
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N.  0004946-68.2006.815.0371
RELATOR : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE :  João Marques Estrela e Silva (Adv. Lamartine Bernardo e Johnson 

Gonçalves de Abrantes)
AGRAVADO    : Ministério Público do Estado da Paraíba
 

AGRAVO  INTERNO.  DEVOLUÇÃO  DE  PRAZO. 
HABILITAÇÃO  DE  NOVOS  PATRONOS.  DECLARAÇÃO 
EXPRESSA  DE  MANUTENÇÃO  DE  PODERES  AOS 
PROCURADORES  ANTERIORES.  ERRO  ATRIBUÍDO  AO 
CAUSÍDICO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  AGRAVO 
INFUNDADO. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 2º, 
CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Havendo  petição  expressa  no  sentido  de  manutenção  de 
poderes  aos  advogados  anteriormente  constituídos,  a 
devolução do prazo aos novos causídicos habilitados não se faz 
necessária, razão pela qual necessária a manutenção da decisão 
que indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal.

-  Sendo  infundado  as  razões  do  agravo  interno,  deverá  o 
tribunal  aplicar  multa  ao  recorrente,  ficando  condicionada  a 
interposição  de  qualquer  outro  recurso  ao  seu  recolhimento 
prévio.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba,  por unanimidade,  negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 307.

RELATÓRIO



Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  contra  decisão  que 
indeferiu o pedido de  devolução do prazo requerido pelo  ora  agravante,  por não 
vislumbrar prejuízo à defesa da parte.

Suscita  o  agravante que constituiu novos advogados,  os  quais 
peticionaram requerendo sua habilitação, tendo o antigo causídico repassado todos os 
poderes para os novos patronos, sem reserva de poderes e que em razão de petição 
protocolizada no dia 25 de março de 2014, foi concluso ao gabinete em 31 de março de 
2014, ficando indisponíveis por 08 (oito) dias, acarretando prejuízos ao agravante.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão e a reabertura do 
prazo  recursal  e,  caso  assim  não  se  entenda,  pela  remessa  dos  autos  ao  órgão 
colegiado para apreciação do agravo e deferimento do pedido.

É o relatório.

VOTO.

Conheço do recurso, porquanto adequado e tempestivo. Porém, 
nego-lhe provimento pelas razões que seguem.

Através do presente agravo interno, o recorrente pleiteia que seja 
reformada a  decisão que indeferiu  o  pedido de  reabertura  do prazo recursal,  por 
entender inexistir prejuízos a defesa. 

Por  oportuno,  transcrevo  a  fundamentação  da  decisão  ora 
recorrida:

“Conforme já decidido, o Acórdão foi publicado em data de 21 de 
março de 2014 e os autos só foram conclusos a este gabinete no dia 31 
de março, tendo sido deferido o pedido no dia seguinte, ou seja, 1º 
de abril, razão pela qual entendo que a parte deixou transcorrer in 
albis o prazo recursal.

Ressalte-se, outrossim, que o pedido encartado à fl. 282 foi expresso 
no  sentido  de  “a  nova  procuração  ora  juntada  não  implica  na 
cassação  dos  poderes  outorgados  aos  advogados  constantes  de 
eventuais mandatos outrora juntado aos autos”.

Sendo assim, indefiro, novamente, o pedido de devolução de prazo 
de fls. 296.

À Gerência de Processamento para as providências cabíveis. “

Como se verifica,   a decisão está de acordo com os princípios 



gerais do Direito, não havendo se falar em reforma.

Apenas a título de esclarecimentos, ressalto que o Acórdão foi 
publicado em data  de  21 de  março de  2014 e  os autos  só  foram conclusos  a  este 
gabinete no dia 31 de março, tendo sido deferido o pedido no dia seguinte, ou seja, 1º 
de abril, não ocorrendo prejuízos para a defesa.

Ademais,  vislumbra-se  da  petição  de  fl.  282,  que  a  nova 
procuração juntada aos autos não implicou na cassação dos poderes outorgados aos 
advogados constantes dos autos, não se podendo falar em cerceamento do direito de 
defesa e do contraditório.

Em razão das considerações tecidas, nego provimento ao agravo 
interno,  mantendo  incólumes  os  exatos  termos  da  decisão  proferida,  impondo ao 
recorrente,  ademais,  multa  no  percentual  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor 
atualizado da causa, nos termos do art. 557, § 2°, do CPC, ficando a interposição de 
novos recursos sujeita ao prévio recolhimento de tal penalidade. 

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca. 
Participaram do julgamento o Exmo. Juiz Convocado Dr. Miguel de Britto Lyra Filho 
(com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. João Alves da Silva), o Exmo. Des. 
Romero  Marcelo  da  Fonseca  e  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  do 
Excelentíssimo Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 14 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado


