
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0001505-19.2011.815.0011
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Telemar Norte Leste S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior 
Agravada : Elsa de Azevedo Marques
Advogados: Henrique Dougllas Jucá Pereira e João Paulo Jucá e Silva

AGRAVO  INTERNO.  AQUISIÇÃO  DE  AÇÕES.
CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA.
EMISSÃO PELA TELPA S/A. EMPRESA SUCEDIDA
PELA  TELEMAR  NORTE  LESTE  S/A.
RESPONSABILIZAÇÃO  PELAS  OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS  PELA  SUCEDIDA. LEGITIMIDADE
PASSIVA  RECONHECIDA.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM.  RAZÕES  RECURSAIS.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DO  DESACERTO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva,  proferida
pelo relator.
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-  “A Telemar  Norte  Leste  sucedeu  a  Telpa,  sendo
responsável  por  todos  os  direitos  e  obrigações  da
sucedida, sendo, portanto, parte legítima para figurar
no  polo  passivo  da  demanda.”  (TJPB;  AC
200.2008.038279-5/001; Quarta Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 15/08/2013).

- Diante do reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam da Telemar Norte Leste S/A, é de se manter
a decisão monocrática que deu provimento ao apelo
e  determinou  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  a  quo,
sobretudo quando as razões do inconformismo são
insuficientes  para  infirmar  a  fundamentação  da
decisão recorrida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  236/245,
interposto pela Telemar Norte Leste S/A contra a decisão monocrática de fls. 229/234,
que  deu  provimento  ao  Recurso  de  Apelação,  interposto  por  Elsa  de  Azevedo
Marques, ora agravada, para afastar a ilegitimidade passiva ad causam da agravante e
determinar  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  de  origem,  com  a  prolação  de  novo
julgamento.

Em  suas  razões,  a  recorrente  sustenta  a
impropriedade da decisão agravada, alegando, em resumo, ser parte ilegítima para
figurar  no  polo  passivo  da  demanda,  haja  vista  as  ações  reclamadas  terem sido
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emitidas pela Telebrás, não podendo, na sua ótica, ser responsabilizada por eventuais
irregularidades existentes no procedimento de emissão de ações, tampouco por atos
do Governo Federal. Ainda, discorre sobre os planos de expansão comercializados
pelas concessionárias de serviço público, ressaltando que, entre os anos de 1975 e
1997, a participação financeira era retribuída em ações da Telebrás. Ressalta, ademais,
a existência de julgados no âmbito do Poder Judiciário Paraibano, reconhecendo a
sua ilegitimidade passiva, em casos envolvendo a matéria discutida nos autos. Ao
final, requer a reconsideração da decisão e, não sendo esse o entendimento, que o
recurso seja levado ao julgamento do órgão colegiado.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.

No caso dos autos, em que pese a argumentação da
insurgente, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada, sobretudo
por  não  constar,  no  inconformismo,  fundamentação  capaz  de  demonstrar  o  seu
desacerto.

Analisando o teor do decisório agravado, fls. 229/234,
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percebe-se que esta relatoria afastou a ilegitimidade passiva  ad causam da Telemar
Norte Leste S/A, ao fundamento de que, por ter a mesma sucedido a TELPA S/A,
passou a ser a responsável pelas obrigações assumidas pela sucedida no contrato de
participação financeira firmado entre Elza de Azevedo Marques, Telecomunicações
Brasileiras S/A - Telebrás e a Telecomunicações da Paraíba S/A - TELPA.

Nesse  sentido,  o  seguinte  julgado  desta  Quarta
Câmara Cível, destacado na parte que interessa:

APELAÇÃO.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA
EM  PLANO  DE  EXPANSÃO  DE  REDE  DE
TELEFONIA.  SUBSCRIÇÃO  DE  AÇÕES.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO RETIDO.
PRELIMINARES.  INCOMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA  TELEBRÁS.  INTERESSE  DA  UNIÃO.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  TELEMAR.
DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE  DA  TELETRUST.
REJEITADAS.  MÉRITO.  REQUISITOS  DA
CAUTELAR  PREENCHIDOS.  APELO  QUE
REPISOU  AS  MESMAS  PRELIMINARES  E
RAZÕES  DE  MÉRITO  CONSTANTES  NO
AGRAVO  RETIDO.  MANUTENÇÃO  PELOS
MESMOS  FUNDAMENTOS.  DESPROVIMENTO
DO APELO E DO AGRAVO RETIDO. A manifesta
ilegitimidade  passiva  da  Telebrás  atesta  a
competência da Justiça Estadual, devido a ausência
de  interesse  da  União  Federal.  A  Telemar  Norte
Leste sucedeu a Telpa, sendo responsável por todos
os  direitos  e  obrigações  da  sucedida,  sendo,
portanto,  parte  legítima  para  figurar  no  polo
passivo  da  demanda.  (...).  (TJPB;  AC
200.2008.038279-5/001; Quarta Câmara Especializada
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Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 15/08/2013; Pág. 16).

Na mesma direção: TJPB; AC 200.2011.019045-7/001;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Wolfram da Cunha Ramos; DJPB
13/06/2013; pág. 24.

Nessa  ordem  de  lições,  no  que  tange  ao  assunto
discutido no inconformismo, a decisão impugnada consignou, fls. 231/234:

O  desate  da  controvérsia  reside  em  saber  se  a
Telemar  Norte  Leste  S/A é  parte  legitima  para
figurar no polo passiva da  Ação Ordinária  movida
por Elsa  de  Azevedo  Marques,  onde  se  busca  a
complementação  da  subscrição  da  quantidade  de
ações em razão do descumprimento do contrato de
participação  financeira  celebrado  com  a
Telecomunicações  da  Paraíba  S/A  -  TELPA,  fls.
25/26.
De uma análise processual, percebe-se que a autora
firmou  contrato  de  participação  financeira  em
investimento  de  serviços  telefônicos  junto  à
Telecomunicações Brasileiras  S/A -  Telebras  -  e  a
Telecomunicações  da  Paraíba  S/A  –  TELPA -,
empresa sucedida pela Telemar S/A.
Por  outro  lado,  sabe-se  que  a  Telemar  S/A,  na
condição de sucessora da  TELPA S/A, passou a ser
responsável  pelas  obrigações  assumidas  pela
sucedida no pacto entabulado com Elsa de Azevedo
Marques.  Em  outras  palavras,  “A Telemar  Norte
Leste sucedeu a Telpa, sendo responsável por todos
os  direitos  e  obrigações  da  sucedida,  sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo
da  demanda.”  (TJPB;  AC  200.2008.038279-5/001;
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Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
15/08/2013; Pág. 16).
Sobre  a  legitimidade  ad  causam da  Telemar  Norte
Leste S/A, para figurar no polo passivo de demanda
onde de busca a complementação da subscrição da
quantidade  de  ações  de  contrato  de  participação
financeira  celebrado  com  a  Telecomunicações  da
Paraíba  S/A  –  TELPA,  o  seguinte  julgado  deste
Sodalício:
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) 
Na  mesma  direção:  TJPB;  AC  nº  200.2012.060.966-
0/001,  4ª  Câmara Cível,  Relatora Maria das Graças
Morais Guedes,  em 06/03/2013).
Por  oportuno,  acerca  da  responsabilidade  da
empresa sucessora pelas obrigações assumidas pela
sucedida, o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
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AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  BRASIL
TELECOM  S/A.  CRT  E  CELULAR  CRT.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  AÇÕES.  PRESCRIÇÃO.
1.  Está  caracterizada  a  legitimidade  da  Brasil
Telecom S/A, como sucessora, por incorporação, da
Companhia  Riograndense  de  Telecomunicações  -
CRT  -,  para:  (a)  "responder  pela  complementação
acionária  decorrente  de  contrato  de  participação
financeira  celebrado  entre  adquirente  de  linha
telefônica  e  a  incorporada";  e  (b)  "responder  pela
dobra  acionária  no  que  tange às  ações  da  Celular
CRT Participações S/A", em decorrência do protocolo
e  da  justificativa  de  cisão  parcial  da  CRT,  cujo
reexame é vedado na via estreita do recurso especial,
nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ (REsp 1.034.255/RS
-  submetido  ao  regime  do  art.  543-C  do  CPC  -,
Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
11.5.2010). 2. Incide a prescrição vintenária prevista
no art. 177 do CC de 1916 ou a decenal prevista no
art.  205  do  CC  de  2002  em  relação  ao  direito  de
complementação de ações subscritas, decorrentes de
contrato  de  participação  financeira  celebrado  com
sociedade anônima, tendo em vista se tratar de um
direito de natureza pessoal. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  107.219/RS,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
22/10/2013, DJe 04/12/2013).
Assim,  dúvidas  não  há  quanto  à  legitimidade  da
demandada para figurar no polo passivo da lide.

Sendo assim,  tendo a  decisão  monocrática  atacada
sido  proferida  em  conformidade  com  a  jurisprudência,  é  de  se  concluir  pela
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manutenção do julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO. 

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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