2017 (quinta feira), o início do lapso temporal deu-se no dia 17/03/2017 (sexta-
feira), perfazendo 64 (sessenta e quatro) dias até 22/05/2017, conforme chancela no rosto
da exordial (fls. 02).

Nesse  ínterim, antes mesmo do término do prazo,  a  seguradora
impetrou o presente mandado de segurança, para apreciação perante esta Egrégia Câmara
Criminal, ou seja, dentro do prazo estabelecido de 120 (cento e vinte) dias, devendo ser
considerado tempestivo.
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2. DA IMPETRAÇÃO

Narra a denúncia que LEANDRO PEREIRA DA SILVA, PEDRO
ERIVALDO BONFIM, MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO, EDNALDO MARTINS
MOTA  e  SÉRGIO  PETRÔNIO  BEZERRA  DE  AQUINO,  mediante  associação
criminosa, tentaram obter vantagem ilícita,  em prejuízo da vítima, a SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, por meio de fraude,  sendo denunciados como
incursos nas sanções dos arts. 288, 289 (parágrafo único), 304 e 347, todos do Código
Penal Brasileiro.

Após  recebimento  da  peça  acusatória,  a  impetrante  requereu
habilitação como assistente de acusação, que foi deferida em 01/12/2016 (fls. 36), a
qual foi publicada no DJE/PB em 07/12/2016 (fls. 37).

Em 16/03/2017, o ilustre magistrado revogou o despacho anterior,
tornando-o sem efeito e indeferindo o pedido de habilitação nos autos como assistente
de acusação, sob o argumento de que o código não autoriza a impetrante figurar como
interveniente no feito, por se tratar de pessoa jurídica, “até porque o interesse desta se
circunscreve puramente no âmbito econômico, e não jurídico, devendo ser pleiteado,
portanto, na via cível” (fls. 38).

Em suas razões iniciais, alega ter sido prejudicada, na medida em
que  é  vítima  da  ação  penal  e,  por  conseguinte,  possuiria  o  direito  de  atuar  como
assistente de acusação.

No entanto, o seu pleito não merece acolhimento.

A peça acusatória narrou o fato delituoso (fls. 30/34), a que se
reporta o mandado de segurança, da seguinte forma:

“Trata-se de inquérito policial instaurado mediante portaria,
face  a  Representação  Criminal  de  fls.  06/17  do  IP,  para
apurar  os  crimes  de  associação  criminosa,  falsidade
ideológica,  uso  de  documento  falso  e  fraude  processual,
praticados pelos denunciados contra a Seguradora Líder dos
Consórcios DPVAT. 

Das  investigações  policiais  que  embasam a  presente  peça
vestibular,  infere-se  que  o  denunciado  LEANDRO
PEREIRA DA SILVA, sofreu acidente  automobilistico em
junho do ano de 2006, ocasião em que fraturou o maxilar
(Prontuário  Médico  de  fls.  161/170),  e  em  dezembro  do
mesmo  ano,  procurou  o  segundo  denunciado  PEDRO
ERIVALDO  BONFIM,  policial  militar,  que  registrou  a
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ocorrência em data retroativa, datado de 18/06/2006, e como
o primeiro réu, não mais possuía a motocicleta do acidente,
informou  os  dados  de  outra  motocicleta  (Placa  MNU
2495/PB),  pertencente  ao  seu  “patrão”,  como  sendo  a
motocicleta que guiava no momento do acidente, sendo a tal
fato,  de  conhecimento  do  segundo  denunciado,  este  se
prontificou  a  época  dar  entrada  no  Seguro  DPVAT  do
acidentado,  tendo  entregado  ao  policial  cópia  dos  seus
documentos e a quantia de R$200,00 (duzentos reais) para
obtenção  do  laudo  no  Hospital  de  Campina  Grande/PB,
ocasião que o policial afirmou que dependendo do laudo é
que  teria  direito  ou  não  ao  seguro.  Tempos  depois  o
acidentado  recebeu  uma  carta  de  uma  Seguradora  e
telefonou para o Policial “BONFIM”, que não estava mais
lotado na cidade de Ouro Velho, e esse mandou entregar a
carta  a  pessoa  do  MANOEL SEVERINO  DE  ARAÚJO,
“NEZINHO” e terceiro denunciado. 

(…)  No  início  de  2012,  LEANDRO,  procurou  seu
Advogado,  Dr.  SÉRGIO  PETRÔNIO  BEZERRA  DE
AQUINO, para informações sobre o seu processo, este ligou
para  EDNALDO  MARTINS  MOTA,  “NALDO”,  que
informou  ter  recebido  a  documentação  do  Policial
“BONFIM”, bem como, já tinha dado entrada no processo
na  Justiça,  por  outro  lado,  “Dr.  SÉRGIO”  explicou  o
andamento  do  processo.  “NALDO”  ainda  disse  ao
acidentado que colocou o endereço de seus familiares como
sendo  o  endereço  de  LEANDRO  para  facilitar  as
correspondências. 

Conforme  consta  nos  autos,  “Dr.  SÉRGIO”  tinha
conhecimento que o endereço constante na procuração do
seu cliente, pertencia a parente da pessoa “NALDO” e que
LEANDRO nunca residiu na cidade de Monteiro/PB.

Portanto,  diante  de  todos  os  fatos  acima  narrados,  ficou
constatado  que  os  denunciados  se  associaram,  mediante
fraude  processual,  alteraram  documento  público  e
utilizaram-se  desses  documentos  falso,  no  intuito  do
recebimento de Seguro DPVAT.” (fls. 30/33).
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Da leitura dos autos, vê-se que a ação visa apurar fraudes relativas
a recebimento de seguro DPVAT, não se sabendo ao certo se houve ou não o pagamento
por parte da impetrante, do prêmio relativo ao sinistro apresentado.

Nesse  contexto,  a  impetrante  não demonstrou  o  prejuízo  que  a
vincule ao feito em referência, sobretudo, quando o rol que estabelece quem pode figurar
como assistente de acusação, é taxativo e não contempla a pessoa jurídica, como pretende
a seguradora impetrante.

Nesse sentido, se posicionou a douta Procuradoria de Justiça, em
seu parecer de fls. 67/71, como a seguir transcrevo: 

“Cumpre  destacar,  inicialmente,  que  a  mera  atividade
gestora  do  Seguro  DPVAT  não  legitima  a  impetrante  a
assistir o Ministério Público quando não há comprovação de
que  sofreu  danos  em  seu  patrimônio.  (…)  Ademais,
analisando  a  denúncia  (f.  30-34),  verifica-se  que  a  Ação
Penal  visa  a  apuração  de  falsificação  de  documentos
públicos  e  particulares  em  processo  judicial  de  ação  de
cobrança  cumulada  com  danos  materiais,  não  havendo
qualquer  indicativo  que  houve  pagamento  por  parte  da
Seguradora ao pretenso beneficiário.

Com  efeito,  não  há  prova  inequívoca  de  ocorrência  de
prejuízo  à  impetrante,  razão  pela  qual  não  possui
legitimidade para figurar como assistente de acusação em
processo que visa apurar falsidade documental. (…) Assim,
inviável  a  concessão  do  writ  conforme  pleiteado  pela
impetrante.” (fls. 69/71).

Outrossim, a Câmara Criminal, ao julgar mandados de segurança
semelhantes ao ora em análise, manifestou-se nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURADORA. DPVAT.
PROCESSO  PENAL.  ASSISTÊNCIA  À  ACUSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  CRIME,  ADEMAIS,  PRATICADO
CONTRA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO. I -
Não  há  direito  líquido  e  certo,  conferido  à  seguradora
responsável  pela  administração  dos  recursos  relativos  ao
seguro DPVAT, de atuar na ação penal instaurada contra o
suposto  autor  de  crimes  de  estelionato  contra  instituição
bancária, máxime se não demonstrado que tenha suportado
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prejuízo decorrente das condutas em apuração. II - Ordem
mandamental denegada.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00000775920168150000,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  JOÁS  DE  BRITO
PEREIRA FILHO, j. em 05-05-2016).

MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURADORA. DPVAT.
PROCESSO  PENAL.  ASSISTÊNCIA  À  ACUSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  CRIME,  ADEMAIS,  PRATICADO
CONTRA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO. I.
Não  há  direito  líquido  e  certo,  conferido  à  seguradora
responsável  pela  administração  dos  recursos  relativos  ao
seguro DPVAT, de atuar na ação penal instaurada contra o
suposto  autor  de  crimes  praticados,  em  tese,  contra
instituição  bancária.  II.  Ordem  mandamental  denegada.
(TJPB;  MS  0000050-76.2016.815.0000;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira
Filho; DJPB 10/05/2016; Pág. 9).

Acrescento  ainda que  o  rol  dos  que possuem legitimidade  para
figurar como assistente de acusação é taxativo e, de acordo com o disposto no art. 268 do
CPP, “em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do
Ministério Público ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das
pessoas mencionadas no art. 31”, a saber, “o cônjuge, ascendente, descendente ou
irmão”. 

Desta  forma,  ante  a  inexistência  de  direito  líquido  e  certo  da
impetrante, mostra-se acertada a decisão que indeferiu seu pedido de habilitação como
assistente de acusação.

Ante o exposto, DENEGO a Segurança.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando,  os  Excelentíssimos Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão
Filho (Relator) e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 15
(quinze) dias de Agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 16 de Agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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