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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 
DE  DANOS  MORAIS  AJUIZADA  NA  COMARCA 
DE  SERRA  BRANCA  EM  VIRTUDE  DE 
PROGRAMA  DIVULGADO  EM RÁDIO  DAQUELE 
MUNICÍPIO.  PROMOVIDO  QUE  INTERPÔS 
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. 
JUÍZO SUSCITADO QUE REMETEU OS AUTOS À 
COMARCA  DE  JUAZEIRINHO,  LOCAL  ONDE 
RESIDE  O  AUTOR.  JUIZ  SUSCITANTE  QUE 
AFIRMA  SER  COMPETENTE  O  JUÍZO  DA 
COMARCA  ONDE  OCORREU  O  FATO. 
INTERPRETAÇÕES  DIVERSAS  ACERCA  DO 
ART.100,  V,  “a”,  DO CPC.  LUGAR  DO ATO  OU 
FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO AQUELE 
EM  QUE  RESIDE  E  TRABALHA  A  PESSOA 
PREJUDICADA  COM  A  NOTÍCIA  VEICULADA 
PELA  IMPRENSA.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO 
SUSCITANTE. 

− A  questão cinge-se a interpretar o artigo 100, 
V,  “a”,  do  CPC,  e,  assim,  saber  o  que  deve  ser 
considerado como local do dano, uma vez que para 
o juízo suscitante este pode ser definido como local 
do ato, ou seja,  onde foi  veiculado o programa de 
rádio, e, para o suscitado, como o lugar onde reside 
o prejudicado e que, portanto, o evento negativo teve 
maior repercussão. 

− Entendo que a competência para proposição 
de demanda indenizatória, em que se postula danos 
morais  e  materiais  decorrentes  de  divulgação  de 
matéria por meio de programa de rádio, é a do local 
em que sobrevier o prejuízo, pois é neste lugar que 
são sentidos os efeitos lesivos do dano.  No caso, o 
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foro competente para processar e julgar a lide deve 
ser o do lugar do ato ou fato em que o Autor tomou 
conhecimento  da  divulgação  do  programa,  pois  é 
neste  local  que  a  ofensa  presumivelmente  se  faz 
sentir  com maior  intensidade,  bem como, facilita  a 
comprovação de eventual prejuízo. 

− Adoto  o  entendimento  de  que  local  do  fato 
não  é,  necessariamente,  o  lugar  onde  a  pessoa 
jurídica ( Rádio Independente FM) tem sua sede e de 
onde partiram as acusações, mas, sim, o local onde 
o programa de rádio teve maior repercussão, que, no 
caso,  é  a  cidade  onde  trabalha  e  reside  o  Autor. 
Precedente do STJ nº  AgRgREsp nº 400.988/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  RECONHECER a  competência  do  Juízo 
Suscitante, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 
105.

RELATÓRIO

O  Juiz de Direito da Comarca de Juazeirinho suscitou Conflito 

Negativo de Competência Cível em face do Juízo de Direito da Comarca de 

Serra Branca, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por João Batista Sales Noberto.

O  juízo  suscitado,  acolhendo  exceção  de  incompetência, 

declinou da competência para processar a demanda sob fundamento de que a 

cidade na qual o Autor reside (Município de Santo André,  termo judiciário da 

Comarca de Juazeirinho) deve ser considerada como local do dano, uma vez 

que em se tratando de situações que envolvem os meios de comunicação, 

deve  ser  considerada  a  localidade  onde  reside  e  trabalha  a  pessoa 

prejudicada.

O  juiz  suscitante  entendeu  que  tendo  sido  o  programa 

radiofônico  veiculado  na  cidade  de  Serra  Branca,  é  daquele  juízo  a 

competência para julgar a ação principal por ser o local do fato onde ocorreram 

os alegados danos.
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A  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.98/103  opinou  pelo 

conhecimento  do  conflito  para  que  seja  declarado  competente  o  Juízo  de 

Direito da Comarca de Serra Branca.

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  Conflito  de  Competência  estabelecido  entre  os 

Juízos  da  Comarca  de  Juazeirinho (suscitante)  e  o  da Comarca  de  Serra 

Branca (suscitado).

 

O Autor, Vereador do Município de Santo André, ajuizou Ação 

de  Reparação  de  Danos  contra  Fernando  Coutinho,  jornalista,  e  Fenelon 

Medeiros  Filho,  na  época,  Prefeito  de  Santo  André,  em razão de supostas 

agressões  verbais  veiculadas  no  programa  da  Rádio  Independente  FM, 

localizada no Município de Serra Branca.

O art.100, V, “a”, do CPC, prescreve que é competente o foro 

do lugar do ato ou fato para a reparação do dano. 

A  questão cinge-se a interpretar  o  referido artigo,  e,  assim, 

saber o que deve ser considerado como local do dano, uma vez que para o 

juízo suscitante este pode ser definido como local do ato, ou seja, onde foi 

veiculado o programa de rádio, e, para o suscitado, como o lugar onde reside o 

prejudicado e que, portanto, o evento negativo teve maior repercussão.

Pois bem.

Entendo  que  a  competência  para  proposição  de  demanda 

indenizatória,  em que  se  postula  danos  morais  e  materiais  decorrentes  de 

divulgação de matéria por meio de programa de rádio, é a do local em que 

sobrevier o prejuízo, pois é neste lugar que são sentidos os efeitos lesivos do 

dano.
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No caso, o foro competente para processar e julgar a lide deve 

ser  o  do  lugar  do  ato  ou  fato  em  que  o  Autor  tomou  conhecimento  da 

divulgação do programa, pois é neste local que a ofensa presumivelmente se 

faz  sentir  com  maior  intensidade,  bem  como,  facilita  a  comprovação  de 

eventual prejuízo. 

Sendo o Autor Vereador do Município de Santo André e tendo a 

rádio divulgado entrevista feita pelo jornalista Fernando Coutinho ao Prefeito de 

Santo  André,  é  certamente  naquela  cidade,  que  faz  parte  da  Comarca  de 

Juazeirinho, que a ofensa foi sentida e repercutiu, não importando o foro do 

domicílio da pessoa jurídica. Outrossim, é naquele lugar onde se poderá colher 

maiores subsídios para aquilatar a extensão dos prejuízos que o ato ou fato 

ilícito  eventualmente  tenha  causado  ao  lesado,  averiguando  se  as  ofensas 

atingiram a imagem do Autor perante seus eleitores, conforme alega na petição 

inicial.

Portanto,  adoto  o  entendimento  de que local  do  fato  não é, 

necessariamente, o lugar onde a pessoa jurídica ( Rádio Independente FM) 

tem sua sede e de onde partiram as acusações,  mas,  sim, o local  onde o 

programa de rádio teve maior  repercussão, que,  no caso,  é a cidade onde 

trabalha e reside o Autor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL  CIVIL  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  - 
ESTADO-MEMBRO  –  COMPETÊNCIA  DO LOCAL  DO 
DANO - ART. 100, V, 'A', DO CPC – PRECEDENTES.
1.  A  fixação  da  competência  do  local  nas  ações  de 
reparação de dano, de acordo com o art. 100, V, 'a' exclui 
a aplicação do art. 94, ambos do CPC.
2.  Nas  hipóteses  de  danos  causados  através  de 
veiculação  de  notícias  através  da  imprensa 
jornalística, considera-se como lugar do ato ou fato o 
local  em  que  residem  e  trabalham  as  pessoas 
prejudicadas.
3. Precedentes da Corte.
4.  Agravo  regimental  improvido"  (AgRgREsp  nº 
400.988/SC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Eliana 
Calmon, DJ de 4/8/03).” (grifo nosso)
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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. Ação 
de indenização por danos morais e materiais. Exceção de 
incompetência.  Supostas  ofensas  proferidas  em 
programa de rádio. Competência. Foro do lugar do ato 
ou  fato.  Intelecção  do  art.  100,  V,  a,  do  CPC.  Regra 
especial  por  se  tratar  de  ação  de  reparação  de  dano. 
Local onde houve maior repercussão. Improcedência 
do conflito. A jurisprudência desta corte é firme no sentido 
de que, nas ações de indenização por danos causados 
através  de veiculação  de notícias  através da  imprensa 
jornalística,  o  foro  competente  para  julgar  a  demanda 
deve ser fixado de acordo com a regra especial do art. 
100,  V,  “a”,  do  CPC  (do  lugar  do  ato  ou  fato)  em 
detrimento à aplicação da regra geral esculpida no art. 94 
do CPC (domicílio do réu).  Considera-se “lugar do ato 
ou fato”, para efeito de aplicação da regra 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. (TJPB; CC 
0002068-59.2012.815.0631;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque; DJPB 14/11/2014; Pág. 14) 

Ante  o  exposto,  conheço  do  conflito  para  declarar 
competente  o  Juízo  de  Direito  da  Comarca  de  Juazeirinho  (Juízo 
Suscitante) para processar e julgar o processo nº  0000595-67.2014.815.0631.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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