
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050965-19.2011.815.2001.
Origem : 13ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Telemar Norte Leste S/A. 
Advogados : Wilson Sales Belchior – OAB/PB 17.314-A
Apelado : Egina Leila Souza de Lima. 
Advogado : Caio César Torres Cavalcanti – OAB/PB 16.186.

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATO  DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO
DE  AÇÕES  EM  DATA  POSTERIOR  À
INTEGRALIZAÇÃO  DO  CAPITAL.
INADIMPLEMENTO.  PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E  ATIVA.  FALTA
DE  INTERESSE  DE  AGIR.  PRELIMINARES
AFASTADAS.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA
TELEMAR  NORTE  LESTE  S/A
RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
DA  PRETENSÃO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 

-  A Telemar Norte Leste S/A sucedeu a Telpa S/A,
portanto,  possui  legitimidade  para  figurar  no  polo
passivo  da  presente  demanda,  uma  vez  que  é
responsável  por  todos  os  direitos  e  obrigações  da
sucedida,  devendo  responder  por  eventuais
inadimplementos.

-  Na  presente  demanda  não postula  a  recorrida  a
obtenção de documentos com dados societários, mas
sim  a  cobrança  de  indenização  decorrente  de
dividendos relativos à subscrição complementar das
ações, motivo pelo qual não há que se falar em prévio
requerimento  administrativo,  haja  vista  ser
necessário,  tão  somente,  para  ajuizamento  da
demanda, a prova da existência do contrato em que
fundamenta o citado pleito.
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-  Sendo de  natureza  pessoal  o  direito  à
complementação de  ações  subscritas  decorrentes  de
instrumento  contratual  firmado  com  sociedade
anônima, consequentemente,  a  respectiva  pretensão
prescreve no prazo vintenário previsto no art. 177 do
Código Civil/1916 ou no decenário insculpido no art.
205 do atual Código Civil, mostrando-se inaplicável à
espécie  o  prazo  prescricional  aludido  no  art.  287,
inciso II, “g”, da Lei nº 6.404/76.

MÉRITO.  SUBSCRIÇÃO  DAS  AÇÕES
REALIZADA  EM  DATA  POSTERIOR  AO
PAGAMENTO  DO  CAPITAL.  PREJUÍZO  DA
ADERENTE À PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
CRITÉRIOS  A  SEREM  UTILIZADOS  NO
CÁLCULO.  ENTENDIMENTO  SUMULADO
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PRECEDENTES  DESTA  EGRÉGIA  CORTE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
MINORAÇÃO.  DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  A  demandante  que  adquiriu  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.

- Não apresentando razões que justifiquem qualquer
modificação do conteúdo decisório de primeiro grau,
o qual se mostra em consonância com jurisprudência
dominante de Tribunal Superior e desta Egrégia Corte
de  Justiça,  impõe-se  desprovimento  do  apelo,
mantendo-se a decisão de primeiro grau.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
rejeitar as preliminares e a prejudicial e, no mérito, negar provimento ao apelo
nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Telemar  Norte
Leste S/A, contra a sentença (fls. 311/320) proferida pelo Juízo da 13ª Vara
Cível da Comarca da Capital que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer
c/c Perdas e Danos” ajuizada por  Egina Leila Sousa de Lima em face da
recorrente, rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido autoral.

Na peça de ingresso, a demandante relata que celebrou contrato
de participação em investimentos com a Telpa – Telecomunicações da Paraíba
para aquisição de linhas telefônicas e ações. 
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Destaca a autora que a participação financeira foi representada
por ações de emissão da Telpa, sendo esta empresa adquirida pela Telemar
Norte Leste S/A, sendo sua legítima sucessora em direitos e obrigações.

Aduz que, por meio do contrato referido, houve um repasse de
ações  em  quantidade  menor  que  a  devida,  ocasionada  pela  metodologia
fundamentada nas Portarias do Ministério de Comunicações de nº 1.361/76,
881/90 e 86/91, consistente na subscrição de ações em até 01 (um) ano após a
integralização do capital. Defende que a atitude da antiga Telpa feriu o direito
dos acionistas minoritários.

Discorre  que,  em  meio  as  demandas  judiciais  ajuizadas,  o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 371, com base na qual pleiteia
a diferença resultante do valor patrimonial das ações devidos no momento da
integralização do capital ou do pagamento da primeira parcela contratual e
daquele que efetivamente foi atribuído pela sociedade anônima.

Contestação  apresentada  pela  Telemar  Norte  Leste  S/A  (fls.
29/67), arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, tendo
em vista a necessária participação da União no polo passivo da demanda, bem
como alegando a inépcia da inicial, a necessidade de denunciação da lide da
Teletrust,  e  ainda  a  sua  ilegitimidade,  já  que  afirma  que  as  ações  foram
emitidas pela Telebrás. Sustenta, subsidiariamente, a ocorrência de prescrição
e a improcedência do pedido contido na exordial.

Réplica impugnatória (fls. 110/115)

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  da  demanda  (fls.
311/320).

Em suas razões recursais, a Telemar Norte Leste S/A, trazendo
os mesmos argumentos contestatórios, alegou, em síntese, as preliminares de
ilegitimidade  ativa  e  passiva,  falta  de  interesse  de  agir  e  ausência  de
documentos  indispensáveis  à  propositura  da  ação.  Sustenta,  ainda,  a
prejudicial de prescrição.

No mérito aduz a não extinção da Telebrás, não aplicabilidade
do CDC, pugnando, eventualmente, que no cálculo de conversão da obrigação
de  subscrição  em indenização,  se  observe  o  balancete  mensal  do  mês  da
integralização.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo,  acolhendo-se
alguma das preliminares suscitadas ou sendo reformada a sentença, julgando-
se improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do
valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões recursais (fls. 370).

Em parecer às fls. 374/377, a Procuradoria de Justiça deixou de
opina no mérito por ausência de interesse. 
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É o relatório.

VOTO.

Tendo em vista que a decisão fora publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, o juízo de admissibilidade do apelo em
apreço deverá ser feito de acordo com os regramentos antiga codificação.

Assim,  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  de
acordo com o CPC/73, conheço do presente recurso.

Compulsando-se  atentamente  os  argumentos  existentes  no
encarte processual, vê-se que não há motivos para a reformulação do decisório
em questão,  pois  que  manifestamente improcedentes  as  razões  da  empresa
apelante, de acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores
e desta Egrégia Corte de Justiça, como passo a demonstrar.

- DAS PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Ativa   e inépcia da inicial

Aduz a apelante, em suas razões, que a demandante não teria
comprovado sua legitimidade para figurar no polo ativo,  uma vez que  não
apresenta  provas  suficientes  da  existência  de  relação  jurídica  com a  parte
promovida.

Consigna,  ainda,  a  inépcia  da  inicial  por  ausência  de
documentos  indispensáveis  à  propositura  da  ação,  qual  seja,  o  contrato  de
participação financeira.

Razão não lhe assiste contudo.

Isso  porque,  conforme se  extrai  dos  autos,  a  autora  realizou
contrato  com  empresa  demandada,  restando  comprovada  a  existência  da
relação  contratual  por  meio  do  documento  de  fls.  18,  que  torna  clara  a
condição  da  autora  de  detentora  de  ações  junto  à  empresa  promovida,
constatando-se ali seu “código de acionista” e seu saldo de ações. Constam
nos autos, ainda, as cláusulas gerais do contrato de participação financeira, por
meio da reprodução de um contrato padrão firmado à época da realização do
negócio jurídico.

Logo, em se verificando a prova da relação jurídica, bem como
existindo  documentos  necessários  para  provar  as  alegações  trazidas  na
exordial, REJEITO as preliminares em apreço. 

Da ilegitimidade passiva

No que se refere à ilegitimidade passiva, revela-se igualmente
improcedente o argumento apelatório. 
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Em  verdade,  é  fato  público  e  notório  que  a  Telpa  S/A  foi
sucedida pela Telemar Norte Leste S/A, ora apelante. Não se pode, portanto,
fugir da conclusão de que, a partir da sucessão, a sucessora passou a participar
da  relação  jurídica  existente  em  razão  do  anterior  ajuste,  o  que  a  torna
responsável por eventual prejuízo decorrente dessa situação jurídica.

Dessa forma, sendo a Telpa S/A parte da relação contratual,
sujeita,  consequentemente,  ao  cumprimento  da  obrigação,  detém
inegavelmente legitimidade passiva – em ação que tem por objeto o devido
adimplemento de contrato de participação financeira – a Telemar Norte Leste
S/A, na qualidade de sucessora, em decorrência da assunção das obrigações
relativas  a  este  negócio  efetivado  com  os  investidores/consumidores  do
serviço telefônico.

Nesse  sentido,  o  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  igualmente
decidiu:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  CONTRATO  DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES.  RECONHECIDA  LEGITIMIDADE  AD
CAUSAM  DA  SUCESSORA  DA
CONCESSIONÁRIA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
PRIMEIRA  INSTÂNCIA  A  FIM  DE  SER
PROCEDIDA  A  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
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. Ao assumir o controle acionário da Telpa,
é patente a legitimidade da Telemar Norte Leste S/A
para  figurar  no  polo  passivo  da  ação  que  possui
como  objeto  exibir  documentos  de  contrato
celebrado com a empresa sucedida, o que afasta a
responsabilidade da Telebrás S/A. (…)” (TJ-PB; AC
200.2012.060966-0/001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças
Morais Guedes; DJPB 11/03/2013; Pág. 12). (grifo
nosso).

Assim sendo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da carência de ação por falta de interesse processual 

Defende a  apelante que,  nas  ações  cautelares de  exibição de
documentos ajuizadas em face de sociedades anônimas, para que o interesse
de  agir  reste  comprovado,  necessário  se  faz  a  juntada  de  cópia  de
requerimento administrativo  acompanhado da taxa  de  serviço cobrado pela
companhia.
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Mais uma vez, carece razão à apelante.

O inciso XXXV do art. 5.º da CF dispõe que não poderá ser
excluída  da  apreciação  do  Judiciário  qualquer  lesão  ou  ameaça  a  direito.
Assim, não fica condicionada a manifestação do Judiciário o pedido prévio de
providências administrativas. 

É direito fundamental e, por conseguinte, constitucional o pleno
acesso ao Judiciário,  não sendo necessário a  obrigação de prévio  processo
administrativo, ante a ausência de tal exigência em lei. 

Outrossim,  na  presente  demanda  não postula  a  recorrida  a
obtenção  de  documentos  com  dados  societários,  mas  sim  a  cobrança  de
indenização decorrente de dividendos relativos à subscrição complementar das
ações,  motivo  pelo  qual  não  há  que  se  falar  em  prévio  requerimento
administrativo,  haja vista  ser  necessário,  tão somente,  para ajuizamento  da
demanda,  a  prova  da  existência  do  contrato  em que  fundamenta  o  citado
pleito, conforme ressaltado anteriormente.

Dito isto, RECHAÇO a prefacial de carência de ação.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

Afastadas  as  preliminares  arguidas,  passa-se  à  análise  da
prescrição sustentada pela apelante, seja por meio da retórica utilizada com
base no art. 287 da Lei n. 6.404/76 e seja daquela fundamentada no Código de
Defesa do Consumidor, bem como a do art. 206 do Novo Diploma Civilista.

No caso em exame, deve ser aplicado o prazo previsto no art.
177 do Código Civil  de 1916,  à luz da norma contida da interpretação do
disposto no art. 2.028 c/c o art. 205, ambos do Código Civil de 2002.

Isso decorre do entendimento de que o direito perseguido pela
demandante tem caráter pessoal e, portanto, não se pode aplicar a prescrição
de três anos prevista no art. 287 da Lei das Sociedades Anônimas, tampouco o
prazo  de  cinco  anos  estabelecido  no  art.  27  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.

Em  julgamento  sobre  caso  semelhante,  relacionado  à  antiga
Telpe  –  Telecomunicações  de  Pernambuco,  sucedida,  assim  como ocorreu
com a Telpa S/A, pela Telemar Norte Leste  S/A, o Tribunal de Justiça de
Pernambuco assim decidiu:  

CIVIL,  PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.
CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA
EM  PLANO  DE  EXPANSÃO  DE  REDE  DE
TELEFONIA.  SUBSCRIÇÃO  DE  AÇÕES.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA TELEMAR. PRAZO
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PRESCRICIONAL  DO  CÓDIGO  CIVIL.  NÃO
RESSARCIMENTO  DAS  COTAS  NA  DATA  DA
SUBSCRIÇÃO DA AÇÃO.  SUMULA 371 DO STJ.
VIOLAÇÃO.  ART.  557  DO  CPC.  APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  RECURSO  DE  AGRAVO
IMPROVIDO.  (...) 
2.  A  Telemar  Norte  Leste  S/A  sucedeu  a  Telpe.
Telecomunicações de Pernambuco, portanto, possui
legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da
presente demanda vez que responsável por todos os
direitos e obrigações da sucedida. 
3.  A  presente  lide  trata  de  subscrição  de  ações
incompletas,  portanto,  caracteriza-se  como
descumprimento contratual cujo prazo prescricional
é de 20(vinte) anos conforme previsão do art. 177 do
código  civil  anterior  cumulada  com  a  regra
estabelecida no art. 2.028 do novo código civil. Não
se aplica a prescrição trienal prevista no art. 287, ii,
g,  da lei  das sociedades  anônimas pois ainda que
seja  considerado acionista  da  demandada o autor
não litiga contra ela nesta condição, mas sim como
parte  que  teve  um  contrato  parcialmente
inadimplido. Precedentes do STJ. 
4.  O  adquirente  de  linha  telefônica  tem  direito  a
receber  a quantidade de ações correspondentes ao
valor  patrimonial  na  data  da  integralização
considerando  o  correspondente  balancete  mensal
aprovado. (Súmula nº 371 do STJ) 
5. No caso dos autos, a capitalização ocorreu com
base em VPA apurado através de balancete de mês
diferente em que se deu a integralização pelo autor.
6.  Aplicação  do  artigo  557  do  CPC  não  gera
violação ao direito recursal das partes,  em virtude
do próprio art. 557, § 1º do CPC permitir ao relator
rever sua decisão ou submeter o recurso ao controle
do colegiado. 
7.  Recurso  de  agravo  improvido.  (TJ-PE;  Proc
0001360-12.2006.8.17.0001;  Terceira  Câmara
Cível; Rel. Des.  Conv. Stênio José de Sousa Neiva
Coêlho; Julg. 11/04/2013; DJEPE 18/04/2013; Pág.
371).

Nesse  mesmo  sentido,  percebe-se  a  correta  aplicação  da
legislação pela juíza prolatora do  decisum, ao concluir que, na hipótese em
comento: 

“(…)  Vê-se  dos  documentos  que  o  contrato
questionado, fls. 14/15, foi firmado em 1997, termo
inicial do prazo prescricional, que naquela ocasião
obedecia às disposições do art. 177, CC/1916.
(…)
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Assim quando da entrada em vigor do novo Código
Civil – Janeiro/2003-, não havia decorrido mais de
10  anos  (metade  do  antigo  prazo  vintenário),  de
modo a incidir  o novo prazo prescricional,  o qual
terá  como  termo  inicial  a  entrada  em  vigor  do
CC/2002.
Tem-se,  pois,  que  ao  caso,  aplica-se  o  prazo
prescricional de 10 (dez) anos a contar da vigência
do novo Código Civil/2002, razão pela qual rechaço
a prejudicial de prescrição.
Por  fim,  considerando  que  o  novo  CC entrou  em
vigor  em  janeiro/2003,  a  prescrição  restar-se-ia
configurada  apenas  em  janeiro/2013,  contudo  a
presente demanda foi proposta em 18 de outubro de
2011”. (fls. 317). 

Pelo  exposto,  não  assiste  razão  à  prejudicial  de  prescrição
levantada pela recorrente.

DO MÉRITO

No que se refere ao fundo meritório da demanda, não se requer
grande  esforço  para  constatar  a  procedência  do  pleito  formulado  pela
promovente,  ora  apelada.  Isso  porque,  conforme  se  infere  da  leitura  dos
argumentos expendidos pela empresa recorrente, todas as suas alegações se
voltam para questões de fundo processual, de forma a não se alcançar a análise
do mérito da lide posta em discussão.

Inicialmente,  há  de  se  registrar  que  as  pessoas  jurídicas  de
direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem
pelos danos ocasionados, de forma direta, por seus agentes.

Sobre o tema, Alexandre de Moraes leciona:

“Assim,  a  responsabilidade  civil  das  pessoas
jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas
de  direito  privado  prestadoras  de  serviço  público
baseia-se  no  risco  administrativo,  sendo  objetiva.
Essa  responsabilidade  objetiva  exige  a  ocorrência
dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação
ou omissão administrativa; existência de nexo causal
entre o dano e a ação ou omissão administrativa e
ausência  de  causa  excludente  da  responsabilidade
estatal”.  (MORAES, Alexandre de.  Constituição do
Brasil interpretada e legislação constitucional. 8 ed.
São Paulo: Atlas, 2011. p. 835).  

Pois bem, consoante relatado, por meio da presente demanda,
busca-se solucionar a questão do inadimplemento contratual por parte Telemar
Norte Leste S/A que, ao suceder a Telpa S/A, assumiu o ônus e os bônus da
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sucessão,  respondendo  por  eventuais  descumprimentos  que  aquela  tinha
pendentes.

A  apelada  comprovou  ser  titular  de  linha  telefônica  e  de
subscrição de ações, que foram transferidas em quantidade inferior à devida.
Por sua vez, a empresa recorrente não conseguiu comprovar fato impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor,  inobservando,  pois,  o  ônus
processual disposto no art. 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Ademais,  conforme  ampla  jurisprudência  pátria,  restou
consignado  o  entendimento  de  que  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.

Quanto aos critérios a serem utilizados no cálculo, o Superior
Tribunal  de  Justiça  editou  a  Súmula  371,  in verbis:  “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”, corretamente aplicada pelo Juízo a quo.

Por tudo o que foi até aqui exposto, revela-se irrepreensível a
sentença  impugnada,  não  havendo  como  se  acolher  o  pleito  de  reforma
formulado pela apelante, inclusive porque o decisum vergastado já consignou
que o valor  patrimonial,  nos  contratos  de  participação financeira,  deve ser
aquele correspondente ao mês da integralização que, no caso, corresponde à
data de pagamento da primeira parcela.

Em casos idênticos ao que ora se analisa, esta Egrégia Corte de
Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA COM PERDAS
E  DANOS.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
PRIMEIRA  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESA SUCESSORA. REJEIÇÃO. - A
legitimidade passiva pertence à Telemar,  sucessora
há  mais  de  uma  década  da  Telecomunicações
Paraíba  -  TELPA  S/A  e,  portanto,  detentora  dos
bônus  e  ônus  da  empresa  que  incorporou,  não
havendo  que  se  falar  em  legitimidade  passiva  da
TELEBRÁS,  conforme  reconhecido  pelo  STJ  ao
apreciar o REsp nº 1.322.624/SC, recurso submetido
ao  rito  do  art.  543-C  do  CPC/73.  SEGUNDA
PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  VÍCIO.
INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  Como  o  apelante
detém a qualidade de acionista da demandada, resta
caracterizada a legitimidade para estar no polo ativo
da  demanda.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO.  DISCUSSÃO  DO  DIREITO  À
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COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 177 E 205 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA DATA DA LESÃO. ÔNUS DO
DEMANDADO. REJEIÇÃO. Ausente a comprovação
do  momento  em  que  ocorreu  a  lesão  narrada  na
exordial, ônus que incumbe ao demandado, para fins
de verificar a configuração da prescrição, impõe-se
a rejeição da prejudicial. MÉRITO. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO
DE  LINHA  TELEFÔNICA.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA Nº 371 DO STJ. CÁLCULO DO VALOR
PATRIMONIAL  DA  AÇÃO  COM  BASE  NO
BALANCETE  DO  MÊS  DA  INTEGRALIZAÇÃO.
ACRÉSCIMO  DOS  DIVIDENDOS.  SENTENÇA  EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA LOCAL E DO
STJ.  DESPROVIMENTO.  A  parte  demandante  que  adquiriu
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. Em virtude da impossibilidade fática para o
cumprimento  da  obrigação  de  fazer  consubstanciada  na
subscrição de ações feita anos atrás, é a hipótese de conversão
em perdas e danos, de acordo com o disposto no art. 499 do
CPC/2015.  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  371  do  STJ)”.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012798720138152001,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.
em 14-11-2017).

Por  fim,  no  que  tange  aos  honorários  advocatícios,  cumpre
ressaltar que para sua fixação, deve o magistrado considerar o grau de zelo do
profissional,  o  lugar  da  prestação do serviço,  a  natureza  e  importância  da
causa,  o  trabalho  realizado  pelo  advogado  e  o  tempo  exigido  para  o  seu
serviço. 

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior:

“Critérios para Fixação dos Honorários. São objetivos
e  devem  ser  advogado,  a  competência  com  que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender
seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis
de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade  da  causa,  o  tempo  despendido  pelo
causídico  desde  o início  até  o  término da ação,  são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas
em  consideração  pelo  juiz  quando  da  fixação  dos
honorários  de  advogado”  (Código  de  Processo  Civil
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Comentado, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1996, p. 379).

In casu, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo patrono da autora e o tempo exigido para o serviço, entendo que a verba
arbitrada pelo juiz  a quo  (20% do valor da condenação) fora conjugada de
acordo com o princípio da equidade e da razoabilidade, com fundamento nos
§§ 3º e 4º, do art. 20, do Diploma Processual Civil de 1973.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  rejeito  as  preliminares  e  a
prejudicial  de  mérito.  No  mérito,  NEGO  PROVIMENTO ao  Apelo,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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