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1. CONCEITO 

 

A competência é a delimitação da jurisdição em determinado espaço territorial 

específico. Assim, há quem diga que a competência é o limite da jurisdição.  

A competência é a medida da jurisdição. Ela refere-se ao limite do exercício de um 

poder pelo juiz. Decorre da necessidade de divisão de trabalho, levando-se em conta a 

complexidade de matérias e a vasta extensão territorial.  

Art. 44.  Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a 

competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em 

legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que 

couber, pelas constituições dos Estados. 

 Onde procurar a competência:  

1) Constituição Federal ; 

2) Leis federais, Código de Processo Civil; 

3) Constituição Estadual; 

4) Leis estaduais. 

 

 

2. CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação de competências tem por objetivo sistematizar a matéria quanto a 

determinados requisitos. 

 a) Foro e juízo: A competência de foro diz respeito ao espaço territorial. A 

competência de juízo diz respeito à divisão interna desse espaço territorial. 

Exemplo: Vara Fazenda Pública, da Família, dentre outros. A competência de foro 

normalmente está prevista CPC e a competência de juízo na lei de organização 

judiciária. 

 b) Originária e derivada: a competência originária é aquela competência do início, 

de onde se inicia o processo. Já a competência derivada ocorre quando 

determinado ato processual tem que ser realizado ou preferido por determinado 
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juízo ou tribunal no curso de um processo, ela deriva de um ato já praticado no 

processo. 

 

  c) Relativa e absoluta: será melhor explicada no item 5. 

 

3. MOMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

 

Fixa-se a competência no momento da propositura da ação. Considera-se proposta 

a ação no momento em que ela é protocolada. 

Entretanto, para o réu, a propositura da ação ocorre apenas depois de validamente 

citado. 

Art. 312.  Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for 

protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os 

efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. 

 

 

4. VISÃO A PARTIR DA CF/88 

 

 a) A competência deriva do Juiz Natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF). 

 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

 

 b) Só quem pode julgar é a autoridade competente (art. 5º, inciso LIII da CF). 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente; 

 

c) Arts. 144 e 145 do CPC: impedimento e suspeição são vedações legais para o exercício da jurisdição 

no caso concreto. 

 

Art. 144.  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções 
no processo: 
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I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, 
funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento 
como testemunha; 

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou 
membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer 
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
inclusive; 

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, 
ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, inclusive; 

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa 
jurídica parte no processo; 

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer 
das partes;  

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação 
de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; 

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu 
cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 
advogado de outro escritório; 

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 

§ 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor 
público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o 
processo antes do início da atividade judicante do juiz. 

§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar 
impedimento do juiz. 

§ 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de 
mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus 
quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, 
mesmo que não intervenha diretamente no processo. 

 

Art. 145.  Há suspeição do juiz: 

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes 

ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca 

do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do 

litígio; 
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III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 

cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro 

grau, inclusive; 

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.  

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem 

necessidade de declarar suas razões.  

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: 

I - houver sido provocada por quem a alega; 

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta 

aceitação do arguido. 

 

A Constituição distribui a competência em todo o Poder Judiciário Federal (STF, STJ e 

Justiças Federais: Justiça Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal (comum). 

A competência da Justiça Estadual é residual. 

 

5. COMPETÊNCIA RELATIVA E ABSOLUTA 

 

Previsão nos artigos 63 e 64 do CPC. 

O objetivo dessa divisão é mostrar que determinadas competências são tão 

importantes e relevantes que elas têm um caráter absoluto. Um processo com violação 

dessa competência é um processo nulo. 

Já outros tipos competências tem um caráter relativo, pois o vício não é tão grave. O 

vício pode vir a anular o processo, mas ele não torna o processo nulo. 

Lembrando que, de forma didática, a nulidade seria vinculada a uma competência 

absoluta e a anulabilidade seria vinculada a uma competência relativa. 

E quem define se a competência é absoluta ou relativa? O legislador. A lei 

determina critérios que levam a competência a ser absoluta ou relativa.  
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A Lei não utiliza o termo absoluta ou relativa, mas faz uso de outras expressões que 

indicam de qual incompetência se trata. Nos casos abaixo, a lei refere-se às partes. Se as 

partes podem mudar a competência é porque tem um caráter relativo, se não puderem 

mudar, o caráter é absoluto. 

 

Art. 62.  A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da 

função é inderrogável por convenção das partes. 

 

As partes não podem modificar a competência em razão da matéria, da pessoa ou da 

função, pois a lei deu um caráter absoluto para essas competências. 

 

Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor e do 

território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e 

obrigações. 

(...) 

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser 

reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao 

juízo do foro de domicílio do réu. 

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de 

foro na contestação, sob pena de preclusão. 

 

Nesse caso, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do 

território, demonstrando o caráter relativo da competência. 
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A competência absoluta pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.  

A competência relativa somente poderá ser alegada até a contestação, na preliminar 

da contestação. Atenção: no processo civil não existe mais a exceção de incompetência. 

Alegada a incompetência, o juiz dará vista para a parte contrária se manifestar. 

Caso o juiz entenda pela incompetência, ele remeterá os autos para o juiz competente. 

 

 Atenção: os atos praticados pelo juiz antes de se declarar incompetente conservam 

seus efeitos. Salvo se o juiz proferir decisão informando que os atos que ele realizou 

não terão validade. Se o juiz não se manifestar, os atos serão conservados. Vale dizer 

que esse ponto foi modificado pelo CPC/2015. No CPC/1973, as decisões proferidas 

pelo juiz relativamente incompetente eram válidas, e aquelas proferidas por juiz 

absolutamente incompetente eram inválidas. 

 

Art. 64.  A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão 

preliminar de contestação. 

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau 

de jurisdição e deve ser declarada de ofício. 

§ 2o  Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a 

alegação de incompetência. 

§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. 

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos 

de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se 

for o caso, pelo juízo competente. 
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Exceção à impossibilidade de reconhecimento da incompetência relativa de ofício: 

art. 63, § 3º do CPC, cláusulas de eleição de foro. Nesse caso, o juiz pode reconhecer de ofício 

a incompetência se preenchidos dois requisitos: a cláusula tem que ser abusiva e o 

reconhecimento da incompetência tem que ser antes de citação. 

 

 Importante: O item 5 não é válido para o CPC/2015. A regra é única, os atos se 

conservam, salvo decisão do juiz em contrário. No CPC/2015 não faz diferença se a 

incompetência é relativa ou absoluta. 

 

 

6. COMPETÊNCIA FUNCIONAL 

A competência em razão da função é distribuída por conta das funções que devem 

ser exercidas em um mesmo processo. Quando a ação exerce uma função importante ela 

terá uma competência específica.  

Quem determina se determinada função é importante é o CPC. Exemplo: a 

competência para julgar ação rescisória é do Tribunal de Justiça, não é da primeira instância, 

isso porque a função da ação rescisória é importante, qual seja, de desconstituir a coisa 

julgada.  
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Em regra, a competência funcional é absoluta - Art. 62 CPC. Porém existem exceções:  

1) Art. 1º da Lei 7.347-85: 

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, 
as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados:       (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

l - ao meio-ambiente; 

ll - ao consumidor; 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.       (Incluído pela Lei nº 
8.078 de 1990) 

V - por infração da ordem econômica;       (Redação dada pela Lei nº 12.529, 
de 2011). 

VI - à ordem urbanística.      (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 
2001) 

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos.      (Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014) 

VIII – ao patrimônio público e social.       (Incluído pela  Lei nº 13.004, de 
2014) 

Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões 
que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos 
beneficiários podem ser individualmente determinados. (Incluído pela 
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

 

 2) Execução. Art. 516, parágrafo único/CPC.  

Art. 516.  O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 

Parágrafo único.  Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar 

pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se 

encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo  do local onde deva ser 

executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos 

autos do processo será solicitada ao juízo de origem. 
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7. IDENTIFICAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE 

 

Verifica-se primeiro a justiça competente; depois se a competência é tribunal ou 

de juiz monocrático; a competência de foro; o juízo competente; juiz competente; a 

competência interna na vara ou no órgão colegiado; a competência recursal para a 

referida causa. 

Algumas provas vêm cobrando os critérios de fixação interna de Chiovenda, não é 

necessário aprofundar-se na teoria, mas apenas conhecer os critérios: 

1º Objetivo: valor da causa, natureza, pessoas.  

2º Funcional: função exercida pelo órgão jurisdicional no processo. 

3º Territorial: dimensão espacial. 

 

8. PERPETUATIO JURISDICTIONIS 

 

Significa perpetuação da jurisidição. O juiz, uma vez competente, sempre será 

competente até o final do processo. 

 

Definição da lei: 

 

Art. 43.  Determina-se a competência no momento do registro ou da 
distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado 
de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem 
órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 

 

E o que é registro e distribuição? O registro ocorre em locais onde há um juízo único. 

Já a distribuição acontece em comarcas com mais de um juízo, e a competência será 

determinada no momento da distribuição. 

 

 ATENÇÃO: O art. 312 do CPC determina que a parte fixa a competência no momento 

da propositura da ação, e considera-se proposta a ação no momento em que ela é 
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protocolada. Porém esse é o momento da fixação da competência para as partes. 

Quando estamos falando do juízo, a fixação da competência será determinada no 

momento do registro ou da distribuição. 

 

O art. 43 também determina que se a competência estiver de acordo com as regras 

legais, as modificações de fato ou de direito que ocorrerem o curso do processo não alteram 

essa competência. Exemplo: o réu mudou de endereço no curso do processo, não irá alterar 

a competência. Porém existem exceções: 

 

1) Alteração superveniente de competência absoluta: Caso as alterações de fato 

ou de direito modifiquem a competência absoluta, haverá alteração na competência do 

processo. 

 

2)        Supressão do órgão judiciário: o juízo deixa de ter competência porque 

aquele juízo não existe mais. 

 

Jurisprudência do STJ: Desmembramento de Comarca – Resp. 150902 / PR - 

Não se trata de regra absoluta. Ex.: Na criação de uma vara especializada, 

ocorrerá a alteração da competência imediatamente, a menos que a lei traga 

alguma outra previsão expressa. Isso porque o STJ entende que as varas 

tratam de competência em razão da matéria, mesmo que seja competência 

de juízo, e por esse motivo as ações tem que ir imediatamente para as varas 

especializadas.  

 

9. FUNDAMENTOS DA COMPETÊNCIA 

 

9.1. Princípio da Tipicidade: as competências estão definidas tipicamente na 

legislação. Exceção: competências implícitas (implied powers).  

 

9.2. Implied Powers (competências implícitas): competência implícita 

indispensável à preservação da organicidade do sistema normativo. Algumas competências 

não estão previstas expressamente, mas decorrem da outra competência. Exemplo: 

Embargos declaratórios são julgados pelo mesmo órgão prolatador da decisão embargada.  
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9.3. Princípio da Indisponibilidade: o órgão competente não pode se negar a atuar. 

Dessa forma, o juiz não pode se retirar de uma competência, salvo se tiver algum 

impedimento ou suspeição. A regra de competência pode ser alterada somente por lei. Esse 

princípio decorre da indelegabilidade da jurisdição.  

 

9.4. Kompetenz Kompetenz (decorre do direito alemão): o juiz tem o mínimo de 

competência, pelo menos para dizer que é incompetente. É a análise de competência pelo 

próprio juiz.  

 

9.5. Forum Shopping e Forum non conveniens: 

 

9.5.1 Forum Shopping 

Existe na jurisdição brasileira. Ocorre todas as vezes que houver escolha, 

alternativa para competência, trata-se de uma escolha de fóruns. Exemplo: acidente de 

veículo, pode ser no local do fato ou no domicílio do autor. Não fere o princípio da tipicidade, 

pois está previsto na lei, porém a parte pode escolher em qual fórum irá ajuizar a ação.  

9.5.2 Forum non conveniens: 

Não existe na jurisdição brasileira. Significa que o fórum ou a competência não é 

conveniente. O Brasil não aceita esse instituto porque fere o princípio da indelegabilidade. 

  

– Identificar no caso concreto quando essa escolha visa burlar o princípio do juiz 

natural ou é uma técnica de dificultar a defesa do demandado.  

– O juiz pode reconhecer a existência de outro foro mais adequado, fundado no 

argumento em que o juiz é competente para controlar sua própria competência. 

Súmula 33 STJ no Brasil veda essa alternativa.  

 

Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.  

 

10. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

 

10.1. Material 
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Ratione materiae: competência em razão da matéria. Visa uma melhor atuação 

e adequação da justiça a cada caso. Surgem, assim, as varas especializadas em direito 

criminal, civil, direito eleitoral, de família e sucessões etc. É competência absoluta.  

 

10.2. Territorial 

Ratione loci: indica onde deverá ser proposta determinada ação por conta do local.   

 

 10.2.1. Regra geral 

   Art. 46/CPC: Domicílio do réu. Bens móveis. Ações reais mobiliárias. 

 

CPC 

Art. 46.  A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 

móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 

 

E se o réu tiver mais de um domicílio:  

 

CPC 

Art. 46. 

§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer 

deles. 

 

 Se o réu não tiver domicílio certo: 

 

CPC 

Art. 46. 

§ 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser 

demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. 

 

Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil: 
 

CPC 
Art. 46. 
§ 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será 
proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do 
Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. 
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Havendo dois réus ou mais réus com diferentes domicílios: 
 

CPC 
Art. 46. 
§ 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão 
demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. 

 
Execução fiscal: 
 

CPC 
Art. 46. 
§ 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua 
residência ou no do lugar onde for encontrado. 

 

10.2.2. Regra relativa: 

  Art. 47/CPC (forum rei sitae): Bens imóveis, situação da coisa. Ações reais 

imobiliárias. 

Art. 47.  Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente 

o foro de situação da coisa. 

 

O foro de situação da coisa é o competente para as ações reais imobiliárias. 

Porém, o autor pode optar pelo foro de eleição ou foro de domicilio do réu se a ação 

imobiliária não versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e 

demarcação de terras e de nunciação de obra nova. O ajuizamento das ações terão que ser 

no foro da coisa. Qualquer outra ação real imobiliária tem a opção de escolha.  

 

CPC 
Art. 47. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de 
eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, 
servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. 

 

Portanto, para essas seis ações elencadas, temos uma competência territorial 

absoluta. Para os outros tipos de ação a competência é relativa.  

 

Com a mudança da redação do CPC/2015 há divergência na doutrina se a 

competência territorial seria absoluta ou relativa. Teremos que esperar para ver como os 

tribunais vão se manifestar sobre isso. 
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10.3. Ação possessória sobre imóveis: 

  Regra absoluta, inderrogável. Art. 47, §2. 

CPC 

Art. 47. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação 

da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. 

 

10.4. Juizados (Lei 10.259/01) 

  Tratado como competência absoluta. 

 

11. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

a) Divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução 

de união estável – Art. 53, I, CPC. 

 

CPC 

Art. 53.  É competente o foro: 

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e 

reconhecimento ou dissolução de união estável: 

a) de domicílio do guardião de filho incapaz; 

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; 

c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do 

casal;  

 

   b) Ações contra incapaz – Súmula 1/STJ. 
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Súmula 1/STJ: O foro do domicilio ou da residência do alimentando é o 

competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada 

com a de alimentos. 

 

  c) Alimentos – Art. 53, II 

 

CPC 

Art. 53.  É competente o foro: 

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem 

alimentos; 

 

 

  d) Ações contra Pessoa Jurídica – Art. 53, III, “a” 

 

 

CPC 

Art. 53.  É competente o foro: 

III - do lugar: 

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; 

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa 

jurídica contraiu; 

c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou 

associação sem personalidade jurídica; 

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o 

cumprimento;  

e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no 

respectivo estatuto; 

f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de 

dano por ato praticado em razão do ofício; 

 

 

  e) Responsabilidade civil extracontratual. Art. 53, IV/CPC 

 

CPC 
Art. 53.  É competente o foro: 
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:  
a) de reparação de dano; 
b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; 
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  f) Ação por danos decorrentes de acidente de trânsito  

 

CPC 
Art. 53.  É competente o foro: 
V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de 
dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. 

 
 
 

 Atenção: No CPC/73, o STJ entendia que para acidentes de veículo automotor a 
competência poderia ser, além do no local do fato e no domicílio do autor, também no 
domicílio do réu. O STJ ainda não se manifestou acerca de mudança de entendimento, 
portanto ela ainda prevalece. CC 106676/RJ 

 
 
 

DPVAT. COBRANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. 

1 - Na ação por danos decorrentes de acidente de trânsito, o autor tem a 

faculdade de propor a ação no foro do seu próprio domicílio (regra geral do 

art. 94 do CPC), no foro do local do acidente ou, ainda, no foro do domicílio 

do réu (art. 100, parágrafo único do CPC). Se pode o autor optar em propor 

a demanda no foro que lhe é mais conveniente, a competência é relativa, não 

podendo ser declinada de ofício, conforme a súmula 33/STJ. 

2 - Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª 

VARA CÍVEL DE MURIAÉ - MG, suscitado. 

(CC 106.676/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/10/2009, DJe 05/11/2009) 

 
 
 

  g) Ação civil pública por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagísticos e de outras 

providências. Art. 2º da Lei 7.347/85: foro do local onde ocorreu o dano. 
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CPC 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar 

a causa. 

 

 

 

 

12. MODIFICAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

RELATIVA 

 

12.1 Voluntária 

 Foro de eleição. As partes combinam entre elas qual será a competência. 

 

 

CPC 
Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor e do 
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e 
obrigações. 
§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito 
e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. 
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. 

 
 

 
 Atenção, em regra, a competência relativa não pode ser modificada de ofício pelo juiz, 

mas a hipótese do art. 63, § 3º é uma exceção, podendo ser modificada de ofício pelo 
juiz até a citação. 

 

CPC 
Art. 63. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode 
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos 
autos ao juízo do foro de domicílio do réu.  

 
 

 Momento para alegar abusividade da cláusula de eleição de foro: na 
contestação. 
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CPC 
Art. 63. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de 
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. 

 

 

 Alegação de incompetência relativa: na contestação. Não existe mais 

exceção de incompetência no CPC/2015, agora a incompetência relativa 

deve ser alegada em contestação, sob pena de prorrogação da 

competência. Se o réu não alegar na contestação terá os mesmos efeitos da 

não-oposição de exceção de incompetência no CPC/73, a competência será 

prorrogada. 

 

12.2  Legal ou necessária.  

 

CPC 

Art. 54.  A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção. 

 

 

 12.1.1 Continência. Art. 56/CPC. 

 

 Conceito: 

 

CPC 

Art. 56.  Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver 

identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser 

mais amplo, abrange o das demais. 

 

 

Exemplo: a parte A pede a anulação de uma cláusula do contrato, a parte B pede 

a anulação do contrato. A anulação do contrato é mais amplo e abrange a ação de anulação 

de cláusula de contrato. Nesse caso haverá continência. 

 

 

12.1.2 Conexão. Art. 55/CPC. 
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 Conceito: É a relação de semelhança entre demandas. Fato jurídico 

processual que produz o efeito de modificar a competência relativa. A 

reunião de demandas tem por objetivo evitar decisões conflitantes. 

 

 

CPC 

Art. 55.  Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. 

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. 

§ 2o Aplica-se o disposto no caput: 

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; 

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

 

 Atenção, o CPC/2015 incorporou a Súmula 235/STJ no seu art. 55, § 1º. 

 

Súmula 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um 

deles já foi julgado. 

 

 Conexão por similitude: não precisa ter mesmo pedido ou mesma causa de 

pedir, basta que elas tenham o mero risco de gerar decisões conflitantes, 

mesmo que não haja conexão entre eles. É novidade no CPC/2015. 

 

CPC 

Art. 55. 

3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 

 

 

Jurisprudência: Competência relativa – Conexão – Resp CC 115532/MA. 

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS CONTRA 

A UNIÃO E O INEP. MODIFICAÇÃO DO EDITAL DO ENEM. CONEXÃO. 

REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE INTERESSE DE 

ÂMBITO NACIONAL. ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.347/85. 

1. Havendo causa de modificação da competência relativa decorrente de 

conexão, mediante requerimento de qualquer das partes, esta Corte 

Superior tem admitido a suscitação de conflito para a reunião das ações 
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propostas em separado, a fim de que sejam decididas conjuntamente 

(simultaneus processus) e não sejam proferidas decisões divergentes, em  

observância aos princípios da economia processual e da segurança jurídica. 

 

2. A tutela coletiva de interesses individuais homogêneos de âmbito nacional 

atribui à sentença a mesma eficácia, de modo a proteger o direito em sua 

integralidade, ficando o juízo onde foi ajuizada a primeira ação prevento 

para as ações conexas em que detiver competência, nos termos do artigo 2º, 

parágrafo único, da Lei nº 7.347/85. Ajuizadas seis ações civis públicas e 

uma ação cautelar preparatória visando à tutela coletiva de interesse de 

amplitude nacional, em que se pretende a alteração da  

norma (edital) que rege a relação jurídica do grupo de participantes do Enem 

com a União e o Inep, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, 

impõe-se ordenar a reunião das ações conexas propostas em separado, a fim 

de que sejam decididas simultaneamente pelo juízo federal prevento. 

4. Conflito conhecido para determinar a reunião das ações civis públicas e da 

medida cautelar preparatória para julgamento conjunto perante o Juízo 

Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, onde foi 

ajuizada a primeira ação. 

(CC 115.532/MA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 14/03/2011, DJe 09/05/2011) 

 

 

12.2.2.1 Critérios para identificar em qual juízo será juntado o processo: 

 

a) Prevenção 

 

CPC 

Art. 59.  O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 

 

É critério para exclusão dos demais juízos competentes de um mesmo foro ou 

tribunal. Funciona como mecanismo de integração em casos de conexão.  Instrumento para 

que se identifique em qual juízo serão reunidas as causas conexas.  

Não é fator de determinação de competência.  

 

 Ação Civil Pública. Art. 2º da Lei 7.347/85. Mesma regra do CPC: 
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Lei 7.347/85 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar 

a causa. 

 

A competência da ação civil pública é uma competência territorial absoluta 

porque a lei diz que a ação será proposta no local do fato. Mas ao mesmo tempo, a lei diz 

expressamente que a competência é funcional.  A doutrina majoritária entende que é 

competência absoluta, e nesse caso teríamos uma exceção à regra de que não há conexão nos 

casos de competência absoluta. Entretanto, parte da doutrina entende que é competência 

relativa, e nesse caso, não haveria exceção. 

13. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ART. 66 CPC 
 

CPC 
Art. 66.  Há conflito de competência quando: 
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; 
II- 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao 
outro a competência; 
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou 
separação de processos. 
Parágrafo único.  O juiz que não acolher a competência declinada deverá 
suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. 

 
 

a)  Espécies: 

 

–  Positivo. Competente Art. 66, I /CPC. Quando dois ou mais juízes se declaram 

competentes. 

 

–  Negativo. Incompetente Art. 66, II /CPC. Quando dois ou mais juízes se 

declaram incompetentes. 

 

  b) Regra constitucional: 

 

Procedimento do art. 951/CPC. 

 

 

CPC 
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Art. 951.  O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das 

partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. 

Parágrafo único.  O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de 

competência relativos aos processos previstos no art. 178, mas terá 

qualidade de parte nos conflitos que suscitar. 

 

 

  c) Quem resolve o conflito de competência:  

 

 

Conflito Julgamento 
Juízes de primeira instância 
vinculados ao mesmo tribunal 

Tribunal a que se vinculam 

Juízes de primeira instância 
vinculados a tribunais distintos 

Superior Tribunal de Justiça 

Juiz de primeira instância e um 
Tribunal superior 

Supremo Tribunal Federal  

Vara trabalhista e vara federal ou 
estadual 

Superior Tribunal de Justiça 

Órgãos da jurisdição trabalhista  Art. 114, V, CF (EC n. 45/2004) - Órgãos 
da justiça trabalhista 

Vara trabalhista e vara trabalhista 
vinculadas ao mesmo TRT 

Tribunal Regional do Trabalho a que se 
vinculam 

Varas trabalhistas vinculadas a 
TRT’s distintos 

Tribunal Superior do Trabalho 

Juizado especial e vara vinculada a 
um mesmo tribunal 

Súmula 428/STJ – Tribunal a que se 
vinculam  

 

–  O Ministério Público também pode suscitar o conflito de competência. 

Art. 953/CPC.  

 

CPC 
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Art. 953.  O conflito será suscitado ao tribunal: 
I - pelo juiz, por ofício; 
II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição. 

 

14. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 
 

A competência da Justiça Federal é Constitucional e Taxativa (art. 109, CF). 

 

 Entes que fixam a competência: 

 

a) Competência em razão da pessoa: Competência absoluta. Algumas 

pessoas jurídicas atraem a competência da justiça federal independentemente da matéria 

debatida. São elas: a União, Autarquias federais, empresas públicas federais, fundações 

públicas federais. Sociedade de economia mista não atrai a competência da justiça federal.  

 

b) Causas que envolvam organismos internacionais e países são de 

competência da Justiça Federal. 

 

c) Competência por matéria: Competência absoluta. Causas indígenas. 

Mas atenção, não são causas relativas a um índio, mas sim à comunidade indígena. 

 

CPC 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:  
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 
Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional; 
 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência 
da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no 
estrangeiro, ou reciprocamente; 
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste 
artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados 
por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;  
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o 
constrangimento provier de  
autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade 
federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; 
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 
competência da Justiça Militar; 
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a 
execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, 
após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a 
respectiva opção, e à naturalização;  
 
XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

 

 

 Delegação de competência – Art. 109, § 3º/CF. 

A Constituição autoriza a delegação da competência. Para isso é necessário o 

preenchimento dos seguintes requisitos: 

a) Ser matéria previdenciária 

b) Ter o INSS e o segurado como parte 

c) Não haver vara federal no domicílio do segurado. 

 

CPC 
Art. 109.  § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 
domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 
instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja 
sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 
permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 
justiça estadual. 

 

 A lei também pode autorizar outras situações não previstas na constituição em 

que ocorra a delegação de competência. 

- Previdenciária – Criação de Varas Federais no local onde está sendo 

processada uma ação na justiça estadual por delegação de competência. Ocorrerá a 

perpetuatio jurisdictionis. Nesse caso, a competência é em razão da matéria, é competência 

absoluta, e, portanto, os processos deverão ser remetidos para a justiça federal. 
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 - Conflito de competência - Súmula 3/STJ.  Caso haja conflito de competência 

entre a vara estadual que está analisando matéria previdenciária por delegação de 

competência, e outra vara federal, esse conflito de competência será julgado pelo TRF a que 

se vinculam, porque essa vara estadual na verdade atua por delegação de competência de 

uma vara federal. Assim, será como se duas varas federais discutindo a competência. Se 

forem vinculadas a TRF’s distintos, a competência será do STJ.  

 -  Execução Fiscal – CC 87072/MS. 

 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO 
FISCAL. 
FAZENDA NACIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ÓRGÃO FISCALIZADOR 
DAS RELAÇÕES DO TRABALHO. PROMULGAÇÃO DA EC N.º 45/2004. ART. 
114, VII, DA CF. APLICAÇÃO TEMPORAL DA NOVA REGRA DE  
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL 
DEFERIDA À JUSTIÇA DO TRABALHO. 
1. As alterações promovidas pela EC n° 45/2004 no art. 114 da Carta Maior 
não afastaram a competência da Justiça Federal para apreciar as execuções 
promovidas pela Fazenda Nacional, objetivando a cobrança de dívida 
relativa à Cofins. (Precedentes: CC 56261/SC; DJ 11.09.2006; CC 61.526/SP, 
DJ de 07/05/2007; CC 31.151/RS, DJ de 10/09/2001; CC 31.427/RS, DJ de 
25/06/2001; CC Nº 18365, DJ 28/04/97). 
2. A instalação de Varas da Justiça Federal no interior dos Estados não 
extingue a competência excepcional do Juiz de Direito, cuja comarca não seja 
sede de Vara da Justiça Federal, para processar e julgar as execuções  
 
fiscais da União, suas autarquias e empresas públicas, nos termos do art. 109, 
§ 3º, da CF e do art. 15 da Lei 5.010/66. 
3. A Emenda Constitucional n.º 45/2004 ampliou significativamente a 
competência da Justiça do Trabalho, atribuindo-lhe competência para 
dirimir as controvérsias sobre multas aplicadas aos empregadores pelos 
órgãos de fiscalização das relações do trabalho. 
 
4. O Supremo Tribunal Federal, analisando a questão da aplicabilidade das 
modificações engendradas pela referida Emenda aos processos que se 
encontravam em curso quando de sua promulgação, assentou o 
entendimento de que a novel orientação alcança tão-somente os processos 
em trâmite pela Justiça comum estadual ainda não sentenciados. Assim, as 
ações que tramitam perante a Justiça Comum dos Estados, com sentença 
anterior à promulgação da EC 45/04, em respeito ao princípio da 
perpetuatio jurisdictionis, lá devem continuar até o trânsito em julgado e 
correspondente execução, medida esta que se impõe "em razão das 
características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do 
Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata 
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correlação" (CC 7.204-1 - MG, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 
19.12.2005). 
 
5. Consectariamente, na esteira do entendimento firmado pelo Pretório 
Excelso, intérprete maior do texto constitucional, o marco temporal da 
competência da justiça trabalhista para apreciação das ações de execução 
fiscal de dívida ativa decorrente das penalidades administrativas aplicadas 
ao empregador pelos órgãos de fiscalização do trabalho, é o advento da EC 
n.º 45/2004, devendo ser remetidas à justiça do trabalho, no estado em que 
se encontrem, aquelas que, quando da entrada em vigor da referida Emenda, 
ainda não tenham sido objeto de sentença. Precedentes: CC 64.793/SP (DJ 
de 30.04.2007), AgRg nos EDcl no CC 50.610/BA (DJ de 03.04.2006) e CC 
57.915/MS (DJ de 27.03.2006). 
 
 
6. O exame dos autos revela que: (a) a Fazenda Nacional ajuizou ação de 
execução, objetivando a cobrança de contribuição social, relativa ao período 
de junho a dezembro de 1996, e multas aplicadas pela Delegacia Regional do 
Trabalho, distribuída ao Juízo de Direito da Comarca de Água Clara-MT, o 
qual, deferindo pedido formulado pela Fazenda Nacional, determinou a 
remessa dos autos ao Juízo da Vara do Trabalho de Três lagoas-MT, 
consoante decisão de fls. 73; (b) o Juízo da Vara do Trabalho de Três lagoas-
MT determinou o desmembramento da ação executiva, mantendo-se em 
autos apartados as CDA's relativas aos créditos tributários (contribuição 
social do período de junho a dezembro de 1996), e suscitou o presente 
conflito de competência em relação à cobrança da multa aplicada pela 
Delegacia Regional do Trabalho, inscrita sob o nº 136.010.03526-24, nos 
termos da decisão de fls. 85/86. 
 
7. In casu, conforme se depreende dos autos, o Juízo de Direito da Comarca 
de Água Clara-MT proferiu sentença nos autos da ação ordinária nº 37/04 
em 28.02.2005 (fls. 66/67), portanto, após a promulgação da Emenda 
Constitucional n.º 45/2004, o que revela inconteste a competência da Justiça 
Trabalhista para processamento e julgamento da execução atinente à 
cobrança da multa, por infração à legislação do trabalho, imposta pela DRT. 
 
8. Agravo Regimental provido, para reconsiderar a decisão de fls. 
100/105, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho. 
(AgRg no CC 87.072/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 12/08/2009, DJe 21/09/2009) 

 
 

 Atenção: Matérias relativas a acidente de trabalho, ainda que seja o INSS uma autarquia 
federal e o segurado vai pedir benefício decorrente de acidente de trabalho, ou seja, matéria 
federal, a ação vai ser na justiça estadual. Não é delegação de competência, mas sim fixação 
de competência. 
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15. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 

 

São as regras dispostas no CPC acerca da competência da justiça brasileira ou da 

justiça internacional para a análise de determinadas demandas. 

 Litispendência – art. 24, CPC 

Não existe litispendência para duas ações idênticas, uma no Brasil e outra no 

exterior. Não há óbice à homologação de sentença proferida por juízo estrangeiro, mesmo 

havendo uma ação também no Brasil. 

CPC 

Art. 24.  A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz 

litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça 

da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em 

contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. 

Parágrafo único.  A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não 

impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para 

produzir efeitos no Brasil. 

 

 Espécies de competência internacional: 

 

a) Concorrente ou cumulativa. Art. 21 e 22/CPC. 
 
As ações podem ser ajuizadas no exterior ou no Brasil e a Justiça brasileira 

homologará sentença que for proferida pelo juízo estrangeiro. 

 

Hipóteses:  
 
1) réu no Brasil; 
 
2) cumprimento de obrigação no Brasil; 
 
3) fato ocorrido ou praticado no Brasil; 
 
4) ação de alimentos quando o credor tiver domicílio no Brasil; 
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5) ação de alimentos quando o réu não tiver vínculos no Brasil; 
 
6) decorrente de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou 
residência no Brasil; 
 
7)  em que as partes se submeterem à jurisdição nacional. 

 

CPC 
Art. 21.  Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as 
ações em que: 
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. 
Parágrafo único.  Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada 
no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou 
sucursal. 
 
Art. 22.  Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar 
as ações: 
I - de alimentos, quando: 
a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil; 
b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de 
bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos; 
II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver 
domicílio ou residência no Brasil; 
III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição 
nacional. 

 

 

 Necessidade de homologação (exequatur) pelo STJ. Art. 963/CPC. 

 

CPC 
Art. 963.  Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: 
I - ser proferida por autoridade competente; 
II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia; 
III - ser eficaz no país em que foi proferida; 
IV - não ofender a coisa julgada brasileira; 
V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense 
prevista em tratado; 
VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública. 

 
 

 Atenção: quanto ao artigo 963, inciso IV, do CPC, se ajuizada duas ações, uma no Brasil e 

outra no exterior, e a do Brasil for julgada primeiro, a sentença estrangeira não será 

homologada pois ofenderá a coisa julgada brasileira. 
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 Cabe ao STJ homologar sentença estrangeira (EC/45). Art. 105, I, alínea “i” 

CF/88. Procedimento de homologação. Art. 960/CPC. 

 

CPC 
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
 
I - processar e julgar,  originariamente: 
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às 
cartas rogatórias;(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 963.  Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: 
I - ser proferida por autoridade competente; 
II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia; 
III - ser eficaz no país em que foi proferida; 
IV - não ofender a coisa julgada brasileira; 
V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense 
prevista em tratado; 
VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública. 
 
Art. 960.  A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de 
homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido 
contrário prevista em tratado. 

 

 

 O STJ homologa a sentença estrangeira e a sua execução é realizada pela Justiça 

Federal. 

 

 O juiz, na sua função de examinar a questão de competência, deve, em primeiro 

lugar, recorrer às normas de competência internacional (ênfase à supremacia da jurisdição 

nacional em face da estrangeira. Art. 24/CPC). Ou seja, o juiz analisa as a normas 

internacionais, se há algum tratado que regula a questão, se não houver ele recorre às regras 

do direito brasileiro. 

 

b) Princípios de competência internacional: 

 
A distribuição de competência é orientada pela aplicação dos princípios da 

efetividade, plenitude jurisdictionis (limitações estabelecidas por sua própria legislação ou 

construção jurisprudencial), Exclusividade, Unilateralidade, Imunidade de Jurisdição, 

Proibição de denegação de Justiça e Autonomia da Vontade. 
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 Exclusiva. Art. 23/CPC. 

 
Sentença estrangeira proferida em tais casos não será homologada no Brasil. 

Não se reconhece sentença estrangeira em caso de competência exclusiva. 

 

Hipóteses: 

• Imóveis situados no Brasil; 

• Imóveis decorrentes de sucessão, ainda que o autor da herança seja 

estrangeiro ou tenha domicílio fora do Brasil; 

• Divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável quanto aos bens 
situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou 
tenha domicílio fora do território nacional.  
 
 

CPC 
Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de 
qualquer outra: 
I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; 
II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de 
testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, 
ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 
domicílio fora do território nacional; 
III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder 
à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de 
nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. 

 

16. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

– Solicitação de medida judicial, investigativa ou administrativa. Art. 26 ao 28/CPC. 

– Objeto da cooperação jurídica internacional. Art. 27/CPC. 

– Carta rogatória. Art. 40/CPC. 

– Requisitos das cartas. Art. 260/CPC. 

– Sentença estrangeira. Art. 515/CPC. 
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Bons estudos! 

 


