
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRATICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

ACÓRDÃO tllllllllllllllltltlllllllllllllillllillllllll 

Vistos,, relatados e discutidos estes autos de 

Agravo de Instrumento n° 990.10.228146-9, da Comarca 

de Pirassununga, em que são agravantes VRG LINHAS 

AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A sendo 

agravados MARCELA ANCHIETA HYPOLITHO, RICARDO 

HYPOLITHO DE CARVALHO (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), JOSÉ 

RICARDO HYPOLITHO e EDMEA ANCHIETA HYPOLITHO. 

ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores CARLOS LUIZ BIANCO (Presidente) e 

LUIZ SABBATO. 

São Paulo, 29/ de setembro de 2010. 

lã 
ERSO?(J£. OLIVEIRA 

$3LATOR 
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VOTO N°: 4484 
AGRV N°: 990.10.228146-9 
COMARCA: PIRASSUNUNGA 
AGVTE. : VRG LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A 
AGVDO.: MARCELA ANDREETTA HYPÓLITHO e OUTROS 

"Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. 
Irresignação contra a declaração de intempestividade dos 
embargos de declaração opostos pela VRG. Reforma da 
decisão. Questão referente à legitimidade passiva da Gol 
Linhas Aéreas Inteligentes S/A deve ser analisada em 
momento oportuno pelo juízo a quo, sob pena supressão 
de um grau de jurisdição. Extemporaneidade dos 
embargos de declaração não caracterizada. Documentos 
que evidenciam a tempestividade do recurso e o interesse 
da embargante no esclarecimento do decurso de prazo 
para apresentação de defesa pela Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes. Recurso provido.* 

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão 
que, em autos de ação de obrigação de fazer, declarou a intempestividade dos 
embargos de declaração opostos pela ora agravante VRG. 

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a 
tempestividade dos embargos de declaração e o equívoco na decretação de 
revelia, pois afirmam que os agravados não tinham certeza da legitimidade 
passiva da Gol na demanda. 

Além disso, aduzem que a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A 
é apenas a holding controladora da VRG Linhas Aéreas S/A, empresa que 
incorporou a Gol Transportes Aéreos S/A. 

Por fim, requerem a declaração de tempestividade dos 
embargos e a revogação da revelia decretada em relação à Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes S/A, com a conseqüente extinção do feito sem exame do mérito. 

A decisão de fls. 121 concedeu o efeito suspensivo pleiteado. 

Os agravados não formularam contrariedade. 

É o relatório. 
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Apesar das inúmeras alegações e requerimentos dos 
agravantes em relação ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes S/A, o presente recurso deve cingir-se apenas à análise da 
tempestividade dos embargos de declaração, sob pena de supressão de uma 
instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois trata-se de 
matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo. 

Ademais, é válido esclarecer um detalhe constante na decisão 
agravada, qual seja, houve a determinação para manifestação dos autores quanto 
ao prosseguimento do feito somente em relação à VRG Linhas Aéreas, tendo em 
vista a informação de que esta incorporou a Gol Transportes Aéreos S/A. 

Porém, na verdade, houve a aquisição da VRG pela empresa 
GTI S/A e, conforme se verifica no documento de fls. 67/69, a VRG, a GTI e a Gol 
Transportes Aéreos são controladas pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A. 

A fim de confirmar tal informação, confira-se a notícia extraída 
do sítio www.soeconomia.com.br: 

GOL adquire VRG e garante manutenção da marca VARIG 

(...) 
Abaixo, a íntegra do fato relevante divulgado ao mercado: 

GOL Anuncia Aquisição de VRG 

São Paulo, 28 de março de 2007 - A GOL Linhas Aéreas 
Inteligentes (companhia aberta, C.N.P.J. n.° 06.164.253/0001-87, 
N.I.R.E. 35.300.314.441, Bovespa: G0LL4 e NYSE: GOL), holding 
controladora da GOL Transportes Aéreos SA, companhia aérea 
brasileira de baixo custo, baixa tarifa, em cumprimento ao disposto 
no parágrafo 4o do artigo 157 da Lei n°. 6.404/76 e na Instrução 
CVM no. 358/02, comunica a seus acionistas e ao mercado em 
geral que finalizou hoje o acordo com a VarigLog e Volo, acionistas 
da VRG Linhas Aéreas SA ("VRG", companhia aérea que opera a 
marca VARIG), para a aquisição do capital total da VRG. O valor 
total da aquisição das ações da VRG é de aproximadamente US$ 
275 milhões e consiste no pagamento de US$ 98 milhões 
(representando menos de 10% do caixa da GOL), e na entrega de 
aproximadamente 6,1 milhões de ações preferenciais emitidas pela 
GOL (representando aproximadamente 3% das ações totais da 
GOL), com restrições de alienação por até 30 meses. Com a 
assunção de R$ 100 milhões de debêntures emitidas pela VRG, o 
valor total agregado da operação é de US$ 320 milhões. A 
operação está sujeita à obtenção de todas as aprovações das 
autoridades regulatórias, incluindo o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADÊ) e a Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), e a GOL manterá o mercado informado a respeito das 
mesmas. 
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A aquisição da VRG será realizada pela GTI S.A, uma subsidiária 
da GOL Linhas Aéreas Inteligentes. As empresas manterão 
demonstrações financeiras separadas e serão administradas de 
acordo com as melhores práticas de governança corporativa e 
controles internos. A VRG operará com marca própria (VARIG), 
serviços diferenciados, incorporando o modelo de gestão de baixo 
custo da GOL Transportes Aéreos S.A. 
(...)". 
(http.7/www.soeconomia.com.br/index.php?option=com content&tas 
k=view&id=1126&ltemid=113) 

No mais, o agravo merece prosperar. 

Isso porque, não há extemporaneidade a ser reconhecida. 

O despacho foi disponibilizado no DJE em 26.03.2010 e 
publicado em 29.03.2010, portanto, o prazo para oposição de embargos de 
declaração esgotaria-se em 05.04.2010 (art. 184 do CPC), data em que o referido 
recurso foi protocolizado. 

Além disso, os documentos defls. 101 e 104/109 demonstram 
a tempestividade do recurso e o interesse da embargante no esclarecimento do 
decurso de prazo para apresentação de defesa pela Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes. 

Nesse sentido, os ensinamentos de Nelson Nery Júnior: 

"Caso o pronunciamento judicial - que não extinga o processo 
- tenha aptidão para causar gravame à parte ou interessado, 
caracteriza-se como decisão, 'ainda que aparentemente tenha 
a forma' de despacho, que é de regra irrecorrível (CPC 504), 
justamente por ser incapaz de causar gravame. Nesse caso, a 
'decisão' com forma de despacho pode ser impugnada por 
embargos de declaração". 
(nota 6 do art. 535 do Código de Processo Civil Comentado e 
legislação extravagante, 10a edição revista, ampliada e 
atualizada até 1°.10.2007, Editora Revista dos Tribunais) 

Assim, não há impedimentos para que o juízo a quo aprecie 
os embargos de declaração opostos pela ora agravante VRG. 

Nesses termos, dá-se provimento ao recurso. 

ERSON,^OLIVEIRA 
ílator 

AGRV.N0 990.10.228146-9 - PIRASSUNUNGA - VOTO 4484 - Daniela/Mônica/Pafr/c/a/Fernanda/Rogério 
ARTES GRÁFICAS-TJ 41.0035 

http://http.7/www.soeconomia.com.br/index.php?option=com

