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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CONSTITUIÇÃO  DE 
NOVO  PROCURADOR  PELOS  PROMOVENTES. 
OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. CONTRATO DE 
MANDATO RESCINDIDO ANTES DA PROPOSITURA DA 
AÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  EX  OFFICIO. 
DESPROVIMENTO DO APELO.  

-  A  jurisprudência  do  STJ  "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" (STJ, HC 
76.277/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 
DJe de 26/11/2012).

- A presente ação de rescisão de contrato deve ser extinta por 
falta de interesse processual, com base no art. 267, VI, do CPC, 
haja vista que o único objeto do caso em tela é a rescisão do 
contrato de mandato e o mesmo já se encontra,  tacitamente, 
revogado.

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

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso e, de ofício, 



extinguir  a  ação  sem  resolução  do  mérito  por  falta  de  interesse  processual,  nos 
termos do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de 
fl. 787.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por  Ivan Bichara Sobreira 
Filho e espólio de Ana Maria Monteiro Bichara Sobreira contra sentença proferida 
pelo MM. Juízo de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, que, nos 
autos da ação de rescisão contratual, ajuizada pelo apelante, em face de Jocélio Jairo 
Vieira, julgou improcedente o pedido.

Na apelação, os promoventes/apelantes alegam que a decisão 
deve  ser  reformada,  uma vez  que houve quebra  de  confiança  motivada,  única  e 
exclusivamente, pelo recorrido.

Aduz que o apelado dividia escritório de advocacia com o Dr. 
Benedito  José da Nóbrega Vasconcelos  e  que,  por  sua  vez,  patrocinava demanda 
contra os interesses dos recorrentes, o que é vedado eticamente.

Assevera,  ainda,  que  o  apelado  deixou  de  contrarrazoar  03 
recursos especiais, logo não atuou com a diligência recomendada, oportunizando a 
revogação do mandato e a consequente rescisão contratual.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  apelo,  reformando-se  a 
sentença a quo e julgando-se procedente a ação de rescisão contratual.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  apelado  (fls.  673/688), 
afirmando  que  foi  realizado  um  contrato  de  honorários  advocatícios  para 
acompanhar  exclusiva  e  unicamente  os  processos:  200.1998.026871-4; 
200.1989.001716-9;  200.1999.001017-1;  200.1997.008411-3  e  200.1997.004595-7,  e 
receberia o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor recebido.

Alega, ainda, que sempre foi diligente e ético na sua atuação e 
que  os  recorrentes  não  tiveram  e  não  tem  a  intenção  de  pagar  os  honorários 
advocatícios devidos ao recorrido.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  se  absteve  de 
opinar.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que os autores,  ora apelantes,  aforaram a 
presente  demanda,  em  face  do  Sr.  Jocélio  Jairo  Vieira  (advogado), objetivando  a 



rescisão  do  contrato  de  honorários  firmado  entre  eles,  em  razão  da  perda  de 
confiança.

O feito tomou seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora 
guerreada  que,  conforme  relatado,  julgou  improcedente  o  pleito.  É  contra  essa 
decisão que se insurgiu os recorrentes.

Inicialmente, é de bom alvitre salientar que foi celebrado entre 
as  partes  um  contrato  de  honorários  advocatícios  para  acompanhar  exclusiva  e 
unicamente  os  processos:  200.1998.026871-4;  200.1989.001716-9;  200.1999.001017-1; 
200.1997.008411-3  e  200.1997.004595-7,  e  o  apelado  receberia,  para  tanto,  o 
equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (fl. 13).

Sob  o  argumento  de  que  houve  perda  da  confiança,  os 
promoventes requereram, na sua peça inicial, a rescisão do contrato de honorários 
advocatícios (fl. 10), in verbis:

“À  luz  de  todo  exposto,  pugna-se  pela  procedência  da 
demanda,  com  a  consequente  rescisão  do  contrato  de 
honorários firmado entre os promoventes e o promovido”

Sendo  assim,  resta  evidente  que  o  único  objetivo  dos 
promoventes é a  rescisão do contrato celebrado com o advogado Sr.  Jocélio  Jairo 
Vieira, uma vez que não têm mais confiança no trabalho realizado por ele.

Entretanto,  analisando  detidamente  os  autos,  entendo  que  o 
presente contrato já se encontra revogado há muito tempo, a partir do momento em 
que os autores nomearam um novo causídico para atuar nas causas contratadas, sem 
fazer nenhuma ressalva em sentido contrário.

O art. 687, do Código Civil prevê a revogação do contrato de 
mandato:

Art.  687,  CC  –  Tanto  que  for  comunicada  ao  mandatário  a 
nomeação  de  outro,  para  o  mesmo  negócio,  considerar-se-á 
revogado o mandato anterior.

O  Código  Civil  Comentado,  na  sua  página  643,  preceitua  a 
possibilidade de ocorrência da revogação tácita:  “a revogação do mandato não se 
efetiva sempre de maneira expressa, podendo ostentar-se tácita quando, tal qual 
dispõe o dispositivo em comento, o mandante nomeia outro mandatário, com isso 
denotando quebra da confiança que o fez nomear o anterior.”

O próprio demandante, na sua oitiva (fls. 525/527), afirmou que 
rompeu o contrato com o promovido porque perdeu a confiança e nomeou outro 
advogado, verbis: 



“Que resolveu romper  o  contrato  com o promovido porque 
perdeu  a  confiança,  pois  começaram  algumas  situações  que 
fizeram brotar justamente essa confiança, como por exemplo o 
promovido deixou de contrarrazoar 03 recursos especiais”

“Que pediu para  o  promovido substabelecer  as  causas  que 
patrocinava em seu favor (declarante), no entanto ele negou-se 
o que fez com que o declarante providenciasse a contratação 
de um outro advogado” 

A Jurisprudência Pátria,  inclusive no STJ, é pacífica quanto à 
possibilidade de ocorrer a revogação tácita do mandato, a partir do momento em que 
a parte constitui um novo procurador para atuar nos autos. Vejamos:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA.  CONSTITUIÇÃO  DE  NOVO  PATRONO. 
AUSÊNCIA  DE  RESSALVA.  REVOGAÇÃO  TÁCITA  DO 
MANDATO  ANTERIOR.  INTIMAÇÃO  NA  PESSOA  DO 
ADVOGADO  ANTERIOR.  INVALIDADE.  DECISÃO 
MANTIDA.
1 A outorga de poderes a novo advogado, sem a ressalva dos 
poderes anteriormente conferidos a outro patrono, implica a 
revogação tácita do mandato anterior. Precedentes desta Corte 
e do e. Superior Tribunal de Justiça. 2 (omissis).”1

“PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, POR AUSÊNCIA DE 
CAPACIDADE  POSTULATÓRIA.  OUTORGA  DE  DOIS 
MANDATOS, EM MOMENTO DIVERSOS. INEXISTÊNCIA 
DE  RESSALVA,  QUANTO  À  PROCURAÇÃO  ANTERIOR. 
REVOGAÇÃO  TÁCITA.  SÚMULA  83  DO  STJ. 
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA.  INVIABILIDADE,  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  SÚMULA  7  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO.
I. (omissis)
II.  A jurisprudência do STJ "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" (STJ, HC 

1 TJDF – AG 20140020139547 – Rel. Des. Angelo Canducci Passareli – 15/12/2014.



76.277/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 
DJe de 26/11/2012).”2

No presente caso, é claro que o contrato de mandato celebrado 
entre as partes já se encontra revogado, tacitamente, uma vez que o apelado não mais 
atua nos processos constantes no contrato supracitado, tendo sido nomeado um novo 
procurador.

Assim,  resta  evidente  que  a  presente  ação  de  rescisão  de 
contrato deve ser extinta por falta de interesse processual, com base no art. 267, VI, 
do CPC, haja vista que o único objeto do caso em tela é a rescisão do contrato de 
mandato e o mesmo já se encontra, tacitamente, revogado.

O artigo 267, VI,  do CPC, preceitua:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
Vl -  quando não concorrer qualquer das condições da ação, 
como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o 
interesse processual;

Portanto,  ante  os  efeitos  resultantes  da  revogação  tácita  do 
mandato, entendo que a ação, que tem como pedido apenas a rescisão do contrato, 
deve ser extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de uma das 
condições da ação, a saber, o interesse processual.

A esse respeito, é de se concluir que não deve ser conhecida a 
postulação dos autores, por não preencher um dos pressupostos da condição da ação 
e, sendo assim, de ofício, por ser matéria de ordem pública, necessário extinguir o 
feito sem resolução de mérito. 

Por fim, é importante ressaltar que a discussão a respeito da 
necessidade de pagamento ou não dos honorários advocatícios referente ao período 
laborado vai ser travada no processo nº 0043030-93.2009.815.2001 (ação de cobrança).

Em razão do exposto,  com fulcro no artigo 267, VI,  do CPC, 
nego provimento ao recurso apelatório e, de ofício, extingo a ação sem resolução de 
mérito, por falta de interesse processual.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 

2 STJ – AgRg no Ag 1397271 – Min. Assusete Magalhães – T6 – 18/06/2013.



por unanimidade, negar provimento ao recurso e,  de ofício,  extinguir a ação sem 
resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  do 
Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


