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AGRAVO  INTERNO  –  DECISÃO  QUE  NÃO
CONHECEU A APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA
PELO  PROMOVENTE  EM  VIRTUDE  DA
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA  –  NOVA
PROCURAÇÃO  NOS  AUTOS  –  OUTORGA  DE
PODERES  A  NOVO  CAUSÍDICO  SEM  RESSALVA
QUANTO AO MANDATO ANTERIOR – REVOGAÇÃO
TÁCITA  –  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTA
EGRÉGIA  CORTE  - CONHECIMENTO  DA
APELAÇÃO  SUBSCRITA  APENAS  PELO
ADVOGADO  REGULARMENTE  HABILITADO  –
EXERCÍCIO  DO  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO  DA
DECISÃO  –  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO DO
AGRAVO.

A jurisprudência  não  vacila  a  respeito  da  revogação
tácita do mandato anteriormente conferido quando há a
apresentação  de  novo  instrumento  procuratório  sem
ressalva  expressa  sobre  a  outorga  originariamente
concedida

Vistos, etc.

Cuida-se de  Agravo Interno (fls.  183/187)  interposto  por José
Wellington  de  Oliveira  Santos em  face  da  Decisão  Monocrática (fls.
177/177-v)  que  não  conheceu  da  Apelação  interposta  pelo  agravante  à  fl.
150/55  em  virtude  da  preclusão  consumativa,  tendo  em  vista  ter  sido
apresentado outra Apelação pelo próprio promovente às fls. 143/149.
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Em razões recursais do agravo interno,  o  agravante afirma que
apresentou  novo  mandato  outorgando  poderes  ao  advogado  subscritor  do
presente  recurso  às  fls.  75/77,  tendo  o  magistrado  deferido  o  pedido  de
habilitação à fl. 93, acarretando na revogação tácita do mandato anteriormente
outorgado ao subscritor da Apelação encartada aos autos às fls. 143/149.

Nesse viés, pugna pela nulidade da decisão que não conheceu da
Apelação  às fls. 177/177-v, a fim de que seja apreciado o recurso interposto às
fls. 150/155.

Devidamente  intimada,  a  parte  adversa  não  apresentou  as
contrarrazões ao recurso, conforme certidão à fl. 199.

É o relatório.
Decido.

De  plano,  acolho  a  pretensão  exposta  pelo  agravante  para
reconsiderar os termos da Decisão Monocrática às fls. 177/177-v.

A decisão combatida não conheceu da Apelação Cível interposta
pelo agravante às fls. 150/155 em virtude de ter sido interposta outro recurso
apelatório pela parte às fls. 143/145, este subscrito por advogado diverso.

A pretensão exordial  foi  subscrita pelo advogado José Marcelo
Dias  (OAB/PB  nº  8.962),  conforme  se  denota  do  instrumento  de  mandato
anexado à fl. 16 dos autos.

Por  outro lado,  às fls.  75/77,  o  promovente  acostou aos autos
petição  requerendo  a  habilitação  de  novo  causídico,  apresentando  novo
instrumento  outorgando  poderes  aos  advogados  Daniel  de  Oliveira  Rocha
(OAB/PB  nº13.156)  e  Vitor  Moura  de  Lima  (OAB/PB  nº  16.975),  tendo  o
magistrado deferido o pedido à fl. 93, determinando, ainda, que a habilitação
fosse observada para as futuras intimações.

Entretanto, ainda que as posteriores intimações tenham constado
o  nome do  novo  outorgado,  Daniel  de  Oliveira  Rocha  (OAB/PB nº13.156),
igualmente  indicavam  o  nome  do  advogado  primitivo,  José  Marcelo  Dias
(OAB/PB nº 8.962), ocasionando um certo tumulto processual com a juntada de
petições por ambos os advogados a cada manifestação do Juízo.

Nesse  cenário,  proferida  a  sentença  de  improcedência  às  fls.
108/115, bem como de rejeição dos Embargos de Declaração às fls. 121/124, o
promovente manejou três recurso de Apelação em momentos distintos: a) às
fls. 126/142, anteriormente ao julgamento dos Embargos de Declaração; b) às
fls.  143/149,  posteriormente  à sentença de rejeição dos Aclaratórios,  sendo
estes  dois  primeiros  subscritos  pelo  advogado  primitivo  José  Marcelo  Dias
(OAB/PB nº  8.962);  e c)  às fls.  150/155,  posteriormente ao julgamento dos

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa 2



Agravo Interno Nº. 0001857-51.2012.815.0751

Embargos  e  subscrito  pelo  advogado  Daniel  de  Oliveira  Rocha  (OAB/PB
nº13.156).

Recebidos os recurso pelo magistrado à fl. 156 e observada a não
apresentação de contrarrazões pelo apelado, esta Relatoria exarou decisão às
fls. 177/177-v não conhecendo do recurso de fls. 126/142, em virtude de sua
extemporaneidade, assim como o recurso interposto às fls. 150/155, tendo em
vista  a  preclusão  consumativa  com a  apresentação  de  irresignação  às  fls.
143/149.

Em seguida, foi proferida Decisão Monocrática às fls. 179/180-v
negando  conhecimento  ao  recurso  interposto  às  fls.  143/149,  por
descumprimento ao princípio da dialeticidade, tendo o promovente interposto
Agravo Interno às fls. 183/187 com as razões supramencionadas.0

Feito os esclarecimentos, destaco que o presente Agravo Interno
combativo à decisão de fls. 177/177-v deve ser conhecido, tendo em vista a
certificação do equívoco da Escrivania ao não proceder a intimação das partes
sobre o conteúdo da decisão, conforme se observa à fl. 203.

A decisão deve ser reconsiderada em razão da revogação tácita
do mandato outorgado pelo promovente ao advogado primitivo José Marcelo
Dias (OAB/PB nº 8.962),  operada com a apresentação da nova procuração
concedendo  poderes  ao  causídico  Daniel  de  Oliveira  Rocha  (OAB/PB
nº13.156) à fl. 78. 

Com efeito, a jurisprudência não vacila a respeito da revogação
tácita do mandato anteriormente conferido quando há a apresentação de novo
instrumento  procuratório  sem  ressalva  expressa  sobre  a  outorga
originariamente concedida, senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO.  OUTORGA  DE  NOVO  MANDATO.
REVOGAÇÃO TÁCITA. DECISÃO MANTIDA.
1.  Consoante  jurisprudência  desta  Corte,  ainda  que  a
questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa
se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente
julgada.
2.  A  outorga  de  nova  procuração  sem  ressalva  do
instrumento procuratório anterior caracteriza revogação
tácita de mandato. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.1 (Grifei).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  PENAL.  NOVO
INSTRUMENTO  DE  PROCURAÇÃO  APRESENTADO

1 (AgRg  no  REsp  1536684/MT,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA TURMA,  julgado  em
15/12/2015, DJe 04/02/2016)
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ANTES  DO  JULGAMENTO  DO  AGRAVO  REGIMENTAL.
REVOGAÇÃO  TÁCITA DOS  MANDATOS OUTORGADOS
ANTERIORMENTE.  RETIFICAÇÃO  DA  AUTUAÇÃO.
NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA (ART. 619 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL).  PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1.  A  procuração  juntada  aos  autos,  sem  ressalva
expressa  quanto  à  permanência  dos  mandatos
outorgados anteriormente,  acarreta  a revogação tácita
destes,  obrigando o Tribunal a retificar  a autuação do
feito. Precedentes.
2. No caso dos autos, a procuração (e-STJ fls. 274-275) foi
protocolada nesta Corte Superior  em 01/10/2009,  tendo o
julgamento do Agravo Regimental  ocorrido em 13/10/2009
(e-STJ Fl. 263), sem que houvesse sido feita a correção na
autuação do processo.
3.  Embargos de Declaração acolhidos,  para  determinar  a
reautuação do feito, com a nova publicação do acórdão do
Agravo Regimental, reabrindo-se o prazo recursal.2  (Grifei).

Igualmente nesta Egrégia Corte de Justiça:

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.3(Grifei).

Nesse  prisma,  constatada  a  revogação  tácita  do  mandato
outorgado ao advogado primitivo, não conheço das Apelações interpostas às
fls. 126/142 e 143/149, tornando sem efeito, igualmente, a decisão monocrática
exarada à fl. 179/180-v, a qual apreciara o recurso apelatório de fls. 143/149.

2 (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1140539/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em

13/05/2014, DJe 19/05/2014)  
3 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00024459620098152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator

DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 14-04-2015)
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Ato contínuo, dou seguimento ao Apelo interposto às fls. 150/155,
deixando de determinar a juntada das razões recursais outrora desentranhadas
em virtude da presença da cópia chancelada apresentada pelo agravante às
fls. 188/193, o que permite a sua apreciação.

Dessa forma,  com supedâneo no  §1º  do art.  557,  do  CPC/73,
DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO para  exercer  o  juízo  de
retratação  da  decisão  proferida  às  fls.  177/177-v  para  não  conhecer  das
Apelações  interpostas  às  fls.  126/142  e  143/149,  tornando  sem  efeito,
igualmente, a decisão monocrática exarada à fl. 179/180-v. Ato contínuo, dou
seguimento ao Apelo interposto às fls. 150/155 (188/193).

P.I.

Escoado o prazo recursal referente a esta decisão, retornem-me
conclusos os autos para a apreciação da Apelação interposta às fls.150/155
(188/193).

João Pessoa, 17 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

G/5
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