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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2092257-54.2016.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante 
SINDASP - SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS, é agravado SIFUSPESP - 
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª 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 CLAUDIO GODOY 
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E RUI CASCALDI.

São Paulo, 5 de agosto de 2016.

Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo n.: 2092257-54.2016.8.26.0000
Nº de 1ª instância: 0025599-28.2015.8.26.0482
Comarca:    Presidente Prudente (5ª Vara Cível)
Agravantes:Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária e    
                     Funcionários da Secretaria da Justiça do Estado de São  
                     Paulo e outros 
Agravados: Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado  
                     de São Paulo -SIFUSPESP e outro 
Juiz:            Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Voto n. 8.213

EMENTA  AGRAVO DE INSTRUMENTO  Exceção de 
incompetência  Ação de reparação de dano causado por injúrias e 
difamações  Inteligência do art. 100, parágrafo único do 
CPC/1973 (art. 53, V, do CPC/2015)  Precedentes da Câmara 
Especial do TJSP - Competência concorrente do foro do domicílio 
do autor e do local do fato  Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 

liminar, nos autos da exceção de incompetência em ação de indenização por 

dano moral c.c. obrigação de fazer e não fazer, da decisão reproduzida, nestes 

autos, às fls. 23/24, que julgou procedente o incidente, determinando a 

remessa dos autos à Comarca de São Paulo  Capital, domicílio dos 

requeridos, nos termos do art. 53, III, “d” e IV”, a” do CPC/2015. 

Afirmam os recorrentes que, por se tratar de ação de 

indenização, é facultado ao autor o ajuizamento no foro do local do fato ou no 

foro de seu domicílio, razão pela qual não se deve admitir a remessa dos autos 

para a Capital, sendo de rigor sua manutenção na comarca de Presidente 
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Prudente.

Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e a reforma 

para manter a competência da 5ª Vara Cível da Comarca de Presidente 

Prudente.

Indeferido o efeito suspensivo, não foram apresentadas 

contrarrazões (fls. 32).

É o Relatório. 

A incompetência relativa foi arguida na vigência da 

legislação processual anterior sob a forma de exceção, que não existe mais, 

mas em respeito a ato processual perfeito, foi julgada como exceção, e 

consequentemente a decisão, ainda que na vigência do CPC/2015, é 

agravável, com amparo no art. 522 do CPC/1973, por ter sido prolatada em 

exceção de incompetência, razão pela qual conheço do agravo de 

instrumento.

Os agravantes ajuizaram a ação de indenização por 

dano moral c.c. obrigação de fazer e de não fazer, sob o fundamento de que 

tiveram sua honra ofendida pelas injúrias e difamações promovidas pelos 

requeridos em seu jornal periódico e por meio de seus colaboradores.

Nesses termos, por se tratar de ação de reparação de 

dano sofrido em razão de delito (calúnia, injúria, difamação), são 

competentes para seu julgamento tanto o juízo do foro do domicílio dos 

autores como o do local do fato, conforme arts. 100, parágrafo único, do 

CPC/1973 e art. 53, V, do CPC/2015.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência da Câmara 

Especial deste E. Tribunal de Justiça:
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Ementa: Conflito de Competência   Ação de 

Indenização por danos morais, decorrente de calúnia, 

proposta junto ao Foro do autor in casu Foro Regional 

de Santo Amaro  Redistribuição ex officio sob o 

fundamento de que deve prevalecer o endereço da ré  

Conforme o disposto no artigo 100, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, feitos desta natureza podem 

ser ajuizados no foro do domicílio do autor ou no do 

local dos fatos  Conflito julgado procedente  

Precedentes desta Câmara Especial  Competência da 

6ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro 

(Conflito de Competência nº 

0070325-78.2015.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. 

Des. Xavier de Aquino (decano), j. em 21/03/2016). 

Ementa: Conflito de Competência   Ação de 

indenização por dano moral e material proposta junto 

ao Foro em que domiciliado o autor, in casu, Foro 

Regional do Tatuapé  Redistribuição 'ex officio' sob o 

fundamento de que os fatos em questão ocorreram em 

área afeta ao Foro Central que abrange, inclusive, o 

endereço da ré  Inexistência de ação declinatória de 

foro  Conforme o disposto no artigo 100, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, feitos desta 

natureza podem ser ajuizados no foro do domicílio do 

autor ou no do local dos fatos  Conflito julgado 

procedente  Precedentes desta Câmara Especial 

 Competência da 1ª Vara Cível do Foro Regional VIII, 

Tatuapé (Conflito de Competência nº 

0021002-07.2015.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. 

Des. Guerrieri Rezende, j. em 06/07/2015). 

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE 
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COMPETÊNCIA. Ação de reparação de danos morais. 

Expedição de ofício ao Juízo Criminal a fim de se 

apurar a eventual prática do crime 

de injúria. Danos morais que derivam de delito 

supostamente praticado contra a autora. Demanda que 

pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor. 

Aplicação do artigo 100, parágrafo único, do Código 

Processo Civil. Precedentes do E. TJSP. Conflito 

julgado procedente para declarar a competência do 

MM. Juízo suscitado. (Conflito de Competência nº 

0062008-28.2014.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. 

Des. Carlos Dias Motta, j. em 15/12/2014). 

Colhe-se, ainda, o entendimento do STJ de que: "1. 

"No caso de ação de indenização por danos morais causados pela 

veiculação de matéria jornalística em revista de circulação nacional, 

considera-se 'lugar do ato ou fato', para efeito de aplicação da regra especial 

e, portanto, preponderante, do art. 100, V, letra 'a', do CPC, a localidade em 

que residem e trabalham as pessoas prejudicadas, pois é na comunidade 

onde vivem que o evento negativo terá maior repercussão para si e suas 

famílias" (REsp 191.169/DF, DJ 26/06/2000, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Júnior; REsp 555.840/RS, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), 

QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 01/06/2010).

A condenação na obrigação de cessar as agressões nas 

redes sociais ou em jornais, sob pena de multa diária, é cumulação 

sucessiva, que segundo Moacyr Amaral Santos1 ocorre quando "entre os 

pedidos haja relação de tal dependência que a decisão do segundo dependa 

1 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. Vol. 1. 20ª ed. 
São paulo: Saraiva, 1998, p.192.
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da acolhida do primeiro", no caso quanto à ilegalidade dos fatos imputados. 

 Assim, proposta a ação no foro do domicílio dos autores 

 Presidente Prudente -, é de rigor e improcedência do incidente de exceção 

de competência suscitado pelos recorridos.

Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de 

instrumento nos termos da fundamentação.

Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Relator

Assinatura Eletrônica
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