
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
  GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES 

DEC  ISÃO TERMINATIVA  

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014777-95.2009.815.2001 — 17ª Vara Cível da Capital.
Relator     : Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides.
Apelante  : Telemar Norte Leste S/A
Advogado: Wilson Sales Belchior
Apelados  : Amélio Cesar de Albuquerque
Advogado : Josemilia de Fátima Batista Guerra

 AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – – PLEITO JULGADO 
PROCEDENTE  –  IRRESIGNAÇÃO  –  APELAÇÃO  CÍVEL   – 
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM – 
EMPRESA QUE SUCEDE A RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DAS 
AÇÕES EM DISCUSSÃO – DEVER DE RESPONDER PERANTE OS 
ANTIGOS USUÁRIOS – NÃO ACOLHIMENTO.

– A legitimidade processual deve ser analisada segundo um plano abstrato, a partir da  
possibilidade  de  trazer  consequências  às  esferas  patrimoniais  do  autor  e  do  réu.  Em  
regra, a empresa sucessora responsabiliza-se pelas obrigações assumidas pela empresa  
sucedida. (TJPB; AC 0001346-52.2013.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível;  
Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 14/07/2014; Pág. 9)

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DE  OFÍCIO  – 
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – CESSIONÁRIO – 
– AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO  – PARTE ILEGÍTIMA 
PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA – A PLICAÇÃO 
DO ART. 557 'CAPUT' DO CPC – SEGUIMENTO NEGADO 

- O direito de exigir a subscrição de ações remanescentes, devidas à época da assinatura  
do  contrato,  é  do  contratante/cedente,  ainda  que  já  tenha  alienado  as  inicialmente  
recebidas, exceto na hipótese de constar do contrato de transferência a cessão de todos os  
direitos e obrigações contratuais ao cessionário. Precedentes: AgRg em Ag 908.764/RS, 
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.12.2007; AgRg na Pet  
4.357/RS, Rel. Min. Castro Filho, Segunda Seção, DJ de 09.11.2006. (...)3. Ante o exposto, 
nego provimento ao agravo de instrumento.” (Ag 850.859/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2008, DJ em 03/09/2008) 

Vistos, etc.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra a r. Sentença de fls. 220/223, 
que julgou procedente o pedido, para condenar a demandada a pagar a promovente o valor referente 
as ações adquiridas, devidamente corrigido com base nos arts.269, inciso I e 459, caput, todos do 
CPC, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nas razões do recurso apelatório (fls. 225/266), o promovido ora apelante, 
aduz em sede de preliminar sua ilegítimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como 
pela prescrição da pretensão. No mérito, pugna pela improcedência do pedido, sob o argumento de 
que não há que se falar em complementação dos valores pagos referentes as ações decorrente do 
contrato de plano de expansão das linhas telefônicas.

Devidamente intimada, a  apelada não apresentou contrarrazões,  conforme 
certidão de fl.299v.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  (fls. 
305/312) pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e da prejudicial de prescrição. No 
mérito, requereu  o prosseguimento da apelação, sem manifestação, porquanto ausente interesse que 
recomende a sua intervenção.  

É o relatório. Decido.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Arguiu a recorrente em sede de preliminar não possuir legitimidade para 
figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que as ações ora em discussão foram 
emitidas pela Telebrás, através dos planos de expansão de linha telefônica.

A presente preliminar deve ser rejeitada. Conforme bem ressaltou o membro 
do Parquet Estadual, “é fato inconteste que a empresa demandada assumiu o controle acionário da  
extinta TELPA – que firmara os contratos de participação financeira em investimento telefônico do  
sistema TELEBRÀS (plano de expansão) -, incorporando-a e recebendo tanto os passivos quanto  
os ativos advindos daquela empresa de telecomunicações, tornando-a assim, parte integrante da  
sua estrutura patrimonial.”  Diante de tal esclarecimento, resta patente a legitimidade passiva da 
demandada.

A respeito do tema a jurisprudência desta Corte assim vem se manifestando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE AÇÕES DO PLANO 
DE  EXPANSÃO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  TELEMAR  S/A. 
RESPONSABILIDADE  DA SUCESSORA PELAS  OBRIGAÇÕES  DA SUCEDIDA. 
PROVIMENTO DO RECURSO. A legitimidade processual deve ser analisada segundo 
um  plano  abstrato,  a  partir  da  possibilidade  de  trazer  consequências  às  esferas 
patrimoniais  do autor e  do réu.  Em regra,  a  empresa  sucessora  responsabiliza-se 
pelas  obrigações  assumidas  pela  empresa  sucedida. (TJPB;  AC  0001346-
52.2013.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque; DJPB 14/07/2014; Pág. 9)

Por tais razões, deve ser rejeita da preliminar arguida.
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Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa suscitada de Ofício.

Colhe-se da inicial que a apelante ajuizou a presente demanda objetivando a 
condenação da promovida à conversão do valor pago pelo requerente, quando comprou suas ações, 
bem como indenização no valor  correspondente ao número de ações do mesmo tipo e  espécie 
daquelas já entregues em número menor. Pugnou, ainda,  pela condenação em danos morais, de 
modo a punir o ato lesivo.

Na sentença, o Juiz julgou procedente o pedido (fl.220/223) , para condenar 
a demandada a pagar a promovente o valor referente as ações adquiridas, devidamente corrigido 
com base  nos  arts.269,  inciso  I  e  459,  caput,  todos  do  CPC,  a  ser  apurado em liquidação de 
sentença.

Pois bem.

A legislação processual autoriza o juiz a declarar, em casos dessa natureza, a 
extinção do processo sem exame de mérito, com fundamento no art. 267, inciso IV do CPC. 

Vejamos o art. 267 do Código de Processo Civil, que fundamentou a decisão 
do Magistrado:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

IV- quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade  
jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

No presente caso, verifica-se que o apelado não é parte legítima para figurar 
no pólo ativo da demanda, uma vez que não é o titular do direito material discutido. Verifica-se que 
o  recorrente  não é  o titular  do  direito  material  discutido  em juízo,  uma vez  que  não celebrou 
contrato de participação financeira com a Telpa S/A nem tampouco comprovou a aquisição das 
ações junto ao acionista. 

Segundo  entendimento  do  STJ,  o  beneficiário  da  transferência  de  ações 
relacionadas  à  linha  telefônica  só  será  considerado  como parte  legítima  quando  os  direitos  da 
contratação  primitiva  forem  expressamente  cedidos  através  de  documento  que  comprove   a 
condição de cessionário.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO 
DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA.  BRASIL TELECOM.  ILEGITIMIDADE  ATIVA 
DO CESSIONÁRIO.  PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.(...)2. Inviável a pretensão recursal, uma vez que esta Corte já assentou 
que  o  cessionário  do  direito  de  uso  de  linha  telefônica  não  é  legitimado a  pleitear  a  
subscrição das ações. O direito de exigir a subscrição de ações remanescentes, devidas 
à  época  da  assinatura  do  contrato,  é  do  contratante/cedente,  ainda  que  já  tenha 
alienado  as  inicialmente  recebidas,  exceto  na  hipótese  de  constar  do  contrato  de 
transferência a cessão de todos os direitos e obrigações contratuais ao cessionário. 
Precedentes: AgRg em Ag 908.764/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 
julgado em 18.12.2007; AgRg na Pet 4.357/RS, Rel. Min. Castro Filho, Segunda Seção, DJ 
de 09.11.2006. (...)3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (Ag 
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850.859/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
27/08/2008, DJ em 03/09/2008) 

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BRASIL TELECOM. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 
DE  DOCUMENTOS.  LEGITIMIDADE.  Matéria  de  ordem  pública,  cognoscível  de 
ofício (art. 267, § 3º, CPC). Procuração outorgando poderes relacionados com os direitos e 
deveres vinculados a ações decorrentes de contratos de participação financeira. Ausência 
de comprovação da relação jurídica originária. Ônus do autor. Extinção do processo 
sem resolução  de  mérito,  de  ofício.  Apelo  prejudicado.  (TJPR;  ApCiv 0879574-8; 
Curitiba;  Sexta  Câmara  Cível;  Relª  Juíza  Conv.  Ana  Lúcia  Lourenço;  DJPR 
06/09/2012; Pág. 133) 

 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  AÇÕES 
TELEFÔNICAS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  FORAM  CEDIDOS 
TODOS OS DIREITOS RELATIVOS AO CRÉDITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O 
PROCESSO. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE 
ATIVA.  APELO.  AUTOR  QUE  NÃO  É  TITULAR  DO  DIREITO  MATERIAL 
DISCUTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEGUIMENTO NEGADO. Não existe 
no caderno processual documento capaz de comprovar a existência de celebração de 
contrato de participação financeira do autor com a telpa s/a, bem como a aquisição 
das ações junto aos acionistas.  (...)  (TJPB; AC 0065443-95.2012.815.2001; Relª Juíza 
Conv. Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 07/07/2014; Pág. 11)

Por tais  razões,  rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e acolho de 
ofício  a  preliminar  de  ilegitimidade  ativa,  e,  como  consequência,  NEGO SEGUIMENTO ao 
recurso apelatório pelo manifesto confronto com as jurisprudências citadas, nos termos do artigo 
557,  caput,  CPC,  JULGANDO  ASSIM  EXTINTO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO  O 
PROCESSO ORA EM DISCUSSÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

João Pessoa, 06 de agosto de 2014

Ricardo Vital de Almeida
                       Juiz Convocado/Relator                        
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