
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
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ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2004582-30.2014.815.0000
Origem : Comarca de Santa Luzia
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : José Rubens de Medeiros Batista
Advogado : Filipe Araújo Reul
Agravado : Ympactus Comercial S/A Telexfree Inc 
Advogado : Horst Vilmar Fuchs

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE
VALOR,  COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA  “INAUDITA  ALTERA  PARS”.
INCOMPETÊNCIA  DECLINADA  DE  OFÍCIO.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LITISPENDÊNCIA.
AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  INDIVIDUAL.
DETERMINAÇÃO  DA REMESSA DOS  AUTOS  À
COMARCA  DO  ACRE.  IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE  CONEXÃO.  INOCORRÊNCIA
DE  PREVENÇÃO.  MODIFICAÇÃO  DA DECISÃO
COMBATIDA. PROVIMENTO DO AGRAVO. 

-  Inexiste  conexão entre ação civil  pública  ajuizada
pelo Ministério Público e ação individual,  uma vez
que  àquela  tutela  interesse  coletivo,  enquanto  esta
trata de interesse individual.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso. 

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO, fls.
02/06, interposto por  José Rubens de Medeiros Batista  contra  decisão,  fls.  07/11,
proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Santa Luzia que, nos autos da Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor, com Pedido de Antecipação de Tutela
“Inaudita  Altera  Pars”  proposta  em  desfavor  da  Ympactus  Comercial  S/A
(Telexfree  INC),  reconheceu,  de  ofício,  a  incompetência  do  juízo,  nos  seguintes
termos:

EX POSITIS,  com fundamento no art.  2º,  parágrafo
único da Lei nº 7.347/87 e arts. 105, CPC, em razão da
conexão entre a ação individual ora proposta e a ação
coletiva  em  trâmite  perante  a  2ª  Vara  cível  da
Comarca do Rio Branco – AC, declino da competência
deste juízo para processar e julgar a presente ação e,
por  via  de  consequência  determino  à  remessa  dos
autos aquele juízo prevento, para que sejam julgadas
simultaneamente, de acordo com o art. 113, § 2º do
CPC.

Em suas razões,  a  recorrente,  aduz,  em síntese,  na
parte  que  interessa,  nesse  momento  processual,  a  necessidade  de  retificação  da
decisão objurgada, sob alegação de que não há previsão normativa específica para
determinar a competência das ações coletivas, devendo aplicar por analogia o Código
de  Defesa  do  Consumidor,  no  tocante  à  defesa  dos  interesses  individuais
homogêneos.

Informações  prestadas  pelo  Magistrado  a  quo,  fls.
35/36.
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Contrarrazões  ofertadas,  fls.73/83,  requerendo  o
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, fls. 98/102, em parecer da
lavra do Dr. José Raimundo de Lima, opinou pelo provimento do recuro.

É o RELATÓRIO.

VOTO

José Rubens de Medeiros Batista  ajuizou  Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor com Pedido de antecipação de Tutela
“Inaudita  altera  Pars”  em  face  da  Ympactus  Comercial  S/A  (Telexfree  Inc)
objetivando  a  rescisão  contratual,  sob  o  fundamento  de  ter  adquirido  produtos
denominados VOIP TELEXFREE, totalizando um investimento total de R$ 2.850,00
(dois  mil  oitocentos  e  cinquenta  reais).  “Com  tal  investimento,  o  autor  se
comprometia  a  realizar  anúncios  na  internet  dos  produtos  VOIP  TELEXFREE,
devendo o promovente receber uma bonificação financeira pelos anúncios realizados,
cuja promessa seria de receber em 01 (um) ano, no mínimo, o investimento realizado,
tendo sido informado que seria um sistema de marketing multinível, ocorre que até a
presente data o autor nada recebeu”, fl. 14.

Todavia,  em  razão  da  suspensão  dos  serviços  da
agravada por ordem judicial proferida nos autos da ação cautelar sob trâmite perante
a 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, processo nº 76.2013.8.01.0001, pretende a rescisão
com a consequente restituição dos valores investidos.

O Magistrado a quo, fls. 07/11, reconheceu, de ofício,
a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos ao juízo prevento, qual
seja, 2ª Vara Cível da Comarca do Acre, o que deu ensejo ao presente recurso.

Adianto que o recurso merecer ser provido.
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Com efeito, inexiste prevenção no caso em deslinde,
pois, não existe conexão entre ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e a
presente  ação  individual,  pois  aquela  tutela  interesse  coletivo,  enquanto  esta  diz
respeito a interesse individual.

A  respeito  da  matéria,  cabe  destacar  a  decisão

proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aresto assim ementado:

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  AÇÕES INDIVIDUAIS COM IDÊNTICO
OBJETO. 1. Inexiste conexão ou litispendência entre
uma ação civil pública e 
as ações individuais com idêntico objeto. 
2. Os institutos da conexão e litispendência, no caso,
não  podem  ser  disciplinados  pelo  mesmo  regime
jurídico  que  rege  ações  individuais.   3.  Conflito
conhecido,  para  declarar  a  competência  do  juiz
suscitado.  (CC  19990100072329-0/MG,  2ª  Seção,
Relator Juiz Carlos Olavo, DJU 07.05.2001, p. 31).

Nesse norte, opinou o parquet,  fl. 99:

Verifica-se,  de  plano,  que  a  existência  de  uma
demanda coletiva não impede o ajuizamento de ação
individual  relativa  ao  mesmo objeto,  de  sorte  que,
consoante  leciona  ZAVASCKI,  “entre  nós  vigora  o
princípio de integral liberdade de adesão ou não ao
processo  coletivo,  que,  em  caso  positivo,  deve  ser
expressa  e  inequívoca  por  parte  do  titular  do
direito”,  compreendendo-se,  nessa  liberdade  de
adesão, “a liberdade de promover ou de prosseguir a
ação  individual,  simultânea  à  ação  coletiva”,  bem
como a de “executar ou não, em seu favor, a sentença
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de procedência resultante da ação coletiva”.
Em outras  palavras,  como leciona,  com maestria,  o
respeitado  doutrinador  HUGO  NIGRO  MAZZILI,
“(...)  o  ajuizamento  de  ação  civil  pública  sobre  o
mesmo objeto não induz litispendência porque não
pode impedir o direito individual subjetivo de ação,
assegurado na Carta Magna”.

Desta  feita,  sem  maiores  delongas,  concluo  que  o
ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público não impedi o exercício do
direito subjetivo das partes, bem como não torna prevento o juízo, em razão de não
caracterizar a hipótese de conexão. 

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  AO
AGRAVO.

É como VOTO.

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                   Relator
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