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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERLOCUTÓRIA 
QUE  NÃO  RECEBEU  RECURSO  DE  APELAÇÃO 
NO  JUÍZO  MONOCRÁTICO,  DADA  A  SUA 
INTEMPESTIVIDADE.  ADVOGADO  OBJETO  DE 
RESCISÃO  CONTRATUAL.  PARTE  QUE,  EM 
TEMPO  HÁBIL,  NÃO  CONSTITUI  OUTRO 
PATRONO,  APESAR  DE,  POR  ISSO,  HAVER  SE 
COMPROMETIDO,  ALÉM  DE  HAVER 
DISPENSADO,  NO  DISTRATO, 
RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA  DO  ANTIGO 
CAUSÍDICO.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA  DO 
PRESENTE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
NEGATIVA DE  SEGUIMENTO.  INTELIGÊNCIA DO 
ART. 557, CAPUT, DO CPC.
–  Assume  inteira  responsabilidade  por  sua  eficaz 
intimação  a  parte  que  rescinde  contrato  com  seu 
antigo  Advogado,  ainda  o  dispensando  de 
informações  processuais,  bem  como 
comprometendo-se  em  constituir  novo  defensor  ao 
patrocínio de sua causas.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  José 
Severiano  de  Paulo  Bezerra  da  Silva  em  face  de  interlocutória  que  não 
admitiu  recurso  de  apelação,  por  ele  interposto,  sob  fundamento  de  ser 
intempestivo. 

Alega não ser intempestiva a apelação por ele interposta,  já 
que a sentença condenatória foi publicada no nome de seu antigo Advogado, 
que não o notificou da condenação,  o que impediu,  naquele momento, de 
recorrer tempestivamente.



Sustenta  que  só  tomou  efetiva  ciência  da  sentença 
condenatória  em 14.04.2014,  tendo,  desta  feita,  apelado  em tempo  hábil, 
posto que o prazo final para interposição da apelação seria em 29.04.2014, 
tendo recorrido em 25.04.2014.

 Pugna,  enfim, pelo conhecimento e provimento do presente 
agravo  de  instrumento,  a  fim  de  que  seja  reformada  a  interlocutória 
hostilizada, reconhecendo a efetiva tempestividade de sua apelação, já que 
protocolada no prazo legal.

Eis o que importa relatar. Passo a decidir.
O  presente  recurso  de  agravo  de  instrumento  é 

manifestadamente improcedente, senão vejamos.
De  fato,  o  agravante  foi  condenado  na  Lei  de  Improbidade 

Administrativa, tendo sido a sentença publicada em 28.02.2014, em nome do 
Dr.  Marco  Aurélio  de Medeiros  Villar,  que já  não era mais  seu Advogado, 
conforme termo de rescisão contratual de fls. 28 e 29.

O agravante alega que só tomou ciência efetiva da sentença 
em 14.04.2014, fato que o fez, desta feita, apelar tempestivamente, já que o 
prazo  se  espirava  em  29.04.2014  tendo  adentrado  com  a  apelação  em 
25.04.2014. 

Ocorre  que,  conforme  o  fomentado  termo  de  rescisão 
contratual, de fls. 28 e 29, documento firmado entre o agravante e seu antigo 
Advogado,  ficou  decidido  que,  além  de  o  contratante  ratificar,  naquele 
momento,  que  o  Advogado  contratado  obedeceu  a  todos  os  prazos 
processuais,  ainda  ficou  acordado  entre  eles  que  o  contratante  deveria 
constituir novo defensor para patrocinar suas causas.

Como se  não  bastasse,  o  contratante,  ora  recorrente,  ainda 
dispensou  o  Advogado  contratado  de  informar  processualmente  sobre  a 
extinção do fomentado mandato.

Formos,  ainda,  ao  art.  44,  do  CPC,  que  versa  acerca  da 
revogação do mandato outorgado a Advogado, tal dispositivo preceitua que, 
em hipóteses iguais a essa, a parte no mesmo ato de revogação constituirá 
outro causídico.

O art. 45, do mesmo Códex, por sua vez, versando acerca da 
renúncia do Advogado, impõe a este a ciência ao seu constituinte,  ficando 
responsável, ainda, pela causa, durante o prazo de dez dias. 

De modo que, no caso vertente, ainda que fosse o caso de ser 
aplicado  um  ou  outro  dos  dois  mencionados  dispositivos  legais,  mesmo 
assim, melhor sorte não teria a parte ora recorrente, já que, em se tratando de 
revogação (art. 44, do CPC), seria o caso de, no mesmo ato, constituir outro 
patrono; e, em caso de renúncia do próprio Advogado (art. 45), este, tornando 
ciente  seu  constituinte,  ainda  permaneceria  na  causa  por  mais  dez  dias. 
Como o  termo de  rescisão  data  de  10.02.2014  (fls.  29)  e  a  sentença  foi 
publicada  em  28.02.2014,  facilmente  se  percebe  que  o  antigo  Advogado 
contratado pelo ora recorrente já não mais detinha responsabilidade pela ação 



de improbidade administrativa que levou à condenação do agravante,  cujo 
recurso não foi recebido por ser intempestivo.

Totalmente  improcedentes,  pois,  as  razões  elencadas  pelo 
agravante em vista de querer ver recebido seu recurso de apelação no Juízo 
monocrático.

Atente-se ao fato de que a sentença condenatória foi publicada 
em 28.02.2014, mais precisamente dezoito dias após o contrato de rescisão 
ocorrido entre o ora agravante e seu antigo Advogado, documento em que 
ficou expressamente estabelecida a obrigação do primeiro em constituir novo 
patrono,  bem  como  a  dispensa  daquele  Advogado  de  informar  sobre  a 
extinção contratual em sede processual.

De  tudo  o  quanto  exposto  acima,  denota-se  que,  se  erro 
aconteceu na publicação da fomentada sentença condenatória, tal equívoco 
aconteceu da inércia da própria parte recorrente,  que não cuidou em logo 
constituir  novo patrono, mesmo após a rescisão contratual  com seu antigo 
Advogado,  ainda  tendo  se  comprometido  em  constituir  um  novo  e 
dispensando  o  anterior  de  informar  processualmente  sobre  a  fomentada 
mudança de patrocínio.

Pelo  exposto,  então,  forte  nas  razões  acima,  NEGO 
SEGUIMENTO  AO  PRESENTE  RECURSO  DE  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO,  dada a sua manifesta  improcedência,  nos termos do art. 
557, caput, de nosso Código de Processo Civil.

Transitada sem recurso a presente decisão, proceda-se com o 
arquivamento dos presentes autos.

Diligências e comunicações de estilo.
P.I.
João Pessoa/PB, 08 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR


