
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA 
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 2011712-71.2014.815.0000)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE : Espólio de Maria Marlene Aires Urquiza
ADVOGADO : Alan Richers de Sousa (OAB/PB 19.942)
EMBARGADO : Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A 
ADVOGADO : Hermano Gadelha de Sá (OAB/PB 13.040) e outros 

PROCESSUAL  CIVIL.  Embargos  de  declaração.
Preliminar.  Intempestividade.  Causídico.  Mandato.
Renúncia. Habilitação de novo patrono. Prazo do art.
45  do  CPC/73.  Inércia  prolongada  da  parte
interessada.  Processo  que  segue  seu  curso,
independente  de  intimação.  Extemporaneidade  dos
aclaratórios. Recurso não conhecido. 

-  Diante  da  inequívoca  ciência  da  renúncia  do
mandato, caberia à parte interessada, nos moldes do
art.  45 do CPC/73, vigente à época, constituir  novo
patrono, de modo que a sua prolongada inércia levou
à continuidade do andamento do feito, que conta com
outros  atores  processuais,  independentemente  de
nova  intimação,  fato  que  não  pode  ser,  em  sede
recursal,  alçado à  condição de motivo determinante
para  o  conhecimento  de  embargos  declaratórios
manejados  extemporaneamente,  sob  pena  de  se
tomar como válido e eficaz comportamento processual
contraditório, genuíno venire contra factum proprium;

- Embargos de declaração não conhecidos.
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VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em
que são partes as acima identificadas.

ACORDA a  2a Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  interpostos  pelo
Espólio  de  Maria  Marlene  Aires  Urquiza em  face  do  acórdão  de  fs.
1068/1077, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo ora embargado, a fim de que fosse realizada uma nova perícia contábil
para aferir o total da dívida objeto da execução. 

Em  seu  recurso,  sustenta  que  a  súplica  é  tempestiva,
tendo em vista que a parte não possuía advogado habilitado nos autos. No
mérito, destaca que o embargado não teria instrumentalizado o agravo com
certidão  indicando  que  o  embargante  não  possuía  causídico  constituído,
violando  o  disposto  no  art.  525,  I1,  do  CPC/73,  vigente  à  época  da
interposição do recurso (ano de 2014). 

Com base nisso, requer o acolhimento dos embargos para
que, reformando-se o acórdão impugnado, o agravo não seja conhecido.

Em suas contrarrazões, o embargado suscita a preliminar
de  intempestividade.  No  mérito,  pugna  pela  rejeição  dos  aclaratórios  (fs.
1212/1217).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  se  abstém  de  opinar
sobre a pretensão recursal, reconhecendo inexistir qualquer interesse público
primário que justifique a atuação na condição de custus legis (f. 1219).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

1Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída:       (Redação dada pela Lei nº 9.139, de
30.11.1995)
I  -  obrigatoriamente,  com  cópias  da  decisão  agravada,  da  certidão  da  respectiva  intimação  e  das
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;      (Redação dada pela Lei nº 9.139,
de 30.11.1995)
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Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.

I – DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Inicialmente,  destaco  que  diante  da  inequívoca
comunicação da renúncia à procuração outorgada ao advogado no processo
originário (f.  1189),  deveria o embargante,  no prazo de 10 (dez) dias,  ter
constituído novo causídico, nos termos do art. 452 do CPC/73.

Todavia, observo que a certidão juntada à f. 1030, datada
de 16/10/14, informa que, desde a renúncia dos causídicos, comunicada em
05/08/13 (f. 1189), até aquele momento, dos autos originários não constava
“nenhuma habilitação de advogados por parte do espólio de Maria Marlene
Aires Urquiza”. 

Em  outras  palavras,  pelo  menos  entre  a  data  de
comunicação da renúncia (05/08/13) até 16/10/14, data da certidão supra, o
espólio  de  Maria  Marlene  Aires  Urquiza  permaneceu  inerte,  sem  ter
constituído advogado nos autos principais. 

Outrossim, no período que compreende a data da referida
certidão  (16/10/14)  até  a  constituição  do  advogado que firma o presente
recurso, ocorrida em 13/10/16 (f. 1177), não se sabe se o espólio continuou
omisso,  sem  ter  habilitado  patrono,  ou  se  outro  profissional  estava
constituído nos autos, informação esta que não consta do presente caderno
processual e que não foi esclarecida pelo embargante.

Diante  desse  quadro,  pelo  que  é  dado  apreender  dos
autos, concluo que a alegação do embargante, de que não tinha advogado
constituído e que, por tal motivo, não foi intimado do acórdão ora embargado
– argumento que dá base ao pedido de conhecimento do presente recurso,
tomando-o  por  tempestivo  –  desnuda  a  prática  de  conduta  contraditória,
verdadeiro venire contra factum proprium, em que o próprio comportamento
omisso do embargante, ao não ter habilitado patrono a tempo e a modo, está
sendo  alçado  à  condição  de  fundamento  para  que  se  reconheça  a
tempestividade dos aclaratórios. 

Em  situações  tais,  diante  da  não  habilitação  de  novo
causídico em face de comunicação da renúncia do anterior,  quedando-se

2Art.  45.  O  advogado  poderá,  a  qualquer  tempo,  renunciar  ao  mandato,  provando  que  cientificou  o
mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a
representar o mandante, desde que necessário para Ihe evitar prejuízo.          (Redação dada pela Lei nº
8.952, de 13.12.1994)
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inobservado o disposto no art. 45 do CPC/73, o processo segue o seu curso,
com a contagem dos prazos processuais, independentemente de intimação.

Esse é o entendimento do STF e do STJ,  conforme se
extrai dos julgados abaixo, in verbis:

EMENTA:  PROCESSO  CIVIL.  REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. MANDATO JUDICIAL ADVOGADO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  POSTERIOR  RENÚNCIA  AO
MANDATO.  CIÊNCIA  DA  PARTE.  INTIMAÇÃO.
QUESTÃO  DE  ORDEM.  DESNECESSIDADE  DE
INTIMAÇÃO  JUDICIAL  DA  PARTE  PARA
CONSTITUIR  NOVO  PATRONO.  FLUÊNCIA  DE
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EM
SECRETARIA. 
1. À época da interposição do recurso de embargos
de declaração, o subscritor  da peça era profissional
devidamente  habilitado  e  procurador  judicial  do
embargante. A interposição do recurso foi regular e a
parte estava bem representada.
2.  Posteriormente, todos os mandatários judiciais
renunciaram  aos  poderes  que  lhes  foram
conferidos  pela  parte.  O  embargante  tomou
ciência do fato, nos termos do art. 45 do Código
de  Processo  Civil,  pois  apôs  sua  assinatura  no
instrumento  de  renúncia. Decisão  do  ministro-
relator que determinou que os prazos fluíssem em
cartório, sem a necessidade de intimação da parte
por advogado, uma vez que estava caracterizada a
inércia  injustificada  da  parte  em  indicar  novo
patrono.  Julgamento  dos  embargos  de  declaração
cinco meses após a data constante no instrumento de
renúncia.
3. Decorrido o prazo de dez dias, após a renúncia
do  mandato,  devidamente  notificada  ao
constituinte,  o processo prossegue,  correndo os
prazos independentemente de intimação, se novo
procurador não for constituído. Interpretação dos
arts. 45 e 267, II, III, IV e § 1º do Código de Processo
Civil.
4. Questão de ordem que, após reajuste de voto do
relator,  foi  encaminhada  no  sentido  de  reafirmar  o
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cumprimento do acórdão que resolveu os embargos
de  declaração  interpostos  no  agravo  regimental  em
agravo  de  instrumento  destinado  a  assegurar  o
conhecimento  de  recurso  extraordinário,
independentemente  de  intimação,  expedindo-se
ofícios à presidência do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Roraima e  da  Assembléia  Legislativa  do
Estado  de  Roraima,  a  fim  de  que  dêem  imediato
cumprimento  à  decisão  da  Justiça  Eleitoral3.  (grifo
nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADVOGADO.  MANDATO.  RENÚNCIA.
NOTIFICAÇÃO.  REEXAME.  SÚMULA  N.  7/STJ.
MUDANÇA  DE  ENDEREÇO.  AUSÊNCIA  DE
COMUNICAÇÃO.  FUNDAMENTO.  IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. A conclusão do Tribunal de origem no sentido de
que  a  parte  recebeu  a  notificação  de  renúncia  dos
poderes  outorgados  a  seus  ex-patronos  e,  não
obstante,  deixou  de  providenciar  a  nomeação  de
outros  é  imune ao  crivo  do  recurso  especial,  como
ensina o verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
2.  A  ausência  de  impugnação  ao  fundamento  do
acórdão  recorrido  segundo  o  qual  os  agravantes
mudaram de  endereço  sem comunicar  ao  juízo,  de
modo que  eventual  falha  ou  ausência  de  citação  e
intimação  decorreu  de  sua  própria  inércia,  atrai  as
disposições  do  enunciado  n.  283  da  Súmula  do
Supremo Tribunal Federal. Além disso,  a ninguém é
dado  agir  contraditoriamente  no  processo,
procurando  se  beneficiar  da  própria  dificuldade
que causou para a efetivação de sua intimação.
3. Cabe à parte constituir, no prazo de dez dias, de
acordo com o artigo 45 do revogado Código de
Processo  Civil,  novo  advogado,  contados  do
recebimento  da  notificação  de  renúncia  do
mandato.
Precedente.

3(AI 676479 AgR-ED-QO, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2008,
DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-08 PP-01647 RT v.  97,  n.  877,
2008, p. 132-137)
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4. Agravo interno a que se nega provimento4.  (grifo
nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  RENÚNCIA  AO  MANDATO
PELOS  ADVOGADOS  DA  AGRAVANTE,  QUE,
REGULARMENTE CIENTIFICADA, NÃO CONSTITUI
NOVO  MANDATÁRIO,  NO  PRAZO  DE  10  (DEZ)
DIAS,  PREVISTO  NO  ART.  45  DO  CPC.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM CONTAGEM
DOS  PRAZOS  PROCESSUAIS,
INDEPENDENTEMENTE  DE  INTIMAÇÃO.
PRECEDENTES  DO  STF  E  DO  STJ.
REQUERIMENTO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA
INDEFERIDO,  NA  ORIGEM.  REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I.  Se  a  agravante,  regularmente  cientificada  da
renúncia do seu procurador ao mandato, não constitui
novo  mandatário,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  nos
termos  do  art.  45  do  CPC,  tem-se,  como
consequência,  que  o  processo  prosseguirá  em sua
marcha,  com regular  curso dos prazos processuais,
independentemente, entretanto, de intimação.
II. Com efeito, "Decorrido o prazo de dez dias, após
a renúncia do mandato, devidamente notificada ao
constituinte,  o processo prossegue,  correndo os
prazos independentemente de intimação, se novo
procurador não for constituído. Interpretação dos
arts.  45  e  267,  II,  III,  IV  e  §  1º  do  Código  de
Processo Civil" (STF, AI 676479 AgR-ED-QO, Rel.
Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA,
DJe  de  14/08/2008).  Em  idêntico  sentido,  os
seguintes  precedentes  do  STJ:  AgRg  nos  EDcl  no
AREsp 526.856/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA  TURMA,  DJe  de  27/03/2015;  AgRg  no
AREsp  197.118/MS,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA TURMA, DJe de 09/10/2012; AgRg no Ag
666.835/MS,  Rel.  Ministro  RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  DJe  de  21/03/2012;

4(AgRg  no  Ag  1185398/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
14/06/2016, DJe 17/06/2016)
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REsp 557.339/DF, Rel.  Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES  DIREITO,  TERCEIRA  TURMA,  DJU  de
08/11/2004; REsp 61.839/RJ, Rel. Ministro EDUARDO
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJU de 29/04/1996.
[...]
IV. Agravo Regimental improvido5. (grifo nosso)

Na  espécie,  o  acórdão  embargado  foi  publicado  em
10/12/15 (f. 1078), ao passo em que os aclaratórios só foram interpostos no
dia 02/02/17 (f. 1169), sendo, portanto, manifesta a sua intempestividade. 

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade e
não conheço dos embargos declaratórios. 

É o voto.

Tendo em vista a existência de recurso especial interposto e ainda
pendente de admissibilidade, determino o encaminhamento do feito à Presidência
deste  Tribunal  de  Justiça,  tão  logo  escoe  o  prazo  para  eventual  recurso  de
competência desta Segunda Câmara.

Cumpra-se.

João Pessoa, 10 de abril de 2017.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

5(AgRg nos EDcl  no AREsp 352.320/ES,  Rel.  Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)
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