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ACÓRDÃO

CARTA TESTEMUNHÁVEL n° 2005953-29.2014.815.0000 – 2º Vara da
Comarca de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
TESTEMUNHANTE: Avani da Silva Diniz Filho
ADVOGADO: Jorge José Barbosa da Silva (OAB/PB 13.416)
TESTEMUNHADO: Ministério Público

CARTA  TESTEMUNHÁVEL.  AGRAVO  EM
EXECUÇÃO  NÃO  RECEBIDO.  IRREGULARIDADE
NA  REPRESENTAÇÃO.  NOVA  PROCURAÇÃO.
REVOGAÇÃO TÁCITA  DO  MANDATO ANTERIOR.
DECISÃO  MANTIDA.  CARTA  TESTEMUNHÁVEL
IMPROVIDA.

1. A constituição de novo procurador nos autos
representa  revogação  tácita  dos  mandatos
anteriormente outorgados,  desde que não haja
ressalva em sentido contrário.

2. Carta testemunhável conhecida a que se nega
provimento.

VISTOS,  relatados e discutidos este recurso em sentido
estrito, acima identificado:

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à carta
testemunhável, nos termos do voto do Relator, em harmonia com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  carta testemunhável,  ajuizada por Jorge José
Barbosa da Silva (OAB nº 8.138), em favor de Avani da Silva Diniz Filho, contra
decisão de fls. 10/12, que não recebeu  agravo em execução interposto em
favor deste, sob o fundamento de irregularidade na representação.

Nas razões (fls. 02/09), alega, em síntese que, em outras
manifestações deste causídico o juiz não havia questionado a regularidade
da representação, fazendo-o apenas quando negou seguimento ao agravo
em execução interposto.

Em seguida,  pleiteia  pela  análise  do mérito  do recurso
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cujo seguimento foi negado, repetindo os fundamentos lá exarados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao presente
recurso, requerendo seu provimento (fls. 92/99).

O Magistrado a quo, em juízo de retratação, manteve a
sua decisão (fls. 100/101).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado às
fls. 106/111, opinou pelo desprovimento da presente carta.

É o relatório.

VOTO

O ponto central da presente carta cinge-se à insatisfação
do testemunhante quanto ao não conhecimento do agravo em execução de
fls. 14/23 em virtude de um defeito de representação, conforme decisão de
fls. 10/13.

Tal insurgência não merece prosperar. Senão vejamos:

O magistrado a quo, em sua decisão de fls. 10/13, negou
seguimento  ao  recurso  interposto  sob  o  argumento  de  que  o  causídico
subscritor do agravo em execução denegado não possuía mais direito de
representar o reeducando, tendo em vista que uma nova procuração fora
outorgada a outro advogado, sem fazer quaisquer reservas de poderes aos
anteriores.

Compactuo do  entendimento  esposado pelo  magistrado
singular. Uma simples análise entre as duas procurações, uma datada de
07.01.2014 (fls. 24), atribui poderes de representação processual a Jorge
José Barbosa da Silva, e outra firmada em 26.03.2014 (fls. 91), confere
poderes a Flávio Márcio de Sousa Oliveira, sem fazer qualquer reserva de
poderes aos causídicos anteriores.

Convém destacar que o agravo em execução interposto
pelo  Bel.  Flávio  Márcio  de  Sousa  Oliveira  foi  recebido  pelo  magistrado
singular, estando, inclusive nesta superior instância pronto para julgamento.

Conforme entendimento consagrado pela  Jurisprudência
pátria,  a  outorga de uma procuração,  sem fazer  reserva de poderes às
anteriores,  implica  em  revogação  tácita  do  mandato  previamente
concedido. Nesse sentido:
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“HABEAS  CORPUS.  SESSÃO  DE  JULGAMENTO
DO  RECURSO  DE  APELAÇÃO.  VÍCIO  DE
INTIMAÇÃO.  NULIDADE  INEXISTENTE.
CONSTITUIÇÃO  DE  NOVA  ADVOGADA.
REVOGAÇÃO TÁCITA. ORDEM DENEGADA. 1. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que a constituição de novo procurador nos
autos  representa  revogação  tácita  dos
mandatos anteriormente outorgados, desde que
não haja ressalva em sentido contrário. 2. De
mais a mais, estando a parte representada por
mais de um advogado, é válida a intimação em
nome de qualquer um deles,  salvo se houver
pedido  expresso  de  que  a  publicação  seja
dirigida em nome de determinado procurador. 3.
Ainda que assim não fosse, insta consignar que
não  se  logrou  demonstrar  a  existência  de
qualquer  prejuízo,  havendo  de  se  aplicar  o
princípio  pas  de  nullitté  sans  grief.  4.  Ordem
denegada. (HC 215.699/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 20/03/2014, DJe 09/05/2014)”

“[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido  de  que  a  constituição  de  novo
procurador  nos  autos  representa  revogação
tácita dos mandatos anteriormente outorgados,
desde  que  não  haja  ressalva  em  sentido
contrário […] (HC 76.277/MS, Rel. Ministro OG
FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
19/11/2012, DJe 26/11/2012)

Portanto,  agiu  acertadamente  a Juíza  singular  que não
recebeu  o  agravo  em  execução,  com  fundamento  na  irregularidade  da
representação.

Pelo  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nego  provimento  à  presente  carta
testemunhável.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
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de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  com  voto  dele
participando,  além  de  mim,  Relator,  o  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça. 

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 19 (dezenove) dias do mês de Agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 20 de Agosto de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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