
Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2004578-90.2014.815.0000
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Danielly Fernanda de Assis Dantas
Advogado : Filipe Araújo Reul
Agravada : Ympactus Comercial S/A
Advogado : Horst Vilmar Fuchs

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. EXCEÇÃO  DE 
INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.  AUSÊNCIA 
DE  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  MANIFESTA 
DESPROPORÇÃO  ENTRE  AS  PARTES.  CLÁUSULA  DE 
ELEIÇÃO  DE  FORO.  AFASTAMENTO.  ART.  112, 
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.  APLICAÇÃO. 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DE DOMICÍLIO 
DO ADERENTE/AGRAVANTE. PROVIMENTO.

-  Na esteira da jurisprudência pátria, admite-se a aplicação 
do art. 112, parágrafo único, do CPC, para afastar a cláusula 
de eleição de foro disposta em contrato de adesão, quando, 
mesmo  descaracterizada  a  relação  de  consumo,  houver 
manifesta  desproporção  entre  os  contratantes  ou,  ainda, 
especial dificuldade do aderente de acesso às vias judiciais.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com pedido  de  efeito 
suspensivo, interposto por  Danielly Fernanda de Assis Dantas,  contra decisão 
interlocutória de fls. 09/14  que, de ofício, declinou da competência do juízo para 
processar  e  julgar  a  Ação de Rescisão Contratual  c/c  Restituição de Valor  com 
Pedido  de  Antecipação  de  Tutela  “Inaudita  altera  pars”  ajuizada  em  face  da 
Ympactus Comercial S/A, em razão da conexão entre a ação individual proposta e 
a coletiva em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Acre.

Afirma o agravante às fls. 02/07 que “a competência em razão do  
local do dano, exceto em alguns casos especiais, aplica-se à defesa de quaisquer interesses  
transindividuais, incluindo os relacionados com os consumidores.”

Sustenta que, em se tratando de dano regional ou nacional, 
não há previsão normativa específica para determinar a competência das ações 
coletivas fundadas em direitos difusos ou coletivos.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida 
a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia para processar e 
julgar  a  Ação  de  Rescisão  Contratual  c/c  Restituição  de  Valor  com Pedido  de 
Antecipação  de  Tutela  “Inaudita  altera  pars”,  tombada  sob  o  nº  0001638-
33.2013.815.0321.

Contrarrazões  às  fls.  42/49  sustentando  que  os  os  autos 
devem ser remetidos a 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, em virtude da prevenção e 
conexão com os autos de nº 0005669-76.2013.8.01.0001, de modo a evitar decisões 
conflitantes.

Verbera ainda a ausência de relação de consumo, pugnando, 
ao  fim,  pelo  desprovimento  do  recurso,  com  a  consequente  manutenção  da 
decisão atacada.
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Parecer  Ministerial  encartado  às  fls.112/116  opinando  pelo 
provimento do recurso.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

O  ponto  controvertido  do  presente  agravo  diz  respeito  a 
competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia para processar e 
julgar a ação que tem por objetivo rescindir o contrato entre as partes, bem como 
restituir o valor investido pela agravante na aquisição de produtos denominados 
VOIP TELEXFREE.

O juiz primevo, de ofício, declinou da competência em razão 
de  tramitar  uma  ação  coletiva  contra  o  agravado  perante  a  2ª  Vara  Cível  da 
Comarca de Rio Branco – Acre com a mesma causa de pedir.

Pois bem.

Adianto que o fato de existir uma ação civil pública, e outras 
demandas contra a agravada, não impede o ajuizamento de uma ação individual 
pelo recorrente e não torna o juízo, onde ela foi intentada, prevento.

 É  de  bom alvitre  esclarecer  que a  solução  do  conflito  de 
competência do Juízo não ocorre por causa de uma possível relação de consumo 
existente  entre  os  litigantes,  até  porque  esta  inexiste,  mas  pela  manifesta 
desproporção entre as partes e dificuldade do aderente ao acesso às vias judiciais.

Para melhor compreensão, discorrerei detalhadamente sobre 
o relacionamento entre os contratantes.

A relação  jurídica  em  exame  não  apresenta  os  elementos 
próprios da relação consumerista. Isto porque o "divulgador" não se afigura, em 
tese, como destinatário final de produtos e/ou serviços colocados à sua disposição 
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pela agravada, deixando de atender, assim, aos requisitos do art. 2.º, do CDC, in  
verbis:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.

Corroborando  ao  exposto,  colaciono  excerto  da  decisão 
proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC 
que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, além de afastar 
a  relação  de  consumo  do  divulgador  para  com  a  empresa  agravada,  não 
reconheceu a possibilidade de equiparação a que se refere o art. 29, do CDC:

"O autor menciona que o divulgador investe dinheiro na empresa ré, em 
troca de rendimentos, o que caracteriza relação de consumo. Porém, não 
compreendo  a  relação  nestes  termos.  O  que  parece,  até  o  presente 
momento, é que o divulgador celebra um contrato com a empresa ré, por 
força  do  qual  obriga-se  a  comprar  kits  de  contas  VOIP.  Se  optar  por 
indicar  outras  pessoas  para  também  celebrarem  com  a  ré  o  mesmo 
contrato, aufere rendimento. Se optar por postar anúncios diários, recebe 
novas  contas,  as  quais  a  empresa  pode  recomprar,  pagando-as  em 
dinheiro.  Na prática,  conforme assentado na decisão liminar proferida 
nos autos em apenso, o que, aparentemente, vinha levando as pessoas a 
ingressarem  na  rede  Telexfree  não  era  propriamente  o  interesse  na 
aquisição de kit s de contas VOIP (seja para consumo próprio ou para 
revenda),  mas  sim  o  interesse  em  auferir  os  benefícios  gerados  pelo 
cadastramento de novos membros à rede e pela postagem de anúncios. 
Por isso, tem-se que essa dinâmica de novos cadastramentos e postagens 
de anúncios e os respectivos pagamentos é que parece traduzir a essência 
do negócio entre a empresa e os divulgadores.

A  circunstância  do  divulgador  aportar  recursos  na  expectativa  de 
remuneração futura não configura, por si só, uma relação de consumo. 
Como dito, ao adquirir a conta VOIP, assumindo a obrigação de mantê-
la  ativa,  o  divulgador  torna-se  consumidor  desse  serviço,  do  qual  a 
primeira ré é fornecedora. Porém, ao realizar novos cadastramentos e 
postar  anúncios,  no  intuito  de  receber  vantagens  pecuniárias,  o 
divulgador  não  está  consumindo  e  a  empresa  não  está  prestando 
nenhum serviço.

Foi dito na já citada decisão liminar que a aquisição de kits de contas 
VOIP e a obrigação de manter ao menos uma ativa parecia mera fachada 
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para  encobrir  o  verdadeiro  negócio  estabelecido  entre  Telexfree  e 
divulgadores, focado no cadastramento de pessoas. Portanto, o primeiro 
negócio, que existe de fato, mas não representa a essência da relação 
entre  as  partes,  não  tem o  condão  de  fazer  com que  toda  a  relação 
caracterize-se como de consumo.

O que se observou até o momento foi que as pessoas interessaram-se em 
investir dinheiro na empresa ré, na expectativa de que teriam retorno alto 
e rápido, mas em razão de seu próprio trabalho de postagens de anúncios 
e  cadastramento  de  pessoas,  não  em  razão  da  contrapartida  de  um 
produto ou serviço oferecido pela empresa.

Parece,  portanto,  que  seriam os  próprios  divulgadores  quem estariam 
oferecendo  serviço  à  Telexfree,  em  troca  da  remuneração,  e  não  o 
contrário. Assim, nem mesmo por força da teoria da aparência poder-se-
ia afirmar que a expectativa do divulgador em relação à empresa fosse 
diversa,  pois,  repita-se, o interesse em adquirir  as contas VOIP para 
consumo ou revenda parece não ter sido o que motivou os milhares de 
ingresso na rede Telexfree.

É certo que, para que a rede possa funcionar a contento, a empresa ré 
oferece sua estrutura organizacional e seu know how, disponibilizando o 
back office aos divulgadores, em sua página na internet, além de diversos 
outros mecanismos, com os quais os mesmos podem acompanhar todo o 
desenrolar de suas atividades, conferindo a dinâmica do crescimento da 
rede,  os  pagamentos,  possibilitando  a  postagens  de  anúncios,  os 
cadastramentos,  dentre  outros.  Porém,  não  considero  que  este  é  um 
serviço  oferecido pela empresa aos  divulgadores,  mas sim que são  os 
instrumentos disponibilizados pela empresa,  para que os divulgadores 
possam realizar os serviços pelos quais são remunerados e que também 
geram  lucro  para  a  primeira  ré:  cadastrar  pessoas  e  postar  anúncios. 
Outro  argumento  apresentado  pelo  autor  é  que  há  vulnerabilidade 
econômica, jurídica, fática e técnica dos divulgadores frente à primeira 
requerida, devendo-se aplicar a teoria finalista aprofundada.

Conforme lições extraídas da ementa citada nas contrarrazões recursais, 
nos termos da teoria finalista, interpreta-se restritivamente o conceito do 
art. 2º do CDC, considerando-se consumidor apenas o destinatário fático 
e econômico do produto ou serviço. A teria finalista aprofundada, por 
outro  lado,  pautando-se  no  conceito  de  consumidor  por  equiparação, 
previsto no art.  29 do CDC, admite que a pessoa jurídica que adquire 
produto  ou  serviço  para  inseri-lo  em  cadeia  de  produção  de  outro 
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produto ou serviço, do qual compõe o custo (preço final), seja equiparada 
a consumidor, se apresentar alguma vulnerabilidade (técnica, jurídica ou 
fática)  frente  ao  fornecedor  (STJ  Resp  1195642/RJ,  Rel.  Min.  Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

O  que  impede  a  aplicação  da  referida  teoria  ao  caso  em  apreço  é 
justamente a ausência de produto ou serviço oferecido pela Telexfree 
aos divulgadores, naquilo que parece ser a essência do negócio entre 
ambos:  o  pagamento  de  bonificações  por  postagens  de  anúncios  e 
cadastros de novos membros.

Admito que há vulnerabilidade dos que contratam com a primeira ré, 
frente  à  complexidade  do  negócio,  que  parece  ilícito,  mas  tem 
roupagem de licitude, tornando difícil ao homem médio aferir se está 
aderindo a uma rede de venda direta através de marketing multinível, 
ou  se  está  sendo  e  fazendo  vítimas  de  uma  "pirâmide  financeira". 
Ainda  assim,  contudo,  não  há  possibilidade  de  aplicação  da  teoria 
finalista aprofundada, justamente por causa da ausência de um produto 
ou  de  um  serviço,  fornecido  pela  empresa  e  consumido  pelos 
divulgadores. Há  várias  relações  jurídicas  em  que  uma  das  partes  é 
vulnerável,  mas  nem  por  isso  caracterizam-se  como  de  consumo." 
(negritei)

Todavia,  a  jurisprudência  pátria  tem  se  manifestado  no 
sentido de que, mesmo em face de contratos de adesão não balizados pela relação 
de consumo, possível a aplicação do art. 112, parágrafo único do CPC1, desde que 
evidenciada a desproporção entre as partes ou, ainda, a especial dificuldade do 
aderente de acesso ao Judiciário.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  EXCEÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA - 
AUSÊNCIA  DE  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  -  MANIFESTA 
DESPROPORÇÃO ENTRE AS PARTES -  CLÁUSULA DE ELIÇÃO DE 
FORO. 
Na  esteira  dos  julgados  deste  e.  Tribunal  de  Justiça,  admite-se  a 
aplicação do art. 112, parágrafo único, do c.p.c, para afastar a cláusula 
de  eleição  de  foro  disposta  em contrato  de  adesão,  quando,  mesmo 

1 Art. 112 - Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.
Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo 
juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu.
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descaracterizada a relação de consumo, houver manifesta desproporção 
entre  os  contratantes  ou,  ainda,  especial  dificuldade  do aderente  de 
acesso  às  vias  judiciais.   (TJMG  Agravo  de  Instrumento  Cv 
1.0024.14.014578-0/001,  Relator(a):  Des.(a)  João  Cancio  ,  18ª  CÂMARA 
CÍVEL, julgamento em 01/07/2014, publicação da súmula em 03/07/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  EXCEÇÃO  DE 
INCOMPETÊNCIA.  REJEIÇÃO.  FORO  DE  ELEIÇÃO.  ABUSIVIDADE 
OU PREJUÍZO DO DIREITO DE DEFESA. O foro de eleição, previsto no 
artigo  111,  do  código  de  processo  civil,  constitui  uma  forma  de 
modificação, pela vontade das partes, da competência relativa, devendo 
ser respeitado, desde que não contrarie disposição de natureza cogente. 
O parágrafo único, do art. 112, do Estatuto Processual civil, acrescido 
pela  Lei  federal  nº  n.  º  11.280/06,  consagrou  a  possibilidade  de 
declaração da nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de 
adesão. Para tanto, é imprescindível a demonstração de abusividade e 
efetivo prejuízo do direito de defesa do réu para que se configure a 
nulidade da cláusula de eleição de foro. No caso em tela, a excipiente 
facilitou de todas as formas,  a  contratação com o excepto fora de sua 
sede, não podendo agora apresentar dificuldade aos efeitos do contrato. 
Agravo  de  instrumento  conhecido  e  desprovido.  (TJGO;  AI  0022453-
75.2014.8.09.0000;  Itumbiara;  Sexta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Norival 
Santome; DJGO 04/06/2014; Pág. 282)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXCEÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA. 
NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE  RELAÇÃO  CONSUMERISTA. 
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. PROVIMENTO DO 
RECURSO. 
1 - Não é consumerista a relação jurídica cujo escopo é outro que não a 
destinação final do produto ou serviço, não se aplicando, destarte, os 
ditames do Código de Defesa do Consumidor. 
2 - A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão avençado entre 
pessoas  jurídicas  é  válida,  desde  que  não  reste  caracterizada 
hipossuficiência de uma das partes ou dificuldade especial de acesso ao 
Judiciário. (TJMG  Agravo  de  Instrumento  Cv  1.0701.12.030852-6/001, 
Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 
em 13/03/2014, publicação da súmula em 24/03/2014)

Assim,  uma  vez  demonstrada  a  manifesta  desproporção 
entre os contratantes e ainda, a dificuldade do aderente ao acesso às vias judiciais, 
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entendo que deverá prevalecer a competência territorial do foro de domicílio da 
aderente/agravante, conforme os entendimentos supracitados.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO 
RECURSO, reformando a decisão agravada, a fim de determinar a manutenção 
dos autos no Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 28 de agosto 
de  2014,  conforme Certidão  do  julgamento.  Participaram  do  julgamento,  além 
desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para 
substituir o Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz.  Presente  à  sessão,  a  Exma.  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 01 de setembro de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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