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ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2004587-52.2014.815.0000
ORIGEM             : Comarca de Santa Luzia
RELATOR           : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
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AGRAVADO     : Telexfree Ympactus Comercial S. A. (Adv. Horst Fuchs)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE  DECLINA  DA
COMPETÊNCIA  PARA  JULGAR  A  PRETENSÃO  DO  AUTOR.
SUPOSTA CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA
EM OUTRO  ESTADO DA  FEDERAÇÃO.  INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DO  CDC  (ART.  21,
LACP).  AÇÃO  INDIVIDUAL.  PREVALÊNCIA  DO  ACESSO  À
JURISDIÇÃO.  MÁXIMA  EFETIVIDADE  DOS  DIREITOS  E
GARANTIAS  CONSTITUCIONAIS.  FORO  COMPETENTE  DO
DOMICÍLIO  DO  AUTOR.  CASSAÇÃO  DA  DECISÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

"Em se tratando de ação civil pública ou coletiva que objetivar a
defesa  de  interesses  difusos  ou coletivos  de  caráter  regional  ou
nacional, não há previsão normativa específica para determinar a
competência".1 A garantia do acesso à jurisdição, interpretada sob a
ótica  do  princípio  da  máxima  efetividade  das  normas
constitucionais,  deve  prevalecer  sobre  regras  processuais  que
dificultem ou inviabilizem o exercício do direito à jurisdição. Em
que pese o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 7.347/85 estabelecer a
prevenção de todas as demandas que possuam a mesma causa de
pedir  ou pedido da ação civil  pública,  a  manutenção da decisão
recorrida importaria sério óbice ao acesso à jurisdição, obrigando o
autor,  parte  hipossuficiente  na  relação  contratual,  a  exercer  o
direito  de  ação  em  local  distante  do  seu  domicílio.  Aplicação
subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, para permitir o
ajuizamento da demanda no local do domicílio do autor.

1 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio
público e outros interesses. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2008 p. 260.



VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 69.

Relatório

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  contra  decisão
interlocutória que declinou da competência da Comarca de Santa Luzia para processar e
julgar a ação de rescisão contratual cumulada com restituição proposta por Lucicleime
Medeiros  da  Costa  em  desfavor  da  Telexfree  Ympactus  Comercial  S.  A.,  com  a
determinação de remessa dos autos à Comarca de Rio Branco.

Inconformado,  recorre  o  autor  aduzindo  que  adquiriu  junto  à
empresa agravada 06 (seis)  kits  de produtos  VOIP TELEXFREE,  comprometendo-se,  a
partir  de  então,  a  efetuar  anúncios  via  internet  dos  produtos,  recebendo,  em
contraprestação, bonificações financeiras. 

Defende que, por força de decisão judicial prolatada em ação cautelar
preparatória,  com  trâmite  no  Estado  do  Acre,  houve  a  suspensão  das  atividades  da
empresa recorrida, de modo que, receosa de ser vítima de um golpe, requereu em juízo a
rescisão do contrato e a restituição dos valores empenhados.

Argumenta  que  a  decisão  do  magistrado,  que  declinou  da
competência  para  o  julgamento  da  lide,  determinando  a  remessa  ao  Estado  do  Acre,
incorreu em erro.  Segundo assevera,  tratando-se de dano regional  ou nacional  não há
previsão normativa específica para determinar a competência das ações coletivas fundadas
em direito difusos e coletivos.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão
recorrida, mantendo-se a tramitação do feito no juízo recorrido.

Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do
recurso. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A teor do que se colhe dos autos, tenciona o recorrente a reforma da
decisão agravada, que determinou a remessa dos autos à Comarca de Rio Branco/AC, por
entender o magistrado que há conexão entre a demanda proposta pelo recorrente, cujo



objetivo é rescindir contrato firmado com a agravada e a restituição dos valores investidos,
e a Ação Civil  Pública ajuizada pelo Ministério Público daquele Estado,  cuja causa de
pedir seria idêntica.

A controvérsia  gira  em  torno,  pois,  de  se  definir  se  a  ação  civil
pública proposta pelo Ministério Público do Acre, com a mesma causa de pedir daquela
pretendida pelo recorrente,  tem o condão de atrair,  por força da conexão,  a  demanda
ajuizada pelo ora recorrente, na comarca de Santa Luzia.

A resposta  me  parece  ser  negativa.  Com  efeito,  em  que  pese  o
parágrafo  único  do  art.  2º  da  Lei  nº  7.347/852 estabelecer  a  prevenção  de  todas  as
demandas  que  possuam a  mesma causa  de  pedir  ou  pedido  da  ação  civil  pública,  a
manutenção da decisão recorrida importaria sério óbice ao acesso à jurisdição, obrigando
todos os litigantes espalhados pelo país a exercer tal direito em locais distantes de onde
possuem domicílio.

Ademais,  é  importante  observar  que quando fixou tal  premissa o
legislador quis se referir apenas as demandas propostas nos limites da jurisdição do órgão
onde foi proposta a ação civil pública. Assim, somente as demandas propostas no Estado
do Acre estariam, em tese, alcançadas pela previsão do art. 2º e seu parágrafo único.

Não por outro motivo, o art. 16 da LACP estabelece que “a sentença
civil  fará  coisa  julgada erga omnes,  nos  limites  da  competência  territorial  do órgão
prolator,  exceto  se  o  pedido  for  julgado  improcedente  por  insuficiência  de  provas,
hipótese  em  que  qualquer  legitimado  poderá  intentar  outra  ação  com  idêntico
fundamento, valendo-se de nova prova”. 

Fosse a intenção do legislador alargar a competência do foro da ação
civil  pública  para o  âmbito  regional  ou nacional,  não teria  restringido a  coisa  julgada
apenas aos limites da competência territorial do órgão competente para julgar a demanda.

Não  por  outro  motivo,  Hugo  Nigro  Mazzilli  afirma  que,  "em  se
tratando de ação civil pública ou coletiva que objetivar a defesa de interesses difusos ou
coletivos de caráter  regional ou nacional,  não há previsão normativa específica para
determinar a competência. Por analogia ao que vem disposto em matéria parelha pelo
CDC no tocante à defesa de interesses individuais homogêneos, mesmo as ações que
versem interesses difusos e coletivos, envolvendo ou não consumidores,  deverão ser
ajuizadas na Capital do Estado ou no Distrito Federal".3 

Assim,  considerando  que  a  Lei  nº  7.347/85  foi  omissa  quanto  às
demandas de âmbito regional ou nacional,  caso dos autos,  a definição da competência

2 Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para
processar  e  julgar  a  causa.  Parágrafo  único.  A  propositura  da  ação  prevenirá  a  jurisdição  do  juízo  para  todas  as  ações
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 

3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio
público e outros interesses. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2008 p. 260.



deve obedecer ao disposto no art. 21, do normativo, que verbera:

Art.  21.  Aplicam-se  à  defesa  dos  direitos  e  interesses  difusos,
coletivos  e  individuais,  no  que  for  cabível,  os  dispositivos  do
Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.  

A norma consumerista, por sua vez, prevê, em seu art. 101, I, que na
ação  de  responsabilidade  civil  do  fornecedor  de  produtos  e  serviços  a  ação  pode  ser
proposta no domicílio do autor.4

Para  além  disso,  creio  que  a  pretensão  do  recorrente  encontra
amparo  na  garantia  constitucional  do  acesso  à  jurisdição  (art.  5º,  XXXV),  direito
fundamental do cidadão, cuja interpretação deve ser maximizada, a fim de proporcionar
sua amplitude. Não se afigura razoável que o autor seja compelido a promover a demanda
em local extremamente distante de seu domicílio, dificultando sobremaneira o patrocínio
de seus interesses. Pensar diferente, no meu sentir, implicaria sério óbice ao exercício do
direito à jurisdição, visto não sob a ótica do acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e
sim como acesso à ordem jurídica justa.

De  outro  lado,  em  que  pese  não  ser  o  caso  em  se  discute  a
competência em razão da cláusula de eleição do foro, relevante trazer para a discussão o
entendimento jurisprudencial que autoriza o ajuizamento da ação individual no foro do
domicílio  do  autor  nos  contratos  de  adesão.  Segundo  o  pensamento,  havendo  a
demonstração  da  hipossuficiência  do  contratante  e  implicando  a  modificação  da
competência para o foro eleito obstáculo ao acesso à jurisdição, permite-se a anulação da
cláusula de eleição para permitir que o aderente veicule sua pretensão no seu domicílio.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA.  CONTRATO  DE  ADESÃO.
FRANQUIA.  CLÁUSULA  DE  ELEIÇÃO  DE  FORO.
HIPOSSUFICIÊNCIA  ECONÔMICA  DO  FRANQUEADO.  1.
MUITO EMBORA A RELAÇÃO ENTRE A FRANQUEADORA E
O FRANQUEADO NÃO ESTEJA SUBORDINADA AO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR,  A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO
DE  FORO  FIRMADA  EM  CONTRATO  DE  ADESÃO  DE
FRANQUIA  SERÁ  INVÁLIDA  QUANDO  RECONHECIDA  A
HIPOSSUFICIÊNCIA  DE  UMA  DAS  PARTES  OU  REVELAR
OBSTÁCULO  AO  ACESSO  À  JUSTIÇA.  2.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO”5.

Reitere-se,  pois,  que embora o caso objeto do precedente não seja

4 Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II
deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

5 TJ-DF - AGI: 20130020093730 DF 0010198-76.2013.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 21/08/2013, 4ª Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2013 . Pág.: 124



igual ao que ora se examina, observa-se que o fundamento que motivou a decisão foi a
garantia do acesso à jurisdição, preceito que deve se sobrepor a toda e qualquer cláusula
ou  normativo  infraconstitucional  que,  de  uma  forma  ou  de  outra,  imponha  à  parte
dificuldade  de  acesso  ao  judiciário.  Tal  raciocínio  decorre  do  princípio  da  máxima
efetividade  dos  direitos  e  garantias  constitucionais,  que  consiste  em  atribuir  na
interpretação das normas oriundas da Constituição o sentido de maior eficácia, lançando
mão de todas as suas potencialidades.

Discorrendo sobre o princípio da máxima efetividade das  normas
constitucionais, J. J. Gomes Canotilho assevera que “a uma norma constitucional deve ser
atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a
todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da
actualidade das normas programáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito
dos  direitos  fundamentais  (no  caso  de  dúvidas  deve  preferir-se  a  interpretação  que
reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais”.6 

Com fulcro em tais razões, entendo que tem aplicabilidade, no caso e
por analogia, a regra do art. 101, I, do CDC, competindo ao juízo recorrido, pois, presidir e
julgar  a  pretensão  deduzida  pelo  recorrente.  Expostas  estas  considerações,  dou
provimento ao agravo de instrumento, a fim de cassar a decisão recorrida. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de
Britto  Lyra  Filho  (com jurisdição  plena  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 09 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

      Miguel de Britto Lyra Filho
              Juiz Convocado

6 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 7ª Edição, 3ª Reimpressão, p. 1.224.
Disponível em: <http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/2010/08/argumentos-constitucionais-para-o-fim.html>.


