
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0050178-87.2011.815.2001
Origem : 13ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Adailma Cabral Barbosa Alencar
Advogados : Wallace Alencar Gomes e Candido Artur Matos de Sousa
Apelado : Júlio Duamel Omar Fuertes

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM
SÍTIO  ELETRÔNICO.  CRÍTICAS  DIRIGIDAS  AOS
PARAIBANOS.  DANO  MORAL  REPELIDO.
INCONFORMISMO  DA  AUTORA.
ILEGITIMIDADE ATIVA.  PRELIMINAR ARGUIDA
DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  MATÉRIA  DE
ORDEM  PÚBLICA.  APLICAÇÃO  DO  EFEITO
TRANSLATIVO.  VIABILIDADE.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MANEJADO.

-  Sendo  as  condições  da  ação  matéria  de  ordem
pública,  passível  seu  conhecimento,  de  ofício,  a
qualquer tempo e grau de jurisdição.

- Versa o art.  267, VI,  do Código de Processo Civil
que o processo deve ser extinto sem julgamento de
mérito  quando  não  estiver  presente  qualquer  das
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condições da ação, como a possibilidade jurídica,  a
legitimidade das partes e o interesse processual. 

-  Declarada  a  ilegitimidade  ativa  da  parte  autora,
imperiosa  a  aplicação  do  efeito  translativo,  o  qual
compete ao Judiciário conhecer em qualquer tempo
ou  grau  de  jurisdição,  ainda  que  sem  expressa
manifestação das partes, determinadas matérias. 

-  O  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente prejudicado.

Vistos.

Adailma  Cabral  Barbosa  Alencar  ingressou  com
Ação de Indenização por Danos Morais, em face de  Júlio Duamel Omar Fuertes,
argumentando  a  ocorrência  de  dano  moral  indenizável,  em  virtude  de  ter  sido
publicado vídeo no  youtube em 22/11/2011, em que foram criticados os motoristas
paraibanos a quem chama de “os Paraíba”,  em seguida há afirmação de que “na
Paraíba  só  há  homossexuais  nas  praias,  não  há  mulheres  bonitas  e  finaliza
aconselhando a qualquer um que não vá a Paraíba, pois a Paraíba é uma bosta, não
venha a Paraíba e não venha a João Pessoa”, fl. 25.

Devidamente citado, o réu não contestou o pedido,
conforme certidão de fl. 31.
  

A Magistrada de primeiro grau julgou improcedente
a pretensão da autora, nestes termos, fls. 35/38:

Ante  o  exposto,  fulcrado  nos  argumentos  acima
elencados, bem como nos princípios legais atinentes
à  espécie,  JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO,
extinguindo o processo, com fundamento no art. 269,
I, do CPC.
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Insatisfeita,  a  autora  manejou  a  Apelação de  fls.
40/46, postulando a reforma da decisão, conquanto a conduta do réu atenta contra a
dignidade  da  pessoa  humana,  sendo-lhe  constitucionalmente  assegurada  a
possibilidade de pleitear danos morais passíveis de compensação pecuniária. Quanto
à  indenização,  deve  ser  justa  e  fixada  em  atenção  à  capacidade  econômica  do
recorrido, grande empresário do ramo de rastreamento em diversos Estados do país.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
54.

A Procuradoria de Justiça, fls. 60/63, através da Dra.
Marilene de Lima Campos de Carvalho, determinou o prosseguimento do feito sem
lançar opinativo de mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O vertente recurso não se credencia ao conhecimento,
frente à ilegitimidade ativa ad causam da autora.

Com efeito, cumpre esclarecer que a legitimidade das
partes, juntamente com o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, são
condições da ação, portanto, matérias de ordem pública. 

Sobre o tema:

As  condições  da  ação  não  se  confundem  com  os
pressupostos  processuais.  A jurisdição  é  imparcial.
Para que se faça correto julgamento, mister se faz que
o processo se tenha formado validamente. Existem,
assim,  três  ordens  de  matéria  eu  o  juiz,
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necessariamente, enfrenta, quando julga no processo:
matéria  de processo,  matéria de ação e  matéria de
mérito. As duas primeiras, conjuntamente, podemos
chamar  de  condições  de  admissibilidade  do
julgamento  da  lide  (In.  SANTOS,  Ernane  Fidelis
dos, Manual de Direito Processual Civil, vol. 1, 4ª
ed., Saraiva, SP, 1996, p. 46).

Ainda:

Em suma, para que o julgador aprecie o mérito da
causa, há que verificar preliminarmente a existência
de  todas  as  condições  da  ação.  A  ausência  de
qualquer uma delas (que pode ser declarada de ofício
e  em qualquer grau)  induz a  carência  de ação e  a
conseqüente  extinção  do  processo,  sem  analise  de
mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC (In. FRIEDE,
Reis. Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª
ed., Forense Universitária, RJ, 1996, p. 41).

Ademais,  Luiz Guilherme Marinoni e  Sérgio Cruz
Arenhart preconizam:

Isso  quer  dizer,  em  princípio,  que  somente  tem
legitimidade  para  a  causa,  na  qualidade  de  autor,
aquele que se diz titular do direito material, podendo
ser  réu  apenas  aquele  que,  no  plano  do  direito
material, tem a obrigação correspondente ao direito
material afirmado na petição inicial (In.  Manual do
processo  de  conhecimento,  São  Paulo:  Editora
Revista dos Tribunais, 2001, p. 62/63). 

Destarte,  em  harmonia  com  as  doutrinas  acima
citadas, entendo não ser possível à promovente, na condição de paraibana, pleitear
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danos morais em razão de terem sido publicados vídeos, na internet, criticando “os
Paraíba”, frente a sua ilegitimidade ativa, a qual, por ser matéria de ordem pública,
pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 

Diante  da  indiscutível  ilegitimidade  da  insurgente,
impõe-se a aplicação do efeito translativo neste  procedimento recursal,  devendo,
portanto, ser extinto o feito, sem resolução do mérito.

De acordo ainda com  Luiz Guilherme Marinoni e
Sérgio Cruz Arenhart:

Diz  o  efeito  translativo  respeito  à  matéria  que
compete ao Judiciário conhecer em qualquer tempo
ou  grau  de  jurisdição,  ainda  que  sem  expressa
manifestação  das  partes,  a  exemplo  das  questões
enumeradas no art. 301 do CPC (exceto seu inciso IX)
(ob. cit. p. 522).

À  luz  dessas  considerações,  constatada  a
ilegitimidade ativa da parte recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública,
que  deve  ser  reconhecida  em qualquer  fase  e  grau  de  jurisdição,  aplico  o  efeito
translativo ao reclamo para, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil,
declarar extinto o feito, sem julgamento do mérito. 

Ante  o  exposto,  DECLARO,  DE  OFÍCIO,  A
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DA  RECORRENTE,  reconhecendo,  a  um  só  tempo,
prejudicado o recurso de apelação interposto pela autora.

P.I.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                           Desembargador
                                 Relator
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