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APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  E  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  PROCEDÊNCIA PARCIAL DO  PEDIDO
EM  PRIMEIRO  GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVENTE.  IRREGULARIDADE  DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.  AUSÊNCIA DE
MANDATO  NOS  AUTOS.  INTIMAÇÃO  PARA A
SUPRESSÃO  DA ALUDIDA EIVA.  INÉRCIA DOS
CAUSÍDICOS  CONSTITUÍDOS  NOS  AUTOS.
INEXISTÊNCIA  DE  CAPACIDADE
POSTULATÓRIA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA
DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.   NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO.
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-  A ausência  de  mandato  outorgado  ao  advogado
importa em não conhecimento do pleito formulado,
caso  a  parte  seja  intimada  para  sanar  o  defeito
processual  e,  ainda  assim,  a  procuração  não  seja
devidamente corrigida,  nos moldes dos arts.  13 c/c
37, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil. 

-  Nos  termos  do  art.  557,  do  Código  de  Processo
Civil,  cabe  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 176/189, interposta por
Miguel Dirceu Tortorello Filho, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª
Vara de Cabedelo, fls. 168/174, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  e  Pedido de Antecipação  de  Tutela
ajuizada  em  face  de  Datasol  Serviços  e  Comércio  de  Informática  Ltda,  julgou
procedente, em parte, o pedido exposto na exordial, nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro também no art.
269,  do  Código  de  Processo  Civil,  JULGO
PROCEDENTE  em  parte  o  pedido,  para
CONDENAR o promovido DATASOL SERVIÇOS E
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, a reparar
os  danos  morais  causados  a  MIGUEL  DIRCEU
TORTORELLO  FILHO,  no  valor  de  R$  2.000,00
(dois mil reais), através da competente indenização,
acrescida  de  juros  e  correção  monetária;  sendo  os
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juros a partir da citação e a correção monetária dos
danos morais a partir  da data da decisão e,  ainda,
condenar  o  promovido  também  a  divulgar  em
jornal de grande circulação da região metropolitana
de João Pessoa, a fotografia com a identificação do
seu autor, por 3 (três) dias consecutivos, no prazo de
10  (dez)  dias  a  contar  do  trânsito  em  julgado  da
decisão.
Outrossim, condeno a parte promovida nas custas e
honorários  que  arbitro  em  10%  do  valor  da
condenação.

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da
sentença, para fins de condenação do promovido em danos materiais,  incidência de
multa  na  hipótese  de  descumprimento  do  estipulado  no  art.  108,  III,  da  Lei  de
Diretrizes Autorais, e majoração do valor da indenização arbitrada a título de danos
morais e dos honorários advocatícios. 

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
certidão, fl. 196/V.

A Procuradoria de Justiça, através  da Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes, fls. 202/206, opinou pelo provimento parcial do Recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Na  inicial,  narrou  o  ora  apelante,  Miguel  Dirceu
Tortorello  Filho que,  sendo  fotógrafo  profissional,  teve  uma de  suas  fotografias,
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indevidamente,  utilizada pela  parte demandada em diversas páginas de seu sítio
virtual  -  http://www.hotliernews.com.br -  sem  a  devida  autorização  ou  qualquer
remuneração, o que carateriza a prática de contrafação, ocasionando-lhe danos de
ordem moral e material.

A  Juíza  de  Direito  da  4ª  Vara  da  Comarca  de
Cabedelo, acolhendo as alegações exordiais,  julgou procedente,  em parte,  o pleito
preambular, condenando o promovido, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, e, ainda, na obrigação de fazer, correspondente à publicação
da fotografia, em jornal de grande circulação, por três dias consecutivos, indicando o
demandante, como autor do material, na forma disposta no art. 108, da LDA - Lei de
Direitos Autorais, além de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez
por cento), sobre o valor da condenação.

Desse  pronunciamento  judicial,  o  promovente
recorreu.

Entretanto,  ressalta-se,  de  logo,  que  a  análise  da
demanda em segundo grau encontra óbice de ordem processual, tendo em vista a
ausência de capacidade postulatória da advogada do recorrente.

Dos autos, depreende-se que a causídica subscritora
do  recurso  apelatório,  fls.  176/189,  não  acostou  o  necessário  instrumento
procuratório,  configurando,  assim,  a  ausência  do  jus  postulandi quando  do
ajuizamento da apelação.

Nessa trilha,  averiguado o defeito de representação
processual, e em respeito ao teor do art. 13, do Código de Processo Civil, bem como
ao  entendimento  pacificado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (AgRg  no  REsp
1168065/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010,
DJe 18/11/2010) – o qual entende ser vício sanável a ausência de procuração nos autos
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– foi prolatado despacho convertendo o julgamento em diligência, e determinando a
intimação dos Drs. Márcio Henrique Carvalho Garcia e Miguel de Farias Cascudo,
para regularizarem o defeito apontado, fls. 213/214, os quais permaneceram silentes.

Assim,  com  base  nessas  considerações,  resta,
sobejamente,  demonstrado o defeito de representação,  não havendo razão para o
devido conhecimento e seguimento do recurso apelatório.

A jurisprudência sobre o caso, preconiza:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.
SIGNATÁRIO DO APELO SEM INSTRUMENTO DE
MANDATO.  INEXISTÊNCIA  DE  CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.  INTIMAÇÃO  PARA  A
REGULARIZAÇÃO  DO  VÍCIO. Apelante  que
colaciona  documentos,  entretanto  sem  constar  o
nome  do  subscritor  da  apelação.  Ausência  de
pressuposto  de  constituição  e  desenvolvimento
válido  e  regular  do  processo.  "Se  a  parte  interpõe
recurso  através  de  advogado  sem  procuração  nos
autos  e,  após  intimada  para  regularizar  a
representação processual,  mantém-se inerte,  não há
como  se  conhecer  do  recurso" (desa.  Salete
sommariva).  Recurso  não  conhecido.  (TJSC;  AC
2013.073269-5; São Bento do Sul; Quarta Câmara de
Direito  Comercial;  Rel.  Des.  José  Carlos  Carstens
Kohler; Julg. 25/02/2014; DJSC 05/03/2014; Pág. 212). -
grifei.

Confirmando  o  entendimento,  acima  exposto,  esta
Corte de Justiça, também, já se manifestou no sentido de não merecer conhecimento
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o  recurso  por  ausência  de  mandato  outorgado  ao  patrono  do  recorrente.  Senão,
vejamos:

(…)  A  jurisprudência  iterativa  do  STJ  aponta  no
sentido de que, nas instâncias ordinárias, diante da
ausência  de  instrumento  de  procuração  do
subscritor  do  recurso  de  apelação,  deve  ser
concedido prazo  razoável  para  a  regularização  da
representação processual. Todavia, se regularmente
intimado  para  regularizar,  o  advogado  não
comparece ou faz serodiamente, o recurso não deve
ser conhecido por ausência de regularidade formal.
(TJPB;  AC  001.2005.021668-6/003;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de
Almeida; DJPB 04/02/2014; Pág. 16) - negritei.

Importante  ressaltar,  que,  a  intimação  do  patrono
constituído  nos  autos,  através  da  imprensa  oficial,  revela-se  suficiente  para
regularização do vício em comento,  tornando dispensável  a intimação pessoal  da
parte. Eis o entendimento pátrio:

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIÇOS  CONTÁBEIS.  CONTRATO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  AUSÊNCIA.  ONUS
DA  PROVA  DO  AUTOR.  PEDIDO  EXORDIAL
IMPROCEDENTE.  PROVIMENTO.  (...)  Apelação
cível. Ação de cobrança. Advogado que subscritor do
recurso  não  habilitado  nos  autos.  Intimação    para  
sanar  o  vício  processual.  Advogados  cujos  nomes
deve  constar  de  qualquer  intimação.  Não
atendimento.  Intimação  pessoal.  Desnecessidade.
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Não conhecimento. Se a parte não regularizar a sua
representação,  após  a  concessão  de  prazo  para  tal
desiderato,  deve  o  julgador  negar  seguimento  ao
recurso, até porque é dispensável a intimação pessoal
da  parte,  bastando  que  o  ato  processual  seja
publicado no diário da justiça. (TJPB; Rec. 0000007-
90.2011.815.0461;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista  Barbosa;  DJPB
03/02/2014; Pág. 11) - grifei.

E,

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO  DO  SUBSCRITOR DO  RECURSO.
EXISTÊNCIA  DE  OUTROS  PROCURADORES.
INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE.
NÃO  CUMPRIMENTO  DA  DILIGÊNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. É
válida a intimação da parte por intermédio de seus
advogados  constituídos  para  regularizar  a
representação  processual  relativa  ao  recurso  de
apelação  assinado  por  advogado  sem  procuração
nos  autos.  Recurso  não  provido. (TJMG;  AG
1.0145.12.063878-1/002; Rel. Des. Alyrio Ramos; Julg.
10/07/2014; DJEMG 21/07/2014) 

Nessa ordem de ideias,  entendo que a ausência de
capacidade postulatória torna inviável o conhecimento da apelação interposta pelo
recorrente, mantendo-se, por conseguinte, a decisão vergastada em todos os termos.
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Por  fim,  dispõe o  art.  557,  do  Código de  Processo
Civil,  que  o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.

Ante o  exposto,  NÃO CONHEÇO DO RECURSO
APELATÓRIO.

P. I.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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