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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2041128-39.2018.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante ZELIA 
DOS SANTOS, é agravada IZABEL CRISTINA ZANFOLIN.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

Nilton Santos Oliveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2041128-39.2018.8.26.0000

AGRAVANTE : Zelia dos Santos

AGRAVADA : Izabel Cristina Zanfolin

COMARCA : Votuporanga

JUIZ : Reinaldo Moura de Souza

VOTO Nº 0049 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. 
Admissibilidade, interpretação analógica do artigo 
1.015, inciso III, do Código de Processo Civil. Ação de 
indenização por danos morais. Supostas mensagens 
indecorosas enviadas pela ré ao celular da autora, via 
WhatsApp. Insurgência contra a decisão que 
determinou a remessa dos autos a uma das Varas 
Cíveis da Comarca de São Paulo/SP (foro de domicílio 
da ré). Demanda pautada na suposta ocorrência de 
ilícito civil com reflexos penais (crime de injúria  art. 
140 do Código Penal). Incidência da regra especial 
consagrada no art. 53, V, NCPC (foro do domicílio do 
autor ou do local dos fatos). Precedentes. Autora que 
optou por ajuizar a ação indenizatória no foro de seu 
domicílio (Comarca de Votuporanga/SP). Ausência de 
violação às regras de competência territorial 
consagradas na legislação processual civil. Processo 
que deve continuar tramitando perante o Juízo da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP. Decisão 
reformada. Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

digitalizada às fls. 42 que, em autos de ação de indenização por danos morais, 

determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, 

haja vista a regra de competência insculpida no art. 46 do NCPC (domicílio do 

demandado). 

Argumenta a agravante, em breve síntese, que, por se tratar 

de regra de competência territorial (e, portanto, relativa), pode optar por ajuizar a 
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demanda no foro de seu domicílio. Sustenta que, caso haja o deslocamento de 

competência, a presente demanda poderá ter maior repercussão, prejudicando as partes. 

Aduz que o foro competente é aquele no qual se verificaram os fatos narrados na inicial.   

Recurso processado, isento de preparo.

Contraminuta às fls. 72/73.

É O RELATÓRIO.  

Em primeiro lugar, afasto a preliminar de não conhecimento 

do recurso suscitada pela agravada em sua contraminuta pelas razões abaixo expostas.

A questão sobre a "competência" pode, ou não, tornar o 

processo defeituoso ao ponto de anulá-lo, como é o caso da incompetência absoluta. 

Noutra ponta, embora não cause a nulidade, pode retirar da parte o direito de ter ao seu 

alcance certas condições para litigar em juízo, como é o caso da competência relativa. 

Entretanto, quer seja absoluta ou relativa, é de suma importância dirimir esta questão 

antes do prosseguimento do processo.

Deste modo, embora a r. decisão recorrida não esteja 

expressamente elencada dentre as hipóteses ensejadoras da interposição de agravo de 

instrumento (art. 1.015 do NCPC), é certo que a questão ligada à competência é ínsita à 

própria finalidade do processo; assim não se justifica que esta questão de suma 

importância à instrumentalização do direito subjetivo só possa ser debatida em sede de 

apelação pois, em certos casos, o prosseguimento do processo (não raro dispendioso às 

partes ou ao Estado) deixará as partes sob a "espada de Dâmocles" (1), ou seja, 

inseguras quanto à validade de todo trabalho realizado para atingir o direito almejado. 

Ora, a Justiça tem obrigação legal de trazer "segurança" às relações jurídicas, assim não 

pode admitir a tramitação de processo sem estar segura de que ele é capaz de dizer o 

direito pedido pelas partes; assim as deliberações sobre a competência, ainda que não 

seja absoluta, admitem recurso de Agravo de Instrumento, em razão de interpretação 

ampliativa do artigo 1.015, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto se tratam de 

situações análogas.

Confira-se, a esse respeito, recente precedente de lavra do 

C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO 

IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT 
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ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 

N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM 

FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO 

CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO 

PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL 

ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE 

REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU 

EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as 

normas de caráter processual têm aplicação imediata aos 

processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente 

(tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do 

novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, 

o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o 

STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é 

aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, 

ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata 

compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que 

pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ.

3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de 

incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o 

incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos 

autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em 

seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo 

Tribunal a quo.

4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio 

será o marco de definição da norma processual de regência do 

recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de 

tumulto processual.

5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do 

CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de 

competência continua desafiando recurso de agravo de 

instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da 

norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que 

ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo 
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incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e 

adequado julgue a demanda.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Diante disso, tem-se que a r. decisão recorrida, por versar 

sobre a suposta incompetência do MM. Juiz a quo para processar e julgar o feito, desafia 

a interposição de agravo de instrumento.

Logo, o recurso deve ser admitido, afastando-se a 

preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contraminuta. 

No mérito, o recurso merece ser provido.

Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada 

em mensagens indecorosas que teriam sido enviadas pela ré ao celular da autora por 

meio do aplicativo WhatsApp. Narra a autora que sua honra teria sido ofendida pela ré e 

que esta, com seu comportamento, teria incorrido no tipo penal descrito no artigo 140 do 

Código Penal (crime de injúria). Pretende seja a ré condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00.

Respeitado o entendimento esposado pelo MM. Juiz a quo, 

não se pode considerar que o Juízo da Comarca de São Paulo/SP (local do domicílio da 

ré) seja o competente para processar e julgar a demanda em questão. 

Isso porque, havendo regra específica sobre a competência 

territorial relativa às ações indenizatórias pautadas na prática ou ocorrência de delito 

(foro do domicílio do autor ou local dos fatos - art. 53, V, NCPC), não há que se cogitar 

da aplicação da regra geral (foro de domicílio do réu  art. 46, caput, NCPC).

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a petição inicial narra 

a suposta ocorrência de ilícito civil (pautado na responsabilidade extracontratual), com 

reflexos penais, enquadrando-se, portanto, no conceito de "delito" insculpido no artigo 53, 

inciso V, NCPC. 

Como consequência, a agravante, na condição de autora, 

possui a faculdade de ajuizar a demanda indenizatória tanto no foro de seu domicílio 

como no do local dos fatos. 

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o C. Superior Tribunal de 

Justiça:
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"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FORO DE ELEIÇÃO. 

CONTRATO DE FRANQUIA. LOCAL DO DANO. LOCAL DO 

DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. JULGAMENTO CONJUNTO 

COM O RESP 930.875/MT.

1.- A competência para a ação que visa à reparação de danos, 

fundada em responsabilidade contratual ou extracontratual, deve 

ser proposta no local onde se produziu o dano não no domicílio do 

réu. Trata-se, no entanto, de competência territorial relativa que, 

portanto, pode ser derrogada por contrato, de modo a prevalecer o 

foro de eleição.

2.- Não desfaz a validade do foro de eleição a circunstância do 

ajuizamento da ação, decorrente de contrato de franquia, como 

ação indenizatória, porque esta sempre tem como antecedente a 

lide contratual.

3.- Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de 

franquia, não se admite a alegação de abusividade da cláusula de 

eleição de foro ao só argumento de tratar-se de contrato de 

adesão.

4.- Recurso especial provido, com determinações e imediata 

remessa dos autos ao Juízo do foro de eleição (Rio de Janeiro), 

realizado o julgamento em conjunto com o REsp 930.875/MT." 

(STJ, REsp 1087471/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011).

"COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA 

REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, "A", PARÁGRAFO ÚNICO, 

DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR A 

AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL 

EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO.

1. A norma do art. 100, v, "a", parágrafo único, do CPC (forum 

commissi delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis 

quanto penais.

2. Constatada a contrafação ou a concorrência desleal, nos termos 

dos arts. 129 e 189 da Lei 9.279/96, deve ser aplicado à espécie o 
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entendimento segundo o qual a ação de reparação de dano tem 

por foro o lugar onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a 

demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar.

3. Embargos de divergência providos."

(EAg 783.280/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 19/04/2012).

Assim, considerando que a demanda de origem foi ajuizada 

no foro do domicílio da autora (Comarca de Votuporanga/SP), não se vislumbra qualquer 

violação às regras de competência territorial consagradas na legislação processual civil, 

de modo que o processo deve continuar tramitando perante o Juízo de origem, sustando-

se a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP.

Logo, a r. decisão recorrida deve ser reformada, mantendo-

se a tramitação do feito de origem perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Votuporanga/SP. 

Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

Este é o meu voto.

NILTON SANTOS OLIVEIRA

Relator

(1) A expressão "espada de Dâmocles"  originou-se de uma antiga parábola moral, popularizada pelo 

filósofo romano Cícero no livro Tusculan Disputationes, escrito no ano 45 a.C.  A versão de Cícero 

fala sobre Dionísio II, um rei tirânico que  governava a cidade siciliana de Siracusa durante os 

séculos IV e V a.C.
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