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Relator : Des. José Ricardo Porto
Apelante : Clemildo de Medeiros Cruz
Advogado : Caio César Torres Cavalcanti
Apelado : Tele Norte Leste S/A
Advogado    : Wilson Sales Belchior

PRELIMINARES  ARGUIDAS  EM  CONTRARRAZÕES. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM. TRANSFERÊNCIA 
DE  PODERES  PARA  CESSIONÁRIO.  LEGITIMIDADE 
PARA  COMPOR  A  LIDE.   INTERESSE  DE  AGIR. 
VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PREFACIAIS.

-  Verificando-se  que  a  procuração  transfere  para  o 
cessionário  todos  os  poderes,  inclusive  para  promover 
ações judiciais, caso necessário para assegurar a realização 
dos  direitos,  impõe-se  reconhecer  a  legitimidade  desse 
último para compor a lide.

 -“É assente nesta Corte Superior o entendimento de que  
aos cessionários do direito de uso de linha telefônica falece  
a  legitimidade  para  pleitear  a  complementação  de  
subscrição de ações,  exceto na hipótese de constar do  
contrato  de  transferência  a  a  cessão  de  todos  os  
direitos  e obrigações contratuais ao cessionário (AgRg 
em Ag  908.764/RS ,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  
Quarta Turma, julgado em 18/12/2007), hipótese dos autos.  
Incidência  das  Súmulas  5  e  7/STJ.)  (Ag  no  Agravo  em 
Recurso Especial n.º 46.760- MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4.ª  
Turma, J.: 21/03/2013) 

- Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir se o 
autor  demonstra  ter  proveito  jurídico  com  o  resultado  da 
ação.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  PERFAZIMENTO 
OBRIGACIONAL   DE  SUBSCRIÇÃO  ACIONÁRIA  E 
PERDAS   E   DANOS.   EXTINÇÃO DO   PROCESSO SEM 
JULGAMENTO   DE   MÉRITO.        ALEGAÇÃO             DE
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LEGITIMIDADE DA TELEMAR PARA FIGURAR NO POLO 
PASSIVO  DA  LIDE.  RECONHECIMENTO.  PLEITO  DE 
JULGAMENTO  DIRETAMENTE  NO  TRIBUNAL. 
POSSIBILIDADE.  AUTOR  QUE  AFIRMA TER  FIRMADO 
DETERMINADO  CONTRATO,  MAS  JUNTA  OUTRO. 
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  FATO 
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO. 

− Em se tratando de demanda decorrente de contrato de 
participação  financeira  para  aquisição  de  linha  telefônica, 
entende-se  pela  legitimidade  da  Telemar  Norte  leste  S/A 
para figurar no polo passivo. (Precedente do TJPB)

− Se o autor pretende a condenação do demandado em 
perdas e danos sobre o valor do contrato de participação em 
investimento  supostamente  firmado  com  a  extinta  Telpa, 
deve ao menos comprovar que firmara tal pacto.

− No caso, o  promovente colacionou contrato distinto do 
citado  na  inicial,  olvidando  de  demonstrar  os  fatos 
constitutivos de seu direito na forma do art. 333, I, do Código 
de Processo Civil.

− Também não há como compelir uma empresa a adquirir 
no  mercado  acionário,  Bovespa,  as  ações  da  Tim 
equivalentes  à  quantidade  que,  no  entender  do  apelante, 
teria direito por ocasião da cisão da telpa em telpa-celular, e 
a pagar o que acredita devido em dinheiro pelos juros de 
capital e dividendo não recebido, se não prova que sofrera 
qualquer prejuízo decorrente da eventual avença.

VISTOS.

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por  Clemildo  de  Medeiros  Cruz  e 

Alexandre  José Guerra  Cavalcanti  em face  de  sentença (fls.  246/252)  que  rejeitou  a 

preliminar de ilegitimidade ativa e  acolheu a de ilegitimidade passiva ad causam, julgando 

extinto o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 267, VI do Código de Processo 

Civil,  dando  por  prejudicada  a  análise  das  prefaciais  de  falta  de  interesse  de  agir  e 

litisconsórcio necessário da União, de prejudicial de prescrição e do mérito do pedido.

Ademais, condenou o promovente em custas e despesas processuais, bem 
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como honorários advocatícios, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art.  

20,§4.º  do CPC,  observada a gratuidade judiciária  e  o disposto no art.  12 da Lei  n.º  

1.060/50.

Inconformado, o autor interpôs recurso apelatório, fls. 263/270, arguindo, em 

suma, que a demandada é parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, eis 

que é sucessora da Telpa, tendo assumido todos os direitos e obrigações, pelo que requer 

a reforma dos autos nesse quesito. Ao final requereu o julgamento da lide diretamente 

pelo Tribunal, invocando o art. 515, §3.º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões  ofertadas,  às  fls.  273/291,  arguindo  preliminares  de 

ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e ilegitimidade da telemar para responder por 

atos do governo federal.

Ao final,  requereu o desprovimento do apelo,  mantendo-se a  decisão de 

primeiro grau.

Instada a manisfestar-se, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento 

do apelo para que se declare a legitimidade passiva da empresa ré,  bem como pela 

rejeição de todas as preliminares constantes nas contrarrazões recursais, deixando de 

opinar quanto ao mérito (fls. 328/334).

É o relatório.

DECIDO.

O recorrido  alega,  nas  contrarrazões,  que  o  autor  é  parte  ilegítima  para 

figurar no polo ativo da ação.

Sem razão.  É que,  na hipótese dos autos,  o  cessionário  Alexandre José 

Guerra Cavalcanti está representando Clemildo de Medeiros Cruz, na ação que ora se 

discute.
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Vislumbra-se uma procuração (fls.  13/13v),  na qual  Clemildo transfere as 

ações de sua propriedade para Alexandre, ora promovente, inclusive “com poderes para 

promover  ações judiciais caso  necessário  para  assegurar  a  realização dos direitos  

acima mencionados(...)”

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:  “É assente 

nesta Corte Superior o entendimento de que aos cessionários do direito de uso de linha  

telefônica falece a legitimidade para pleitear a complementação de subscrição de ações,  

exceto na hipótese de constar do contrato de transferência a a cessão de todos os  

direitos  e obrigações contratuais ao cessionário (AgRg em Ag 908.764/RS , Rel. Min.  

João Otávio de Noronha,  Quarta Turma, julgado em 18/12/2007),  hipótese dos autos.  

Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.) (Ag no Agravo em Recurso Especial n.º 46.760- MG,  

Rel. Min. Marco Buzzi, 4.ª Turma, J.: 21/03/2013) 

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.

Também não merece guarida a prefacial de falta de interesse de agir, 

por  ausência  de  demonstração  do  proveito  jurídico,  eis  que  esse  é  patente  caso  o 

promovente lograsse êxito em sua ação. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 

DOCUMENTOS.  PRELIMINAR.  FALTA  DE  INTERESSE  DE 
AGIR.  REJEIÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.  DOCUMENTO 

NÃO APRESENTADO COM A CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO 
DO RÉU NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. O  

interesse de agir representa a utilidade do provimento judicial ao  

demandante, sendo patente o interesse do autor que deseja ter  

acesso  ao  contrato  firmado  com  a  ré.  É  desnecessária  a  

comprovação de recusa administrativa de exibição para configurar  

o interesse de agir. Tendo havido resistência da parte ré em exibir  

os documentos,  evidenciando que não trouxe aos autos,  até o 

presente momento, o objeto vindicado, há de ser reconhecida a  

presença  de  lide  e,  por  isso,  pela  aplicação  do  princípio  da  
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causalidade,  a  necessidade  de  serem-lhe  imputados  os  

consectários  da  sucumbência.  O  recurso  de  apelação  não  se 

presta  para  os  fins  de  prequestionamento.  Sentença  mantida.  

Recurso  não  provido.  (TJMG;  APCV  1.0707.13.003417-6/001;  

Relª  Desª  Mariângela  Meyer;  Julg.  18/11/2014;  DJEMG 

28/11/2014)

Por outro lado, o apelante alega que a apelada é parte legítima para figurar 
no polo passivo da lide.

Razão lhe assiste. 

No caso, a demandada revela-se como sucessora da Telpa S/A, devendo 

responder  perante  os  antigos  usuários  desta,  inclusive  com  relação  a  devolução  de 

supostos valores eventualmente devidos.

Com efeito, a jurisprudência do nosso Tribunal já decidiu que  “ 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.” (Tj 

PB;  AC  200.2008.038279-5/001,  4.ª  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Romero 

Marcelo da Fonseca Oliveira, DJPB 15/08/2013, pág. 16).

Nesse sentido:

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) 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.  
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PLANO DE 
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EXPANSÃO  DE  REDE  DE  TELEFONIA.  DOCUMENTAÇÃO 
RELATIVA  À  SUBSCRIÇÃO  DE  AÇÕES.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DA TELEMAR DECRETADA. EXTINÇÃO DO FEITO 
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  
DOCUMENTOS EM PODER DA APELADA.  SUCESSORA DA 
ANTIGA TELPA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM CONFIGURADA 
RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA A FIM DE  
SER PROCEDIDA À INSTRUÇÃO PROCESSU- AL. RECURSO 
PROVIDO. Por ser, reconhecidamente, a sucessora da telpa  
s/a, a telemar norte leste s/ a possui legitimidade para figurar no  
polo  passivo  da  demanda  exibitória  de  documentos  que,  na 
época,  aquela  primeira  detinha.  (TJPB;  AC  200.2011.044447-
4/001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  
Aurélio da Cruz; DJPB 15/08/2013; Pág. 14) 

APELAÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM 
PLANO  DE  EXPANSÃO  DE  REDE  DE  TELEFONIA.  
SUBSCRIÇÃO  DE  AÇÕES.  PROCE-  DÊNCIA  DO  PEDIDO.  
RECURSO.  PRELIMINARES.  INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  TELEBRÁS.  
INTERESSE  DA  UNIÃO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA 
TELEMAR.  DENUNCI-  AÇÃO  DA  LIDE  DA  TELETRUST.  
REJEITADAS.  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO.  AFASTADA.  
MÉRITO.  DANO  AO  CONSUMIDOR.  CONFIGURADO.  
RESSARCIMENTO DAS COTAS NA DATA DA SUBSCRIÇÃO 
DA  AÇÃO.  SÚMULA  Nº  371  DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  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. Nas relações  
regidas pela legislação consumerista é vedada a denunciação da  
lide, nos termos do art. 88 do CDC. “nas demandas em que se  
discute  o  direito  à  complementação  de  ações  frente  ao  
descumprimento  de  contrato  de  participação  financeira  firmado  
com sociedade anônima,  a pretensão é de natureza pessoal  e  
prescreve de acordo com os prazos previstos no ordenamento  
jurídico: art. 177 do cc/1916. 20 (vinte) anos, art. 205 do cc/ 2002.  
10 (dez) anos. E 2.028 do cc/2002, que trata da regra de transição  
entre  os  referidos  códigos”.  (stj;  agrg-edcl-ag  1.372.063;  proc.  
2010/0202542-9;  RJ;  quarta  turma;  Rel.  Min.  Antonio  Carlos  
Ferreira;  julg.  19/  06/2012;  dje  25/06/2012).  Nos  contratos  de  
participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor  
patrimonial da ação (vpa) é apurado com base no balancete do  
mês  da  integralização”.  (Súmula  nº  371  do  stj).  (TJPB;  AC 
200.2011.019045-7/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel.  
Juiz Conv.  Wolfram da Cunha Ramos;  DJPB 13/06/2013;  Pág.  
24)  

APELAÇÃO.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  CONTRATO  DE 
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PLANO DE EXPANSÃO DE 
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REDE  DE  TELEFONIA.  SUBSCRIÇÃO  DE  AÇÕES.  
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  RECURSO.  PRELIMINARES.  
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  LEGITIMIDADE 
PASSIVA DA TELEBRÁS. REJEIÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO.  
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA TELETRUST. IMPOSSIBILIDADE.  
MÉRITO.  REQUISITOS  DA  CAUTELAR  PREENCHI-  DOS.  
DESPROVIMENTO.  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. Nas relações regidas pela 
legislação  consumerista  é  vedada  a  denunciação  da  lide,  nos 
termos do art. 88 do CDC. A empresa de telefonia possui o dever  
de  exibir  todas  as  informações  concernentes  ao  contrato  de 
participação financeira celebrado com o consumidor.  (TJPB; AC 
200.2008.038281-1/002; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel.  
Juiz Conv. Wolfram da Cunha Ramos; DJPB 18/02/2013; Pág. 11)  

APELAÇÃO.  INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  CONTRATO 
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.  SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES  
EM  DATA  POSTERIOR  À  INTEGRALIZAÇÃODO  CAPITAL.  
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  PRELIMINAR 
AFAS- TADA.  LEGITIMIDADE PASSIVA DA TELEMAR NORTE 
LESTE S.  A.  RECONHECIDA.  SUCESSORA DA TELPA S.  A.  
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO VINTENÁRIA. INTELIGÊNCIA 
DO  ART.  2.028  DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  2002.  MÉRITO.  
SUBSCRIÇÃO  DAS  AÇÕES  REALIZADA  EM  DATA 
POSTERIOR AO PAGAMENTO DO CAPITAL.  PREJUÍZO DO 
ADERENTE  À  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA.  CRITÉRIOS  A 
SEREM  UTILIZADOS  NO  CÁLCULO.  PRECEDENTE  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  ADOTADO  COMO 
RAZÕES  DE  DECIDIR.  SENTENÇA  REFORMADA 
PARCIALMENTE.  Segundo  entendimento  do  Superior  
Tribunal de justiça, não se reconhece o interesse da União  
Federal nas ações desencadeadas contra as concessionárias 
de serviço de telefonia. Diante da sucessão da telpa s. A. Pela  
telemar  norte  leste  s.  A.,  esta  passou  a  integrar  as  relações  
jurídicas advindas dos contratos de participação financeira e deve 
responder,  em  primeiro  lugar,  por  eventuais  inadimplementos.  
Para fins de prescrição, a aplicação do prazo trienal apontado no  
art. 287, II, “g”, da Lei das sociedades anônimas (lei n. 6.404/76  
com a redação da Lei  n.  10.303/2001),  é restrita  àsações que  
envolvem  a  sociedade  anônima  e  seus  acionistas.  Entretanto,  
quem  subscreveu  ações  de  empresa  de  telefonia,  não  as  
recebendo, todavia, na quantidade correta, não é, em relação às  
ações  faltantes,  acionista  da  companhia,  não  tendo,  assim,  
qualquer  direito  de  acionista  por  conta  daquelas  objeto  do  
complemento judicialmente pleiteado. O prazo prescricional a que  
se  reporta  o  art.  27  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  
aplicável  exclusivamente  aos  pleitos  de  reparação  de  danos  
decorrentes de acidente de consumo, não se estendendo, pois, as 
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ações  decorrentes  de  responsabilidade  civil  contratual.  Às 
demandas que tenham por alvo a subscrição complementar de  
ações  são  aplicáveis  as  regras  de  prescrição  da  Lei  civil,  
consumando-se ela no prazo vintenário ou decenal previstos na  
anterior e na atual codificação civil, esta incidente na hipótese de 
fazer-se presente a condição apontada no respectivo art. 2.028. O  
adquirente  de  linha  telefônica,  em  contrato  de  participação 
financeira, faz jus à diferença entre o número de ações a que teria  
direito  na  data  do  pagamento  e  as  que  efetivamente  foram 
subscritas posteriormente, ou à indenização por perdas no valor  
correspondente.  (TJPB;  AC  200.2008.041.468-9/001;  Segunda 
Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho;  
DJPB 07/08/2013; Pág. 5)  

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇAÕ  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTO. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual e  
ilegitimidade passiva ad causam. Prescrição. Inocorrência. Mérito.  
Documento comum entre as partes. Dever de guarda pelo prazo  
prescricional.  Manutenção  da  sentença.  Desprovimento.  Se  os  
documentos  perseguidos  são  comuns  apenas  à  autora  e  à  
telemar, não havendo que se falar em litisconsorte da união e, por  
conseqüência, a competência da justiça federal para processar e  
julgar  o  feito.  A  telemar  norte  leste  s/a,  por  conseguinte,  
revela-se sucessora da antiga telpa s/a, devendo responder  
perante  os  antigos  usuários  desta,  inclusive  quanto  à  
responsabilidade  pela  devolução  de  supostos  valores 
indevidamente  não  restituídos,  restando  evidente  a  sua 
legitimidade  passiva  ad  causam.  Quando  a  relação  é  de  
natureza eminentemente obrigacional, visto que se discute a  
abusividade  de  cláusulas  de  contrato  de  participação  
financeira destinados a habilitar os aderentes ao uso de linha 
telefônica,  bem como à  aquisição  de  ações da  telebrás,  o  
prazo  prescricional  a  ser  observado é  aquele  previsto nos  
arts. 177 do Código Civil de 1916. 20 anos e 205 do Código  
Civil  em vigor.  10 anos, observadas as regras de transição  
estabelecidas  no  art.  2.028  do  Código  Civil  de  2002.  Em 
sendo o documento comum, o dever de exibição pela parte  
contrária é patente, mormente em observado a necessidade/  
utilidade no provimento como forma de viabilizar o ingresso  
de  futura  e  eventual  ação  principal,  decorrente  da  relação  
jurídica  firmada  entre  as  partes  que  somente  se  mostra  
possível  com  a  ordem  de  exibição  requerida.  (TJPB;  AC 
200.2008.038.248-0/001;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  
Manoel Soares Monteiro; DJPB 28/02/2012; Pág. 11)  

Assim, vislumbro que a recorrida tem legitimidade para compor a lide, 

devendo o recurso ser provido quanto a esse item.

Também é possível  o julgamento diretamente na Corte,  na forma do art. 

515,§3.º, do CPC, como requerido pelo apelante no item B de seu pedido (fls. 270).
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Analisando os autos, verifica-se que o autor alegou, em sua exordial, que 

firmou com a extinta Telpa o Contrato de Participação em Investimentos n.º 137726 que 

lhe dava direito a concessão de uma linha telefônica e uma participação financeira.

Relata que juntara o original do contrato (n.º 137726) e, em outubro de 1997, 

transferiu poderes deste para Alexandre José Guerra Cavalcanti. 

Contudo, não há documento no caderno processual do qual se possa aferir a 

citada avença. O que se vê é uma proposta para aquisição de linha telefônica da rede 

convencional cujo número (0137741) difere do  citado pelo autor (137726).

Na espécie, o recorrente deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, não havendo como condenar o promovido a pagar indenização em dinheiro por 

perdas e danos sobre o valor de um contrato de participação em investimento firmado 

com a extinta telpa, que sequer foi colacionado aos autos.

Também  não  há  como  compelir  uma  empresa  a  adquirir  no  mercado 

acionário,  Bovespa,  as ações da Tim equivalentes à quantidade que,  no entender  do 

apelante, teria direito por ocasião da cisão da telpa em telpa-celular, e a pagar o que 

acredita devido em dinheiro pelos juros de capital e dividendo não recebido, se não prova 

que sofrera qualquer prejuízo decorrente da eventual avença.

As  decisões  dos  Tribunais  Pátrios  seguem  essa  linha  de  pensamento, 

conforme se observa abaixo:

COMERCIAL  E  PROCESSO  CIVIL.  PRELIMINARES  DE 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO  ESSENCIAL À  INSTAURAÇÃO 
DO PROCESSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.  REJEIÇÃO.  
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CISÃO.  
SISTEMA TELEBRÁS. BRASIL TELECOM.  SUBSCRIÇÃO DE 
AÇÕES.  DATA  DIVERSA  DAQUELA  EM  QUE  OCORREU  A 
INTEGRALIZAÇÃO.  PLEITO  INDENIZATÓRIO.  PREJUÍZO.  
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO 
DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INCISO I, DO 
CPC.  IMPROCEDÊNCIA.  1.  A  radiografia  do  contrato,  os  

9
Desembargador José Ricardo Porto



Apelação Cível n.º 0128707-86.2012.815.2001

documentos que comprovem o momento da integralização e  
da subscrição, bem como o número de ações subscritas não 
constituem  documentos  essenciais  ao  ajuizamento  de 
demanda  que  objetive  a  subscrição  de  ações  
complementares e o pagamento de dividendos. Precedentes.  
2. A Brasil telecom s/a, na qualidade de sucessora datelebrás,  
é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em  
que  acionista  da  segunda  empresa  almeja  a  emissão  de 
ações  complementares,  bem  como  reparação  pelos  danos 
causados  em razão  da  subscrição  de  ações  em momento 
posterior  à integralização do seu capital.  Precedentes.  3.  A 
pretensão  de  haver  diferença  entre  o  número  de  ações  
emitidas  e  aquelas  devidas  é  de  natureza  pessoal,  sendo  
aplicável o prazo prescricional de dez anos, previsto no art.  
205,  do  CC/02.  Precedentes.  4.  O  pleito  de  cobrança  de 
indenização decorrente de dividendos relativos à subscrição 
complementar das ações se sujeita ao prazo prescricional de  
três anos, contado a partir  do reconhecimento do direito à  
complementação acionária. 5. Não basta a demonstração de  
que as partes firmaram contrato de aquisição de linha telefônica 
com  ingresso  em  participação  acionária  anteriormente  à  
privatização  do  sistema  telebrás  para  que  surja  o  direito  a  
indenização em face da subscrição das ações em data diversa da  
integralização  do  capital.  6.  Não  tendo  a  demandante  se  
desincumbindo  do  ônus  de  comprovar  que,  em  razão  da  
divergência  entre  as  datas  da  integralização  do  capital  e  da 
subscrição das ações, houve prejuízo, ou seja, foram subscritas  
ações  em  número  inferior  ao  devido,  há  que  ser  mantido  o  
julgamento de improcedência do pedido. 7. Apelação parcialmente  
provida.  (TJDF;  Rec  2011.01.1.099187-3;  Ac.  828.692;  Quarta  
Turma  Cível;  Rel.  Des.  Arnoldo  Camanho  de  Assis;  DJDFTE 
12/11/2014; Pág. 207)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERFAZIMENTO OBRIGACIONAL 
DE  SUBSCRIÇÃO  ACIONÁRIA.  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA 
PARA AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL.  LEGITIMIDADE PASSIVA DA TELEMAR.  
NORTE  LESTE  S/A.  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  NÃO 
DEMONSTRADA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE 
PREJUÍZO  DECORRENTE  DE  SUBSCRIÇÃO  DA  AÇÃO.  
PRECEDENTES  DO  TJPE.  RECURSO  PROVIDO,  À  
UNANIMIDADE  DE  VOTOS.  I.  Na  ação  de  perfazimento  
obrigacional de subscrição acionária, por se tratar de litígio entre  
sucessora de empresa de telefonia local e consumidor,  inexiste  
interesse da União Federal suficiente a caracterizar competência  
da justiça federal; II. Em se tratando de demanda decorrente de  
contrato  de  participação  financeira  para  aquisição  de  linha  
telefônica,  entende-se pela  legitimidade da telemar.  Norte  leste  
s/a para figurar no pólo passivo; III. Aplicação da regra insculpida  
no  art.  2.028  do  cc/02,  segundo  a  qual  o  prazo  prescricional  
somente expiraria em 2014. Rejeição da prejudicial de mérito; IV.  
Entendimento  consolidado,  no  âmbito  do  colendo  Superior  
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Tribunal de justiça, no sentido de que o valor patrimonial da ação 
(vpa)  deve  ser  apurado  com  base  no  balancete  do  mês  da 
integralização, consoante se pode inferir do enunciado sumular nº  
371 da corte superior de justiça; V. O autor não se desincumbiu  
satisfatoriamente  do  ônus  que  lhe  foi  legalmente  atribuído  de  
comprovar o fato constitutivo do seu direito mediante juntada de  
documentos confirmatórios da alegação, nos termos do art. 333,  
inciso  I  c/c  o  art.  396,  do  CPC;  VI.  Assim,  impossível  a  
comprovação de qualquer divergência de valores do vpa quando 
do pagamento e emissão de ações; ante a falta de informações  
necessárias ao deslinde da causa, e não supridas pelo mesmo 
durante a fase instrutória, não há lastro probatório para sustentar  
a  tese de que recebeu ações  em menor  número  do que  teria  
direito; VII. Precedentes deste tribunal de justiça de Pernambuco;  
VIII.  Recurso  provido,  à  unanimidade  de  votos.  (TJPE;  APL 
0030109-29.2012.8.17.0001;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Juiz  
Conv.  Bartolomeu  Bueno  de  Freitas  Morais;  Julg.  13/03/2014;  
DJEPE 21/03/2014)  

COMERCIAL  E  PROCESSO  CIVIL.  CISÃO.  SISTEMA 
TELEBRÁS.  BRASIL  TELECOM.  SUBSCRIÇÃO  DE  AÇÕES.  
DATA  DIVERSA  DAQUELA  EM  QUE  OCORREU  A 
INTEGRALIZAÇÃO.  PLEITO  INDENIZATÓRIO.  PREJUÍZO.  
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO 
DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INCISO I, DO  
CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não basta a demonstração de que as  
partes  firmaram  contrato  de  aquisição  de  linha  telefônica  com 
ingresso em participação acionária anteriormente à privatização  
do Sistema Telebrás para que surja o direito a indenização em  
face da subscrição das ações em data diversa da integralização 
do capital. 2. Não tendo a demandante se desincumbido do ônus  
de comprovar que,  em razão da divergência entre as datas da  
integralização  do  capital  e  da  subscrição  das  ações,  houve  
prejuízo, ou seja, foram subscritas ações em número inferior ao 
devido,  há que ser  mantido o julgamento  de improcedência  do 
pedido. 3. Apelação improvida. (TJDF; Rec 2011.01.1.188063-4;  
Ac. 694.299; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho de  
Assis; DJDFTE 25/07/2013; Pág. 123)  

Registre-se que, às fls. 241, foi oportunizada a produção de provas, contudo 

as partes disseram que já estavam satisfeitas com aquelas já apresentadas nos autos. 

Assim,  não  havendo  mais  provas  a  serem  colhidas,  tampouco  se 

desincumbindo  o  ator  de  demonstrar  que  celebrou  o  contrato  de  participação  de  n.º 

137726, outro caminho não resta senão julgar improcedente o pedido. 
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Ante o exposto, rejeito a matéria prefacial arguida nas contarrazões da 
apelação, acolho a  preliminar de legitimidade da Telemar para compor a lide e, no 
mérito, rejeito o pedido exordial, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo 
Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
         RELATOR

J07/J04
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