
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível nº 0007665-07.2011.815.2001 — 8ª Vara Cível da Capital.
Relator : João Batista Barbosa – Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Miguel Dirceu Totorello Filho.
Advogado : Lucas Henrique de Queiroz Melo (OAB/PB nº 16.228).
Apelado : Aluísio Lins Fitipaldi.
Advogado : Carlos Neves Dantas Freire (OAB/PB nº 2.666).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ADVOGADO
SUBSCRITOR  DA  APELAÇÃO  SEM  PODERES  DE
REPRESENTAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO
CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

— “Nos termos do art.104 do CPC/2015, ´o advogado não será admitido a
postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente´"

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Miguel Dirceu Tortorello
Filho contra sentença (fls. 135/143) proferida  na Ação de Indenização por danos morais e
materiais ajuizada em face de Aluísio Lins Fitipaldi, que julgou parcialmente procedente o
pedido, apenas para determinar que a eventual continuidade na divulgação da obra fotográfica
no espaço físico do escritório do promovido seja associada à indicação da respectiva autoria.

Irresignado,  o  recorrente  apresentou  apelo  (fls.  145/156)  pugnando
pela condenação do promovido em indenização por danos morais e materiais decorrentes da
exploração indevida da imagem fotográfica de autoria do recorrente.

Contrarrazões à apelação de fls. 159/166, pleiteando a manutenção da
sentença.

A Procuradoria  de  Justiça  apresentou  parecer  às  fls.  173/175  sem
manifestação de mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório. 

Decido.

No  presente  caso,  verificou-se  a  inexistência  de  procuração  ou
substabelecimento em favor do patrono subscritor da apelação Mateus Rodrigues Ferreira.



Devidamente intimado à fl.  177, foi  apresentado substabelecimento
em favor dos advogados: Nathan Bezerra Wanderley, Alessandro Figueiredo Valadares Filho,
Eduardo Augusto Madruga de Figueiredo Filho e Matheus Guedes Campos.

Novamente  intimado  para  regularizar  a  representação  à  fl.  183,
considerando  que  o  substabelecimento  apresentado não conferia  poderes  ao  subscritor  da
apelação,  o  causídico  permaneceu  inerte,  deixando  escoar  o  prazo  sem  cumprimento  ao
despacho mencionado, conforme certidão de fl. 185.

Desta maneira,  uma vez conferido o prazo para a regularização da
representação, a sua inobservância impõe o não conhecimento do recurso. 

Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO E TRANSMITIDO DIGITALMENTE POR
ADVOGADO  SEM  PROCURAÇÃO  NOS  AUTOS,  NA  VIGÊNCIA  DO
CPC/2015.  ART.  104 C/C  ART.  932,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC/2015.
AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO  DA REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL,
APESAR DA INTIMAÇÃO PARA TANTO. NÃO CONHECIMENTO.  SÚMULA
115 DO STJ.  AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.  I.  (...)  III.  No caso,  a
decisão ora combatida foi  publicada em 24.08.2017. Portanto, o presente Agravo
interno deve ser  analisado à luz do novo CPC.  IV.  Nos termos do  art.  104 do
CPC/2015, "o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração,
salvo  para evitar preclusão,  decadência  ou  prescrição,  ou  para  praticar ato
considerado  urgente".  Por sua  vez,  o  art.  932,  parágrafo  único,  do  mesmo
Diploma Processual dispõe que, "antes de considerar inadmissível o recurso, o
relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado
vício ou complementada a documentação exigível". V. Intimada a regularizar a
sua  representação  processual,  nos  termos  do  art.  932,  parágrafo  único,  do
CPC/2015, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para tal. VI.
Diante da ausência de correção do vício apontado - apesar de intimada a parte
recorrente para tanto -, incide, no caso, a Súmula 115/STJ. Nesse sentido: STJ,
AgInt  no  AREsp  902.090/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA
TURMA,  DJe  de  21.09.2016;  AgInt  no  AREsp  821.748/MT,  Rel.  Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10.08.2016. VII. Agravo interno
não  conhecido,  por  subscrito  por  advogado  sem  procuração  ou  regular
substabelecimento, conforme certidão constante dos autos. (AgInt no Agravo em
Recurso  Especial  nº  1.136.470/SP  (2017/0173300-7),  2ª  Turma  do  STJ,  Rel.
Assusete Magalhães. DJe 18.12.2017)

Importa  registrar  que,  no  caso,  foi  observada  a  disposição do art.  10  do
CPC/2015, vez que determinada a regularização da representação do subscritor do recurso, sob pena
de não conhecimento.  No entanto, embora devidamente intimado, o ilustre Advogado não se dignou
em atender o comando judicial no prazo que lhe foi assinado.

Feitas estas considerações, não conheço do presente recurso.

Publique-se. Intimem-se. 
João Pessoa, 19 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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