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Jurisdição e Competência 
Muito embora o tema central seja jurisdição e competência, não podemos deixar de trabalhar com outras 

formas de solução de conflitos diante da realidade atual (mediação, arbitragem, conciliação, etc.). 

 

1. Jurisdição e outras formas de solução de conflitos 
A jurisdição não é a única forma de resolução de conflitos. Hoje em dia, fala-se muito no sistema de 

múltiplas portas. Quando se estudam os direitos fundamentais que todo cidadão tem em relação ao 

processo, ressalta-se o direito de acesso à justiça, o qual não é somente acesso ao Poder Judiciário, é muito 
mais amplo. Portanto, envolve outras formas de solução de conflitos. Por isso, o sistema de múltiplas 

portas, que é o sistema de múltiplas portas de acesso à justiça, além da tradicional jurisdição estatal.  

 

1.1. CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

Formas alternativas de solução de conflitos. Recomenda-se a leitura da Lei 13.140/2015. 

A conciliação e a mediação estão previstas não apenas no CPC, como são muito estimuladas. Atualmente, 

é muito comum o estímulo a outras formas de jurisdição, além da estatal. Não apenas com a intenção de 
desafogar o Judiciário, mas também promover a solução consensual. Quando a parte do conflito participa 

efetivamente da construção da solução, ela sai muito mais satisfeita, o que é comprovado cientificamente.  

No CPC: 

Art. 3º 

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 
membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

 

Não obstante já existir um processo em andamento, de a jurisdição estatal já ter sido provocada, não se 

exclui a possibilidade que as partes, já no processo, possam recorrer a outras formas de solução de conflito 
(preferencialmente, as consensuais).  

 

Conciliação  preferencialmente, quando não houver vínculo anterior entre os envolvidos no conflito.  

 Exemplo: é muito comum a conciliação judicial ou extrajudicial em litígios que envolvem 

reparação de danos, como um acidente de trânsito. Não havia qualquer vínculo entre os envolvidos 

no acidente. Para esse caso, a conciliação é a forma mais recomendável. 

Mediação  preferencialmente, quando houver relação prévia e/ou continuada entre os envolvidos no 

conflito. 

 Exemplo: conflitos envolvendo familiares e vizinhos, porque nessas situações existe uma relação 

continuada, um vínculo anterior ao surgimento do conflito.  
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O art.  139, V recomenda que o juiz tente promover a autocomposição: 

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: 

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; 

A conciliação e mediação não necessariamente serão feitas por órgãos, setores ou pessoas vinculadas ao 
Poder Judiciário. Pelo contrário, existem várias instituições especializadas em conciliar e mediar que não 

tem nenhuma ligação com o Judiciário. Porém, o próprio Poder Judiciário também deve se preparar para 

essas situações.  

Para suprir a necessidade dos tribunais, o art. 165 determina: 

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de 

conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e 

mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 
estimular a autocomposição. 

Centros judiciais de conflitos são os famosos CEJUSCs. 

Porém, as possibilidades não se esgotam na mediação e conciliação – existem múltiplas portas. Por isso, a 
determinação do mencionado artigo acerca do “desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, 

orientar e estimular a autocomposição”. 

No mesmo sentido, o art. 166: 

Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. 

Em vários concursos estão presentes perguntas sobre os princípios que informam a conciliação e a 
mediação. O conciliador e mediador devem ser muito cautelosos para preservar a imparcialidade, assim 

como o juiz e o árbitro. 

Não existe solução consensual satisfatória se não for preservada a autonomia da vontade. Além disso, a 
confidencialidade é de suma importância, principalmente, na mediação, em que, muitas vezes, o mediador 

conversa com as partes separadamente – tudo que ele ouvir das partes, deve ser preservado. 

Oralidade e informalidade: a comunicação para que a conciliação ou mediação sejam eficazes deve ser o 

mais informal possível. O conciliador não precisa ser formado em direito. A conversa, a proximidade 
(inclusive física) entre os envolvidos, a disposição da sala (com uma mesa redonda, a cor das paredes) são 

muito importantes e contribuem para a conciliação e mediação.  

Decisão informada: importante que o conciliador ou mediador tenha familiaridade com os aspectos 
jurídicos envolvidos no caso, visto que, caso as partes não tenham auxílio de um profissional advogado, 

elas precisam ter esclarecimento sobre as consequências dos acordos propostos, quais os direitos a partir 

do caso. Obviamente, ao emitir a decisão informada, o conciliador ou mediador não podem instruir quem 
está certo e quem está errado. A intenção é o esclarecimento acerca do direito envolvido, suas 

consequências, inclusive jurídicas, do acordo que está prestes a ser celebrado, etc.  

 

1.2. ARBITRAGEM 

- Leis 9.307/1996 e 13.129/2015: recomenda-se a leitura. 
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- Método de solução de conflitos segundo o qual as pessoas em conflito escolhem, de comum acordo, 

um ou mais árbitros que, fazendo as vezes do juiz estatal, reconhecerão o direito aplicável à espécie 

(Cássio Scarpinella Bueno) 

O consenso das partes está na definição da escolha do árbitro. Após isso, a arbitragem diferencia-se da 

conciliação e mediação. Na arbitragem, há o árbitro impondo determinado resultado – a solução não será 

de forma consensual, mas será IMPOSTA pelo árbitro, escolhido consensualmente, através da sentença 
arbitral.  

Detalhe importante: arbitragem não possui a característica da imperatividade, típica da jurisdição 

estatal, de forma que o cumprimento da sentença arbitral se dá por meio de execução pelo Poder 

Judiciário (CPC, art. 515, VII – a sentença arbitral é considerada título executivo judicial) 

O Estado-juiz reconhece o direito aplicável à espécie e determina a concretização do direito. Inclusive, se 

houver necessidade, com o uso da força, se utilizando de meios como a expropriação – atuando contra e/ou 

independentemente da vontade das partes para concretizar o direito, desde que haja interesse em concretizar 
o que foi determinado em sentença.  

Na arbitragem, a sentença arbitral reconhece o direito, mas o árbitro não pode, em hipótese alguma, 

praticar atos de execução para concretizar o direito que reconheceu. É uma grande diferença entre a 
jurisdição estatal e a arbitral. Tanto é verdade, que no art. 515 do CPC a sentença arbitral aparece como um 

título executivo judicial: 

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo 

com os artigos previstos neste Título: 

VII - a sentença arbitral; 

A lei não afirma que é um título executivo judicial, mas sim que a sentença arbitral equivale a um título 

executivo judicial. A ideia é equiparar uma sentença arbitral a uma sentença produzida pelo Judiciário no 
que diz respeito à possibilidade de autorizar a prática de atos executivos. Não faria sentido se a sentença 

arbitral fosse considerada um título executivo extrajudicial, uma vez que nesse caso, a forma de defesa (em 

sentido amplo) ao longo da execução são os embargos, os quais permitem discussão ampla. Assim, no 
Judiciário poderia haver discussão sobre qualquer assunto da sentença arbitral. Na realidade, o 

procedimento arbitral pode ser revisto perante o Judiciário, mas o mérito não. Sendo assim, equipara-se 

uma sentença arbitral a uma sentença do Poder Judiciário.  

 

1.3. JURISDIÇÃO 

- Poder do Estado de declarar e concretizar o direito aplicável a uma determinada situação jurídica 

conflituosa 

Esse conceito é importante para que não se confunda com a definição de que jurisdição é a atividade, poder, 

função do Estado de dizer o direito. Esse conceito ultrapassado considera que o mais importante é dizer o 

direito, quando, na verdade, o mais importante é “realizar o direito que foi dito”.  

A partir dos direitos fundamentais inerentes ao processo, sobretudo o direito a uma tutela efetiva, tempestiva 

e adequada, deve-se compreender a jurisdição como a função do Estado de declarar e concretizar o 

direito  realizar o direito. A tônica do processo atualmente é a efetividade. De nada adianta celeridade 

se não houver efetividade. Por exemplo, não adianta reforma de códigos, que abreviam o procedimento 
entre a petição inicial e a sentença, se na hora de executar a sentença, todos os bens forem impenhoráveis 

– a tutela será inefetiva.  
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Atenção à atividade executiva. Jurisdição não pode ser simplesmente a função do Estado de dizer o direito, 

mas sim dizer e concretizar o direito. O sujeito que tem o direito pode exigir do Estado que lhe proporcione 

exatamente a situação que ele teria, caso o obrigado tivesse realizado o que o direito material exige.  

 

- Características 

 Indeclinabilidade 

o Existe a característica da “investidura”. Só pode exercer a jurisdição as pessoas ou órgãos 
regularmente investidos de tal, basicamente por meio de um concurso de provas e títulos. 

A CF prevê outras possibilidades, como o quinto constitucional, a possibilidade de o 

Presidente da República indicar alguém que tenha notório saber jurídico e reputação ilibada 
para o STF, com posterior sabatina do Senado Federal, etc. Uma vez que a pessoa ou órgão 

foi investido do poder-dever de jurisdição, desde que seja competente no caso concreto, 

não pode declinar, deixar de julgar a causa. Mesmo se não houver lei aplicável ao caso 

concreto, o juiz deve julgar a causa, consoante as formas de integração do ordenamento no 
caso de lacuna (costumes, princípios gerais do direito, etc.). 

 Indelegabilidade 

o Também porque apenas, e tão somente, as pessoas ou órgãos regularmente investidos de 

jurisdição podem exercê-la, não é possível delegar tal atividade. 
o Existe a possibilidade expressamente prevista no CPC, por exemplo, de o juiz delegar a 

prática de atos meramente ordinatórios para a secretaria ou cartório do juízo. São atos 

processuais que simplesmente dão andamento ao procedimento, sem qualquer conteúdo 

decisório. Os atos ou pronunciamentos judiciais com conteúdo decisório só podem ser 
produzidos por pessoas ou órgãos regularmente investidos de jurisdição. 

 Inércia 

o Art. 2º do CPC.  

o O Judiciário só atua se for provocado. Assim, uma vez provocado com a propositura de 
uma demanda e o nascimento de um processo, cabe ao juiz o impulso oficial, isto é, garantir 

que o procedimento caminhe adiante, inclusive de ofício. 

o Não é possível o juiz determinar a instauração de um processo de ofício. Não há no sistema 
atual, como existia no anterior, a previsão específica para o juiz, de ofício, inaugurar a 

relação processual de um inventário.  

o Essa característica é extremamente importante, porque reflete em várias normas 

processuais. Pelo princípio da jurisdição, o Poder Judiciário age SE, QUANDO e NOS 
LIMTES em que for provocado.  

o O juiz não pode conceder à parte aquilo que pleiteou numa quantidade maior do que foi 

pedido, sob pena de a sentença ser ultra petita. Da mesma forma, o juiz não pode conceder 
o que não foi pedido, sob pena de a sentença ser extra petita. Ora, se a jurisdição é inerte, 

o interessado propõe uma demanda e delimita a atividade jurisdicional, por meio do pedido. 

 Substitutividade 

o A doutrina diz que uma vez que o órgão jurisdicional resolve um conflito, a vontade do 
órgão jurisdicional (reflexo da vontade da lei) substitui a vontade das partes. 

Eventualmente, pode haver coincidência entre o que o autor pediu e o que o juiz concedeu, 

mas, ainda assim, a vontade que deve prevalecer é a vontade do Estado-juiz (que deve 

refletir a vontade da lei). 

 Inevitabilidade/imperatividade (coercibilidade) 

o Para entender essa característica, é necessário levar em consideração dois aspectos:  

 1) O sujeito pode evitar o processo? Se você for citado, você pode se opor ao 

ingresso da relação processual? Não. É inevitável. Citado validamente o 
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réu/interessado, ele já compõe a relação processual, independentemente da sua 

vontade. 

 2) Uma vez atuada a jurisdição estatal com resultado, ela pode ser evitada? Diz a 
doutrina que não - o resultado imposto pelo Estado no processo é inevitável, é 

imperativo. Contudo, depende do tipo de tutela. Por exemplo, uma tutela 

declaratória, de fato, é inevitável – a declaração de nulidade de um casamento é 
inevitável, não existe mais uma relação matrimonial. Por outro lado, em uma tutela 

condenatória, os efeitos podem ser evitados pelas partes? Com certeza. No dia 

seguinte, o autor pode perdoar a dívida, por exemplo, e extinguir a obrigação. 
Assim, a sentença nunca irá produzir efeitos práticos, simplesmente porque as 

partes evitaram. 

o Portanto, a depender da tutela (a exemplo da condenatória), o termo mais adequado em vez 

de inevitabilidade é coercibilidade. Diante de uma tutela condenatória, o beneficiado, SE 
quiser, pode pedir ao Estado que aquilo seja imposto, mesmo contra e independentemente 

da vontade da outra parte.  

 

 

2. Competência 
2.1. CONCEITO 

- “É o critério de distribuir, entre os vários órgãos judiciários, as atribuições relativas ao desempenho 

da jurisdição”. (Humberto Theodoro Júnior) 

Há um conceito disseminado que afirma que competência é a medida da jurisdição. No entanto, jurisdição 

tem outra característica, que nem sempre é destacada nos livros, que é a unicidade, ou seja, quando o órgão 

jurisdicional foi regularmente investido de jurisdição, ela é UNA, não se divide. O que é possível dividir 

não é a jurisdição, mas sim as atribuições inerentes à função jurisdicional. É natural que o órgão 
jurisdicional não tenha condições de decidir, com excelente conhecimento de causa, qualquer tipo de 

conflito. Existe direito tributário, direito do trabalho, direito previdenciário, direito civil, direito 

empresarial, direito penal, etc. Não é possível um magistrado ter conhecimento, com profundidade, de todas 
as matérias jurídicas, tampouco um advogado ou órgão do Ministério Público. 

É importante, em prol da eficiência da atividade jurisdicional, que se dividam as atribuições inerentes ao 

exercício da jurisdição. É nesse momento que entra a competência. Por esse motivo, o conceito de 
Humberto Theodoro Júnior é mais adequado.  

 

2.2. FONTES FORMAIS 

a) Constituição Federal 

Primeira a ser observada.  

b) Leis (regras) processuais  

Analisadas as normas da CF, passa-se às normas infraconstitucionais. 

c) Normas locais de organização judiciária 

Após analisar as leis processuais, de nível federal, passa-se às normas de organização judiciária 

(constituição estadual, lei estadual, norma interna do tribunal, etc.). 
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2.3. COMPETÊNCIA INTERNA 

A CF divide, a partir da matéria, o Poder Judiciário em duas partes: 

 “Justiças” especializadas: trabalhista, eleitoral, militar 

 “Justiças” comuns: federal, estadual/distrital 

O raciocínio básico para se verificar qual o juízo competente é: 1) analisar se o caso se encaixa em alguma 
das justiças especializadas, a partir das normas constitucionais; 2) não sendo causa especializada, será 

justiça comum; 3) analisar o art. 109 da CF e verificar se é competência da justiça comum federal; 4) não 

sendo competência da justiça comum federal, a competência será estadual/distrital. 

 

 Na prática, é muito comum um equívoco técnico ao se dizer “essa causa não é da 

justiça federal, mas da justiça comum”. No entanto, a justiça federal também é 

justiça comum. O critério básico utilizado pelo legislador para fixação de 
competência é a matéria, a justiça federal e estadual julgam, basicamente, a mesma 

matéria, ressalvadas algumas específicas (art. 109, CF). Basicamente, a 

competência da justiça federal é definida em razão da pessoa. Então, separar 

justiça federal de justiça comum é um equívoco. 

 

- Justiça Federal (art. 109, CF) 

- Justiça Estadual – residual  

 

2.4. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (principais regras) 

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; 

[...] 

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. 

 

Caput: aos órgãos federais compete processar e julgar. 
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Inciso I: atenção, não há disposição sobre sociedade de economia mista. Se, eventualmente, uma sociedade 

de economia mista for parte em um processo, ainda que com capital quase total público, a competência não 

será da justiça federal. Inclusive, já há Súmulas a respeito: 

Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas 

cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu 

detrimento. 

Súmula 556/STF: É competente a justiça comum [estadual] para julgar as causas 

em que é parte sociedade de economia mista. 

Por isso, na prática, se um cidadão ajuizar uma ação em face do Banco do Brasil, a competência é comum 
estadual/distrital. Por outro lado, se for uma demanda proposta por uma pessoa contra a Caixa Econômica 

Federal, a competência será da justiça federal, porque se trata de uma empresa pública federal.  

 

A partir dos casos concretos, surgem várias questões. Por exemplo, o processo tramita na justiça estadual.  
União pleiteia o ingresso como assistente. O juízo estadual entende não ser o caso e indefere o pedido. O 

juízo estadual pode fazer isso? Outra questão: o juízo estadual defere e remete os autos à justiça federal. O 

juízo federal, por sua vez, entende não ser cabível o ingresso da União e a exclui da demanda. O que fazer? 
Devolver os autos à justiça estadual? Suscita-se conflito federativo? A grande maioria dos questionamentos 

já estão resolvidos por meio de enunciados de súmulas de jurisprudência e o CPC/15 os absorveu, tornando 

os entendimentos expressamente previstos em lei. 

O CPC no art. 45, caput, dispõe sobre assunto que já era previsto em súmula: 

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao 

juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, 

entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade 
profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: 

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; 

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. 

 

Súmula 150/STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de 

interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas 

autarquias ou empresas públicas. 

Na prática, se a União requer o seu ingresso e o processo tramita perante um juízo estadual, o juiz de direito 

não pode analisar se a União tem ou não interesse; cabe à justiça federal. 

O §3º do art. 45 do CPC também incorporou entendimento que já estava sedimentado pelo STJ por meio 
do enunciado 224 da sua súmula de jurisprudência: 

Art. 45 

§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se 
o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. 

 

Súmula 224/STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz 

Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não 
suscitar conflito. 
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*Atenção: evitar o termo “feito”, porque não é técnico, embora o próprio CPC e alguns regimentos internos 

de tribunais utilizem. 

Exemplo: União requereu o ingresso no processo, que é redistribuído para um juízo federal. O juiz de direito 
federal, por sua vez, entende que a União não deve fazer parte do processo. O juiz federal deve devolver o 

processo para a justiça estadual – não há necessidade de suscitar conflito negativo de competência. 

Súmula 254 do STJ: 

Súmula 254/STJ: A decisão do juízo federal que exclui da relação processual 

ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual. 

A partir dos entendimentos vistos anteriormente, infere-se que cabe à justiça federal promover a única e 

última decisão sobre o ingresso de algum ente federal (sentido amplo) no processo. O juízo estadual 

não pode decidir, tampouco rever a decisão de juízo federal que decidiu sobre o assunto. 

Mais um enunciado: 

Súmula 161/STJ: É da competência da justiça estadual autorizar o levantamento 
dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do 

titular da conta. 

O PIS/PASEP e FGTS podem estar depositados na Caixa Econômica Federal, que é empresa pública. No 
entanto, a competência é da justiça estadual, porque a Caixa Econômica Federal, em um procedimento de 

jurisdição voluntária em que se requer a expedição de um alvará para sacar o dinheiro, não é parte. Sendo 

assim, não justifica a atuação da justiça federal, inclusive porque a Caixa, nesses casos, atua como mera 

gestora dos recursos. Os depósitos referidos não incorporam o patrimônio da Caixa. Ao se autorizar o 
levantamento de uma quantia que pertencia a uma pessoa falecida, a Caixa não sofre nenhuma diminuição 

em seu patrimônio, nenhum efeito em sua esfera jurídica. Por essa razão, não faz sentido tramitar na justiça 

federal.  

Súmula 270/STJ: 

Súmula 270/STJ: O protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente 

federal em execução que tramita na justiça estadual, não desloca a competência 
para justiça federal. 

Em uma execução, quando se encontram bens penhoráveis, podem surgir vários credores (que estão 

promovendo outras execuções contra o mesmo devedor). Eventualmente, existem credores trabalhistas, 

previdenciários, ou a União é credora em razão de algum débito tributário. Portanto, quando surgem vários 
credores em uma execução por quantia certa contra devedor solvente, é necessário instaurar um incidente 

chamado concurso singular de credores para analisar qual irá receber o dinheiro. A União, então, apresenta 

um protesto, justificando o motivo pelo qual deve receber primeiro. Se a demanda tramita na justiça 
estadual, a competência não será deslocada para a justiça federal. 

 

- CPC, art. 45, §§ 1º e 2º: cisão do processo para preservação da competência  

Existem situações em que no mesmo processo, há cumulação de pedidos, por exemplo, um dirigido contra 

a União e outro contra uma empresa privada; ou, o mesmo pedido dirigido a uma empresa pública federal 

e a uma empresa privada. O que fazer? A solução se encontra no art. 45, §§ 1º e 2º do CPC: 

Art. 45 

§ 1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de 

competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. 
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§ 2º Na hipótese do § 1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão 

da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele 

em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas 
empresas públicas. 

§1º e §2º: se tramita um processo perante a justiça estadual, há pedido dirigido contra a União e, igualmente, 

contra outra parte que não se justifica a atuação da justiça federal, o juízo estadual não pode julgar o pedido 
em face da União, mas não seria adequado remeter os autos para a justiça federal, visto que juízo estadual 

é competente para julgar o outro pedido. Dessa forma, será feita a cisão do processo, isto é, o processo se 

transformará em dois – um irá para a justiça federal e o outro continua na justiça estadual.  

§2º: “não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União”  ao ler o dispositivo, pode haver 

uma conclusão equivocada no sentido de que o juízo estadual apreciará o pedido contra a pessoa jurídica 

de direito privado, e excluirá o pedido contra a pessoa jurídica de direito público. Mas, não é simplesmente 

excluir o pedido contra a pessoa jurídica de direito público, deve-se CINDIR o processo. A cisão para 
preservação da competência vai ao encontro do princípio da eficiência.  

Entretanto, há situações em que existe litisconsórcio unitário (exemplo: pessoa jurídica de direito privado 

e empresa pública federal). Se o litisconsórcio é unitário, não é permitido, em princípio, o juízo estadual 
julgar o pedido dirigido à empresa pública federal e vice-versa. Nesse caso, porque o litisconsórcio é 

unitário, não é possível realizar a cisão do processo. Então, será competente a justiça federal. Sugestão de 

leitura: 

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA COMUM E 
JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO. TÍTULO COBRADO PELA CEF. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL. TÍTULO COBRADO POR SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO QUE DEVE SER MANTIDO QUANTO AO 
TÍTULO DE CRÉDITO RECEBIDO POR ENDOSSO PELA CEF. (...) 7. 

Conflito conhecido, com a determinação de cisão do processo, para declarar a 

competência do juízo estadual, no que tange à pretensão formulada contra o 

Banco do Brasil S/A e aempresa Ancora Fomento Mercantil Ltda. -EPP, e a 
competência do juízo federal, quanto à pretensão formulada contra a Caixa 

Econômica Federal e a empresa Macro Assessoria e Fomento Mercantil Ltda. 

(CC 128.277/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDAS EÇÃO, 
julgado em 23/10/2013, Dje 28/10/013). 

Nesse caso, a Caixa Econômica é empresa pública, por isso, é natural que a causa seja julgada pelo juízo 

federal. Porém, não seria natural a empresa Macro Assessoria e Fomento Mercantil Ltda. ter sua pretensão 
analisada pela justiça federal, já que é uma pessoa jurídica de direito privado. No entanto, havia 

litisconsórcio unitário entre a empresa Macro Assessoria e a Caixa Econômica, assim, não foi possível 

realizar a cisão do processo entre elas – assim, competente o juízo federal. 

 

2.4.1. Competência territorial da Justiça Federal (art. 109, CF) 

Há uma evidente necessidade de facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário na atuação em processo contra 

a União, uma empresa pública ou uma autarquia federal.  

Art. 109 
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§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária 

onde tiver domicílio a outra parte. 

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato 

ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no 

Distrito Federal. 

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do 
segurado não for sede de vara federal.             (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o 

Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral 

da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 
seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal.                  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

No entanto, há um processo de “interiorização” da justiça federal. Por enquanto, não é possível colocar um 

juízo federal em cada comarca. Existem juízes federais nas capitais e nas grandes cidades, mas nos interiores 

do País, não existe juízo federal em todas as comarcas. O procedimento judicial eletrônico tem auxiliado 
bastante na questão de facilitação, ao menos físico, de acesso ao Judiciário. Mesmo assim, não é suficiente.  

O § 3º do art. 109 da CF foi alterado com a Reforma da Previdência. 

 Na redação anterior, a própria Constituição delegava a competência para justiça estadual julgar 

causas previdenciárias quando o segurado residia em lugar onde não havia juízo federal. Afirmava, 
ainda, que a lei poderia delegar outras competências federais para a justiça estadual. Antes disso, 

havia uma lei que permitia que as execuções fiscais federais tramitassem perante a justiça estadual 

se não houvesse, no domicílio do devedor, juízo federal.   

 A alteração mudou radicalmente a redação do dispositivo. Reduziu-se a possibilidade de 

delegação: 

1) Não é mais a CF que delega, diretamente, competência federal para a justiça 

estadual nas causas previdenciárias.  

2) Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas 

e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não 

for sede de vara federal.              

3) Não é mais possível uma lei delegar competência federal para a justiça estadual 

em causas que não sejam previdenciárias. 

 

- Art. 15 da Lei 5.010/1966 – mais uma novidade! 

Redação determinada pela Lei 13.876/2019 (nova redação entrou em vigor em 1º/01/2020). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art109
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Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

processadas e julgadas na Justiça Estadual:       (Redação dada pela Lei nº 

13.876, de 2019) 

III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e 

que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) 
de Município sede de Vara Federal;                (Redação dada pela Lei nº 13.876, 

de 2019) 

Atualmente, o dispositivo exige que, além de não existir vara federal na comarca de domicílio do 

segurador, é necessário que a comarca esteja distante, pelo menos, 70 quilômetros do município sede 

de vara federal. 

 

2.5. CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA ADOTADOS PELO CPC E OUTRAS FONTES 

FORMAIS INFRACONSTITUCIONAIS 

No âmbito da justiça comum estadual (algumas também se aplicam à justiça federal), há necessidade de 

verificação dos seguintes critérios: 

 

2.5.1. Territorial (CPC, arts. 46 e seguintes) 

Principais regras: arts. 46, 47 e 53 (incisos I, IV e V). 

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. 

Art. 46 é a regra geral básica.  Ação fundada em direito pessoal (direito das obrigações) ou direito real sobre 

bens móveis  em regra, foro do domicílio do réu. 

Outra regra muito importante: 

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

foro de situação da coisa. 

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, 

cujo juízo tem competência absoluta. 

Para detectar a competência, não basta verificar se é direito real, porque em se tratando de bens móveis, a 

regra é competência do foro do domicílio do réu, em se tratando de bens imóveis, a competência é do foro 
de situação da coisa.  

§2º do art. 47: direito possessório sobre bens imóveis  foro de situação da coisa, cujo juízo tem 

competência absoluta. Embora se trate de competência territorial, é ABSOLUTA, não apenas para ações 
possessórias, mas também para ações que discutem direito real sobre bens imóveis (exemplo: ação 

reivindicatória). 

 

OBS.1: CPC, art. 53, I  promoveu alterações substanciais nas regras de competência para as ações 

que envolvem casamento e união estável. 

 Uma das grandes novidades sobre competência territorial. 

Art. 53. É competente o foro: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13876.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13876.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13876.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13876.htm#art3
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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; 

d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);            (Incluída pela Lei 

nº 13.894, de 2019) 

O CPC/73, evidentemente, trabalhava com a realidade jurídica da época. Havia uma regra dispondo que 

seria competente para ação de separação judicial, divórcio, etc., o foro do domicílio da mulher, porque 

havia, em regra, a mulher como sendo a parte vulnerável da relação matrimonial (especialmente, mas não 

só, economicamente). Atualmente, a realidade é outra – direitos iguais nas relações matrimoniais.  

Além disso, o STF reconheceu a possibilidade de casamento homoafetivo, e, como consequência, pode 

ocorrer o divórcio e a separação judicial. Então, a regra do CPC/73 sobre o foro do domicílio da mulher 

não seria aplicável – sendo dois homens ou duas mulheres, como resolver? 

O CPC/15, então, se adaptou às situações modernas, seguindo a seguinte ordem: 

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; 

d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. 

Quanto à alínea “d”: foi incluída em 2019. Na área cível, há prerrogativa de foro para a vítima de violência 

doméstica e familiar. 

 

Outra regra importante a se destacar – art. 53, inciso V: 

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. 

São situações muito recorrentes na prática. O autor possui várias opções para demandar: no foro do seu 

próprio domicílio, do local do fato ou seguir a regra geral do art. 46 (do domicílio do réu). 

 

OBS.2: CPC, art. 53, III, “e” (idoso) + Lei 10.741/03, art. 80  competência absoluta para as ações 

coletivas e as individuais que tratem de direitos indisponível ou homogêneos. Nos demais casos, a 

competência é relativa.  

Art. 53. É competente o foro: 

III - do lugar: 

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

respectivo estatuto; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13894.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13894.htm#art2
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Observação importante: embora estejamos acostumados a falar “foro do domicílio”, a lei, neste 

dispositivo, afirmou “foro do lugar de residência”. Isso porque, muitas vezes, o idoso é incapaz e terá um 

representante. O domicílio do incapaz é o do seu representante. Então, não necessariamente a residência do 
idoso coincidirá com o seu domicílio. Inclusive, em algumas situações, o idoso pode demandar contra o seu 

representante, e haveria um conflito – o idoso poderia residir em local diverso do seu domicílio. Portanto, 

prevalece a expressão “residência” e não “domicílio”. 

Atenção: o idoso não tem prerrogativa de foro em qualquer caso. Por exemplo, ação de despejo, ação de 

reparação de danos, ação de cobrança, são cabíveis as regras gerais de competência. Somente haverá 

prerrogativa de foro se, além de idoso, a causa versar sobre direito previsto em seu estatuto. 

Assim, prevê o art. 80 do Estatuto do Idoso: 

Lei 10.741/03 

Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio 

do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, 
ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos 

Tribunais Superiores. 

O artigo supramencionado trata da competência ABSOLUTA para as ações coletivas e individuais que 
tratem de direitos indisponíveis ou homogêneos. Nos demais casos, a competência é relativa.  

 

2.5.2. Valor da causa (CPC, art. 63 e normas de organização judiciária) 

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. 

§ 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. 

 

OBS.: TJSP – FOROS REGIONAIS – Competência para julgamento de causas “cíveis e comerciais, 

inclusive as conexas de qualquer valor” quando o valor da causa for de até 500 salários mínimos 

(artigo 54 da Resolução nº 2/1976, com redação determinada pela Resolução nº 148/2001). 

 Trata-se de uma regra típica de organização do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata dos foros 

regionais. A ideia de “foros regionais” não existe somente em São Paulo. Considerando que são 

cidades muito grades, para facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário e melhorar a gestão judiciária, 
essas cidades foram divididas em foros regionais. Por exemplo, em São Paulo existe o Foro 

Regional da Lapa, Foro Regional de Santo Amaro, Foro Regional do Ipiranga, etc. Especificamente 

em São Paulo, a competência dos foros regionais é estabelecida por uma norma interna que tem 

por base o valor da causa. 
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 Portanto, se a causa for de até 500 salários mínimos, deve ser julgado por um foro regional. Se 

ultrapassar, será julgada por um foro central. 

 É um típico critério de competência em razão do valor da causa determinado por normas de 

organização judiciária.  

 

Problema: O CPC afirma que existe o critério pelo valor da causa, mas não determina especificamente 

quais são as normas. Assim, cabe às normas de organização judiciária definir. 

Juizados Especiais Cíveis, da Lei 9.099/95, o critério também “seria” valor da causa. Na verdade, a 
competência dos juizados especiais é determinada pela Constituição Federal, que determina que os juizados 

especiais terão competência para julgar causas de menor complexidade. A Lei 9.099/95, ao traduzir o que 

dispõe a Constituição, usou como um dos critérios o valor da causa. Há muitos doutrinadores afirmando 
que se a competência dos juizados especiais está na Constituição, é absoluta, e não seria uma opção. Porém, 

ainda prevalece o entendimento de que, tendo em vista o critério ser o valor da causa¸ a competência é 

relativa, está na esfera de disponibilidade das partes, e por isso o cidadão pode escolher: se a causa for até 

40 salários mínimos, ingressar no juizado especial ou no procedimento comum. 

 

2.5.3. Matéria (CPC, art. 62 e normas de organização judiciária) 

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função 
é inderrogável por convenção das partes. 

O mesmo problema em relação ao critério do valor da causa: o CPC menciona que existe, mas não trata 

especificamente do assunto. Na verdade, é bom que seja assim, pois os estados têm melhor conhecimento 

sobre a necessidade local/regional, e podem criar varas especializadas em determinadas matérias. Exemplo: 
no Pará, existem muitos conflitos agrários. Talvez não haja tantos conflitos agrários em São Paulo, o que 

não justifica varas especializadas em assuntos agrários.  

 

2.5.4. Pessoa (CPC, art. 62 e normas de organização judiciária) 

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

é inderrogável por convenção das partes. 

O mesmo problema em relação ao critério do valor da causa: o CPC menciona que existe, mas não trata 

especificamente do assunto. 

No processo penal, é muito comum determinar regras de competência em razão da pessoa. No processo 

civil não é tão comum. A Constituição prevê algumas regras em relação à competência em razão da pessoa 
no que se refere ao mandado de segurança. No âmbito dos tribunais locais, a regra mais comum é a que cria 

as varas de fazenda pública. 

 

2.5.5. Funcional (CPC, art. 62 e normas de organização judiciária) 

O critério funcional é enigmático, porque é difícil encontrar um conceito de competência funcional que 

abarque todas as situações previstas no ordenamento jurídico sobre competência funcional. 

- Sistema alemão 

Inspirou o legislador brasileiro. 

Considera a situação: vários órgãos judiciários atuarão no mesmo processo, o que cabe a cada um fazer?  
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- Sistema italiano 

Também inspirou o legislador brasileiro. 

Considera: a proximidade do julgador com o objeto litigioso, partindo da premissa de que o juízo mais 
próximo do objeto litigioso é o melhor para julgar a causa.  

Existem regras no CPC que não se encaixam no sistema alemão nem no italiano. Ler os exemplos: CPC, 

art. 516, II, 299, 553, 676, 914, §§ 1º e 2º, etc.; Lei 7.347/85 (LACP). 

 Art. 516, II, CPC: é competente para o cumprimento de sentença (execução de título judicial) o 

juízo perante o qual tramitou o processo no primeiro grau.  

 Art. 2º, Lei 7.347/85: é competente para as ações civis públicas o juízo do local onde ocorreu o 

evento danoso. 

 

Segundo a doutrina, diz respeito à distribuição das atividades jurisdicionais entre os diversos órgãos que 

podem atuar no processo – influência do sistema alemão. Pode ser vertical (distribuição das funções entre 

órgãos de instancias diversas) ou horizontal (distribuição das funções entre órgãos de mesma instância). 

 

2.6. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

Critérios estabelecidos pelo CPC, que estão fora da esfera de disponibilidade das partes.  

 

a) Matéria, funcional e pessoa (CPC, art. 62) 

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

é inderrogável por convenção das partes. 

b) Regime jurídico 

O mais importante é identificar o regime jurídico.  

a. Interesse público 

Matéria: Prevalece nos critérios de competência o interesse público. Quando se cria vara especializada em 
determinada matéria, o intuito é a especialização do magistrado que, teoricamente, julgando 

preponderantemente certa matéria, julgará mais rápido, gerando eficiência.  

Funcional: também considera o interesse público. Quando se estabelece a função de cada órgão no 
processo, é uma questão de macrogestão processual.  

Pessoa: a mesma coisa ocorre com o critério “pessoa”. Quando se cria uma vara especializada para julgar, 

por exemplo, a Fazenda Pública, a ideia é separar os magistrados, em razão das peculiaridades existentes 

em torno de um processo que envolve Fazenda Pública. Não se trata da pessoa que representa a Fazenda 
Pública, mas sim o interesse público que está por trás das regras de competência absoluta. 

 

b. Deve ser verificada de ofício (CPC, art. 64, §1º e art. 10*) 

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. 
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Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

Exatamente porque se trata de matéria de interesse público, deve ser verificada de ofício. Isto é, se o juízo 

for absolutamente incompetente, independe de alegação das partes, o juízo deve resolver o vício. 

 

É necessário considerar os princípios já estudados. O art. 10 do CPC, ao trabalhar com uma “tradução” de 

um dos vieses do direito fundamental ao contraditório, dispõe que o juiz não pode, em nenhuma situação, 

proferir decisões com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se 
manifestar. Alguns dizem que é o princípio da vedação à surpresa. As partes não podem ser surpreendidas 

com fundamentos sobre os quais não tiveram oportunidade de se manifestar. Ideia embutida no 

contraditório cooperativo – necessidade de o juiz permitir ou, pelo menos, oportunizar a chance de a parte 

tentar influenciar nas decisões judiciais. Então, em regra, embora o juiz deva verificar de ofício algum 

vício de incompetência absoluta, antes de proferir a decisão, deve ouvir as partes. 

 

*No entanto, STJ: “a regra do art. 10 do CPC, que consagra a proibição da decisão surpresa, não se 

aplica à hipótese em que o juiz se declara absolutamente incompetente” (AgInt no RMS 61.732/SP, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 

12/12/2019). 

Entendeu o STJ, nessa decisão, que a regra do art. 10 do CPC não se aplica à hipótese em que o juiz se 
declara absolutamente incompetente. Recomenda-se a leitura de tal decisão.  

É possível que haja decisões no sentido de que a regra que determina competência do juízo, não influencia 

no direito material da parte. Portanto, quando o juiz entende que o seu juízo é absolutamente incompetente 
e determina a redistribuição do processo para o juízo competente, não haveria prejuízo para as partes, 

porque não influencia no direito material. Assim, não há necessidade de prévia manifestação. Data maxima 

venia, discordo desse entendimento, porque se a decisão do juiz que reconhece o seu juízo como 
absolutamente incompetente não prejudicasse a parte, não haveria sequer interesse recursal para a parte, 

por exemplo, ingressar com agravo de instrumento dentro da “taxatividade mitigada” do art. 1.015 do CPC. 

Então, repito. Se essa decisão que resolve a competência não fosse contrária ao interesse da parte, para 

justificar a desnecessidade de contraditório prévio, não haveria sequer interesse recursal. Por isso, atenção. 
Talvez existam outras decisões no futuro.  

 

c. Alegação por meio de contestação (CPC, art. 337, II) 

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

II - incompetência absoluta e relativa; 

Sobre a alegação por meio de contestação, não houve mudanças em relação ao regime anterior. O art. 337, 
II, ao estabelecer que o réu deve discutir a incompetência absoluta e relativa (dentre outros assuntos), não 

está definindo um momento único e exclusivo para fazê-lo. Na verdade, o artigo traz o momento ideal para 

o réu suscitar incompetência absoluta. Ideal, mas não exclusivo, porque se incompetência absoluta é um 

vício que agride norma de ordem pública, significa que a qualquer momento o réu pode alegar, caso não o 
faça na contestação, até porque o juiz deve verificar de ofício. Portanto, não haverá preclusão. 

 

d. Aproveitamento dos atos, inclusive decisórios (CPC, art. 64, §4º) 
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Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão 

preliminar de contestação. 

§ 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. 

Houve modificação substancial em relação ao regime do CPC/73. Mesmo no caso de incompetência 

absoluta, é possível aproveitar os atos praticados perante o juízo absolutamente incompetente, 

inclusive os atos decisórios. O CPC/73 dizia que os atos decisórios praticados por juízo absolutamente 
incompetente eram nulos. Agora, o art. 64, § 4º determina diferente, aliás, uma regra mais adequada ao 

processo moderno. Essa regra vai ao encontro dos princípios modernos e facilita todo o processo. Às vezes, 

o sujeito ingressa com uma petição inicial perante um juízo absolutamente incompetente: por exemplo, eu 

sou juiz de vara cível e por várias vezes me deparo com petições inicias de mandado de segurança contra 
uma autoridade coatora do Distrito Federal que foi distribuída para a vara cível, porque a parte endereçou 

para a vara cível. Eu verifico que, na verdade, a petição deve ser distribuída a uma vara de Fazenda Pública, 

mas detecto que o caso é urgente e não haverá tempo hábil para redistribuição, ainda que eletronicamente. 
Então, é perfeitamente possível eu analisar o pedido de tutela provisória, conceder ou não, e remeter ao 

juízo da Fazenda Pública. Resolvo o problema da parte e o juízo competente, se entender que deve modificar 

a decisão, o fará. O que interessa é que a decisão proferida pelo juízo absolutamente incompetente produzirá 

efeitos até que, eventualmente, outra seja proferida pelo juízo competente.  

 

e. Ação rescisória (CPC, art. 966, II) 

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 
quando: 

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; 

A violação às regras de interesse público, justamente em razão do interesse público, gera vício grave. Sendo 
assim, por opção legislativa, é possível ação rescisória. O art. 966 do CPC elenca as hipóteses de cabimento 

da ação rescisória. Geralmente, é cabível quando houver um vício grave na sentença, mas há outras 

situações, exemplo, no caso de prova nova.  

No entanto, o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão não irá sanar automaticamente vício de 
incompetência absoluta  será cabível ação rescisória. 

Passado o prazo da ação rescisória que, em regra, é de 2 anos a partir do trânsito em julgado, se ninguém 

alegar a incompetência absoluta, o vício estará sanado automaticamente.  

 

2.7. COMPETÊNCIA RELATIVA 

Critérios de competência relativa previstos no sistema: territorial e valor da causa.  

a) Territorial e valor da causa (CPC, art. 63) 

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. 

 Exceções: art. 47 (forum rei sitae) e casos de competência territorial/funcional 
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o O art. 47 do CPC diz que as ações reais imobiliárias serão propostas no foro da 

situação da coisa. Apesar de ser territorial, essa regra é absoluta. Entende-se que o 

art. 47 trata da competência material/funcional, a partir da ideia de que o juízo mais 
próximo do bem objeto do litígio terá mais condições de resolver a causa. A mesma 

regra vale para o art. 47, quando trata das ações possessórias de bens imóveis – foro 

da situação do imóvel, competência absoluta. 
o O art. 2º, LACP diz que é competente o juízo do local onde ocorreu ou poderá ocorrer 

o dano. Esse juízo tem competência funcional, portanto, apesar de ser territorial, 

será de competência absoluta. 

 

OBS. 1: a competência dos Foros Regionais de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre é territorial-

funcional, de forma que é absoluta. 

Os foros regionais foram criados para que a prestação jurisdicional seja mais eficiente. Assim, se está ligada 
a uma questão de gestão judiciária, é natural que envolva o interesse público. Por isso, a competência dos 

foros regionais é absoluta. Em São Paulo, a competência também leva em consideração o valor da causa. 

 

OBS. 2: Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95)  competência relativa. 

Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01) e Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual  

competência absoluta. 

Como já foi dito, o entendimento majoritário é de que os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 trazem, 
dentre outros, o critério valor da causa como competência, e por isso seria relativa. Assim, o sujeito pode 

escolher: nas causas até 40 salários mínimos, pode ingressar no juizado especial ou na vara cível comum. 

No entanto, há doutrina e jurisprudência no sentido de que a regra de competência dos juizados está definida 
na Constituição, afirma-se “causa de menor complexidade”, e a Lei 9.099/95 apenas esclarece o que é uma 

causa de menor complexidade.  

Com relação aos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública Estadual, a competência é absoluta. 
Não dá para escolher entre vara de Fazenda Pública e Juizado Especial de Fazenda Pública, tampouco entre 

vara federal comum e Juizado Especial Federal.  

 

 

b) Regime jurídico 

- interesse das partes; pode ser modificada mediante foro de eleição (CPC, art. 63) 

Os critérios de competência relativa levam em consideração, preponderantemente, o interesse das partes. 
Se é regra processual, é regra de direito público, trabalha com uma relação entre particulares e entre o 

Estado-juiz. Então, sempre haverá em qualquer regra processual, algo de interesse público. O que pode 

acontecer é que prepondera o interesse das partes (estando da esfera de disponibilidade das partes.  

Por isso, o art. 63 do CPC permite o foro de eleição – por meio de um negócio jurídico processual, as partes 

podem convencionar por alterar regras de competência territorial, desde que dentro da regra geral de que a 

competência territorial é relativa, porque se for absoluta, as partes não poderão eleger foro.  

- deve ser alegada pelo réu na contestação (CPC, art. 337, II) 

A incompetência relativa, assim como a absoluta, deve ser alegada pelo réu na contestação.  
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- preclusão  prorrogação (CPC, art. 65) 

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a 

incompetência em preliminar de contestação. 

A diferença substancial é que se o réu não alega na contestação incompetência relativa do juízo, haverá o 

fenômeno da prorrogação, ou seja, o juízo que era relativamente incompetente, passa a ter competência, 

já que o réu não alegou nada. A lógica é que se o autor ingressou com a demanda em determinado foro, fez 
sua escolha. Se essa escolha contrariou alguma regra de competência relativa, cabe ao réu contestar, se 

quiser. Está na esfera da disponibilidade das partes. Se o réu não alegar na contestação, haverá prorrogação 

da competência e preclusão do direito de alegá-la, ou seja, o réu não poderá alegar em outro momento. 

 

- alegação pelo MP (CPC, art. 65, parágrafo único) 

Art. 65 

Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério 
Público nas causas em que atuar. 

Não é possível ao juiz reconhecer de ofício incompetência relativa, por ora - Súmula 33/STJ.  

ATENÇÃO: algo que não constava do CPC anterior, e agora está: o Ministério Público tem legitimidade 

para arguir incompetência relativa. Havia jurisprudência nesse sentido e agora está expresso no CPC/15. 

Não existe mais exceção de incompetência. Se o MP quiser alegar a incompetência relativa, o fará por meio 

de petição simples. 

 

OBS.: CPC, art. 63, §3º - nulidade da cláusula de eleição de foro abusiva, cognoscível de ofício; não 

se trata da competência absoluta (CPC, art. 63, §§ 3º e 4º). 

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. 

§3º: o problema começou nas causas envolvendo relação de consumo. Havia “eleição” (na verdade, era 

imposição) de foro no contrato de adesão celebrado entre o consumidor e um prestador de 

serviço/comerciante. A jurisprudência começou a entender que se tratava de uma cláusula abusiva, com 
consequente nulidade, e determinava a remessa dos autos para o domicílio do consumidor. Claro, nesses 

contratos de adesão, constava que o foro competente seria da comarca da sede da empresa. O CPC/73, em 

razão de reformas, determinou que, independentemente de ser relação de consumo, bastava o contrato de 
adesão para que o juiz pudesse de ofício declinar da competência e redistribuir o processo para o foro do 

domicílio do réu. O CPC/15 avançou ainda mais, porque não afirma “contrato de adesão”, e sim “se a 

cláusula de eleição de foro for abusiva”; não importa se é relação de consumo. Pode ser numa relação 

empresarial, por exemplo. Havendo desequilíbrio entre as partes, a cláusula sendo abusiva, o juiz pode 
determinar reputar ineficaz e determinar a redistribuição ao foro de domicílio do réu.  
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Cuidado! Isso é regra de competência territorial, portanto, relativa. O fato de o juiz poder conhecer de 

ofício não transforma em regra de competência absoluta. Continua sendo relativa. Tanto é verdade, que o 

artigo dispõe “antes da citação”. Citado o réu, lhe incumbe alegar incompetência relativa; se não alegar, 
haverá preclusão e, consequentemente, prorrogação da competência. 

 

 

2.8. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS) 

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. 

No momento do registro ou distribuição da petição inicial, será verificada a situação em que se apresenta 

jurídica e faticamente para determinar a competência. Exemplo: o réu reside em Porto Alegre e o autor em 
Brasília. É uma ação que versa sobre direito pessoal. Regra geral: domicílio do réu, portanto, ação proposta 

em Porto Alegre. No meio do procedimento, o réu se mudou para São Luís, no Maranhão. A competência 

continuará sendo de Porto Alegre, porque quando ajuizada a ação, foi proposta no local correto (domicílio 
do réu) – a modificação do estado de fato é irrelevante.  

Em princípio, também será irrelevante modificação de direito ocorrida posteriormente. Exemplo: mudaram 

regras de competência. O processo fica onde estava, salvo quando as regras suprimirem órgão judiciário 

(regra óbvia) ou alterarem a competência absoluta. Se tiver um processo tramitando perante um juízo, surgiu 
uma regra nova de competência absoluta, automaticamente, o processo PODERÁ ir para o juízo 

competente. Exemplo: se tramita um processo na vara cível, no meio da tramitação surge uma norma de 

organização judiciária criando uma vara especializada naquela matéria. Se é matéria, é competência 
absoluta, o processo PODERÁ ser encaminhado para a vara especializada, não ocorrerá automaticamente. 

Não é uma obrigação, depende da regra nova que criou a vara especializada. Se a nova regra determinar 

que os autos sejam redistribuídos, assim será. Se determinar que os autos permaneçam no juízo de origem, 
assim será.  

 

 Exceção: CPC, art. 516, II e parágrafo único 

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

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 

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. 

o Regra geral da competência funcional para o cumprimento de sentença: o órgão 
jurisdicional de primeiro grau perante o qual tramitou o processo na fase de conhecimento. 
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o Para garantir mais eficiência e celeridade, o credor pode optar pelo juízo do domicílio 

do credor OU pelo juízo do local onde estão os bens do devedor. A atividade executiva, 

que é essencialmente satisfativa, pode alcançar melhores resultados não no juízo perante o 
qual tramitou a fase de conhecimento, mas provavelmente no foro onde estão localizados 

os bens do devedor, por exemplo. Haverá alteração da competência no meio do processo, 

embora entre fases. É uma exceção à perpetuatio jurisdictionis. 
o Sobre o assunto, temos um acórdão do STJ:  

“(...) A lei não impõe qualquer outra exigência ao exequente quando for optar 

pelo foro de processamento do cumprimento de sentença, tampouco dispondo 
acerca do momento em que o pedido de remessa dos autos deve ser feito – se 

antes de iniciada a execução ou se ele pode ocorrer incidentalmente ao seu 

processamento. 8. Certo é que, se o escopo da norma é realmente viabilizar a 

efetividade da pretensão executiva, não há justificativa para se admitir entraves 
ao pedido de processamento do cumprimento de sentença no foro de opção do 

exequente, ainda que o mesmo já tenha se iniciado. (...) (REsp 1776382/MT, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, 
DJe 05/12/2019). 

o Resumindo: o cumprimento de sentença começou perante o juízo onde tramitou a fase de 

conhecimento em primeiro grau. Não foram encontrados bens no domicílio do devedor 

que, por a caso, é o mesmo do foro onde ocorreu a fase de conhecimento em primeiro grau. 
O credor descobre bens do devedor em outra comarca. No meio da fase de cumprimento 

de sentença, o credor pode pleitear a redistribuição dos autos para essa comarca, porque 

existem bens do devedor.  
o A partir desse entendimento do STJ, o cumprimento de sentença passou a ter um caráter 

itinerante, à semelhança da precatória. Não há nada que proíba essa regra, à luz dos 

princípios processuais. 

 

 

2.9. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

- Institutos/fenômenos que buscam evitar a ocorrência de decisões conflitantes: conexão (art. 55), 

continência (art. 56), litispendência (art. 337, §§ 1º e 3º), coisa julgada (art. 337, § 1º) e 

prejudicialidade externa (art. 313, V, a) 

Para compreender o assunto, é necessário entender que existem alguns institutos que buscam evitar a 
ocorrência de decisões conflitantes. Essa ideia visa preservar dois valores fundamentais: isonomia e 

segurança jurídica. 

Esses institutos são: conexão, continência, litispendência, coisa julgada e prejudicialidade externa. Por ora, 
nos interessa a conexão e a continência. 

 

2.9.1. Conexão 

- Conceito (?): CPC, art. 55, caput. 

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

pedido OU a causa de pedir. 
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O artigo 55, caput, traz o conceito de conexão ou apenas uma das situações em que se verifica conexão? 

Dos três elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), a causa de pedir e o pedido determinarão se 

as causas serão conexas.   

Existem várias situações em que as causas não têm a mesma causa de pedir nem o mesmo pedido, mas o 

risco de decisões conflitantes é evidente. Exemplo típico: locatário ingressa com ação de consignação em 

pagamento dos aluguéis de janeiro e fevereiro. O locador, perante outro juízo, ingressou uma ação de 
despejo por falta de pagamento, alegando que o locatário não pagou janeiro e fevereiro. Deve-se reunir 

essas ações, porque são conexas. 

Por isso, a doutrina e a jurisprudência já eram pacíficas no sentido de que o conceito de conexão é mais 
amplo do que o disposto no CPC/73. Haverá conexão sempre que, entre as demandas, houver 

prejudicialidade, risco de decisões conflitantes, ainda que a causa de pedir ou o pedido não sejam os 

mesmos. Quando se fala em causa de pedir, pouco importa se é a causa de pedir próxima (fundamentos 

jurídicos) ou a causa de pedir remota – ambas justificariam a presença da conexão e a reunião das ações 
para tramitação e julgamento simultâneos. 

 

- CPC, art. 55, §§ 2º e 3º: conexão material e conexão por prejudicialidade 

§ 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. 

O CPC/15 mantém a ideia do antigo, mas resolveu o problema em seu §3º. Então, no caput, conceitua 
conexão. No §3º, determina a reunião das ações sempre que houver risco de decisões conflitantes. 

Se o conceito é o que está no caput ou se é mais amplo, não faz diferença. O que interessa é: se houver 

risco de decisões conflitantes, haverá reunião das ações. 

O CPC/15 também resolveu mais um problema: 

§ 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. 

 

- CPC, art. 55, § 2º, I: conexão entre ação de execução e ação de conhecimento 

O STJ, há muitos anos já afirmava: especialmente, mas não só, há conexão entre execução fiscal e a ação 

de conhecimento em que se pleiteia, por exemplo, a declaração de inexistência de relação jurídica tributária. 

Não é possível manter em dois juízos diferentes.  

Imaginem se na execução estão sendo penhorados bens do devedor e, no processo de conhecimento, o juiz 

defere uma antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da obrigação que está sendo executada na 

execução. Deve ser reunida no mesmo juízo, independentemente de ser chamada de conexão. 

O importante é que o art. 55, §2º, I do CPC diz que a ação de execução e a de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico serão reunidas para tramitação simultânea, para evitar atividades jurisdicionais 

conflitantes. 
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2.9.2. Continência 

- Conceito: CPC, art. 56 

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. 

Muitos dizem que não haveria necessidade de trabalhar com outro instituto. A continência é uma conexão 
mais forte, mais evidente.  

Se, para a conexão, pouco importa as partes, na continência, o elemento “partes” é importante. 

Se as partes são as mesmas, a causa de pedir é a mesma e o pedido de um, por ser mais amplo, engloba o 
das outras, na verdade há uma ação contida em outra. Exemplo: ação declaratória de nulidade do contrato 

e ação declaratória da cláusula X do contrato. É natural que a segunda ação esteja contida na primeira. Se 

existe continência, há risco evidente de decisões conflitantes – pode ser violada a segurança jurídica. A 

consequência, em regra, é a reunião para tramitação e julgamento simultâneos. 

 

- Preservação do juízo natural: CPC, art. 57 

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta 
anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem 

resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. 

 

Detalhe: seria possível, em razão de má-fé, a parte provocar a remessa do processo originário para outro 
juízo em razão de conexão, para fugir do juízo natural. Explicando melhor: sabemos que em determinadas 

varas cíveis os juízes têm um entendimento X e nas outras, os juízes têm entendimento Y. Se o processo 

for distribuído a uma vara com entendimento X, por não agradar a parte, ela pode tentar provocar uma 
situação para que o processo seja distribuído a um juízo que tem o entendimento Y.  

Assim, o art. 57 resolve o problema. Se a ação “maior” (continente) foi proposta primeiro, a “menor” (que 

é a contida) será extinta e preserva-se o juízo natural da ação continente.  

Se a ação contida foi proposta em primeiro lugar, não haverá extinção do respectivo processo, as ações 

serão necessariamente reunidas, evitando a violação do juízo natural, que é uma garantia fundamental do 

processo. 

 

- CONEXÃO ou CONTINÊNCIA  REUNIÃO DAS AÇÕES PERANTE O JUÍZO PREVENTO 

(CPC, art. 58), “salvo se um deles já houver sido sentenciado” (CPC, art. 55, § 1º). Além disso, cabe 

ao juiz verificar no caso concreto a conveniência da reunião das ações. 

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente. 

 

Art. 55 

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

se um deles já houver sido sentenciado. 
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Em princípio, há reunião dos processos em que há conexão ou continência, mas, se um deles já tiver sido 

sentenciado, não faz sentido reunir.  

A doutrina destaca que existe certa margem de discricionariedade para o juiz verificar, no caso concreto, a 
conveniência da reunião dos processos. Exemplo: uma causa tramita em Salvador e outra em Florianópolis. 

Se elas são conexas, em tese, os processos deveriam se reunir. Com isso, pode haver grande prejuízo para 

um jurisdicionado, que reside em uma cidade e seu processo tramitará em outra cidade, bem distante. 
Dependendo do caso, não é possível reunir os processos, sob pena de causar um prejuízo muito grave a uma 

das partes. Se for o caso, suspende um para aguardar o julgamento do outro, porque há uma 

prejudicialidade externa. 

 

Outro exemplo: há uma causa que tramita há 5 anos, extremamente complexa. Os autos estão conclusos e 

próximo de receber sentença. Perante outro juízo, foi proposta outra demanda conexa com a primeira. Se 

houver reunião, a causa madura, que demorou e está próxima da sentença, terá que esperar o trâmite da 
causa conexa para receber sentença. Nesse caso, não compensa reunir, sob pena de causar prejuízos às 

partes. 

 

 

2.10. PREVENÇÃO 

- Conceito: fenômeno que determina perante qual juízo devem ser reunidas as ações conexas ou onde há 

continência, quando tramitarem perante juízos diferentes. 

 

- Ocorrência (CPC, art. 59) 

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

Não importa a citação, o despacho do juiz. 

 

- Distribuição por dependência (CPC, art. 286) 

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: 

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; 

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado 

o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam 
parcialmente alterados os réus da demanda; 

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo 

prevento. 

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra 

hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder 

à respectiva anotação pelo distribuidor. 

Ler com atenção! 

Principal regra do art. 286: para evitar escolha de juízo, se você propõe a demanda perante um juízo, o 

processo é extinto sem resolução do mérito, aquele juízo perante o qual tramitou o processo pela primeira 

vez, estará prevento, mesmo que se altere as partes.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art55%C2%A73
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2.11. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

- Positivo: quando dois ou mais juízos se declaram competentes (CPC, art. 66, I) 

Art. 66. Há conflito de competência quando: 

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; 

 

 

- Negativo: quando dois ou mais juízos se declaram incompetentes (CPC, art. 66, II) 

Art. 66. Há conflito de competência quando: 

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro 
a competência; 

É o mais comum.  

 

- Controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66, III): pode ser positivo ou 

negativo, dependendo do caso concreto. 

Art. 66. Há conflito de competência quando: 

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou 
separação de processos. 

É possível, ainda, haver conflito de competência quando houver a controvérsia sobre a reunião ou separação 

de processos. Exemplo: as causas são conexas e um juiz tem a convicção que a reunião deve ocorrer perante 

seu juízo, da mesma forma, o segundo juiz tem a convicção que a reunião deve ocorrer no juízo dele. Surgiu 
um conflito positivo de competência, em razão da controvérsia sobre a reunião. 

 

2.11.1. Procedimento 

- Legitimidade ativa: partes, MP e juiz (CPC, art. 951, caput) 

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. 

 

- MP atua como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses do art. 178, CPC (interesse público ou social, 

interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana) 

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou 

na Constituição Federal e nos processos que envolvam: 

I - interesse público ou social; 

II - interesse de incapaz; 

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art178
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, 

hipótese de intervenção do Ministério Público. 

 

- Oitiva dos juízos envolvidos no conflito (CPC, art. 954) 

Art. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito 

ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. 

Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos 

juízes prestar as informações. 

O conflito de competência não é entre juízes, mas sim entre juízos. O correto seria o artigo afirmar “juízos”.  

 

- Possibilidade de o relator determinar a suspensão do processo (no positivo) e designar um dos juízos, 

provisoriamente, para resolver as questões urgentes (no positivo e no negativo) – CPC, art. 955, caput 

Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 
determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse 

caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, 

em caráter provisório, as medidas urgentes. 

Se um juízo entende que o outro é competente e vice-versa – há conflito negativo. Alguém suscita o conflito 

(MP, juízes, partes) e o tribunal terá que decidir de quem é a competência. Nesse ínterim, o relator designará 

um juiz para atender as medidas urgentes.  

 

- Julgamento monocrático do relator com fundamento em: 

 Súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal; ou 

 Tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência 

o Casos repetitivos = recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo e IRDR 

(incidente de resolução de demandas repetitivo) 

 

- Manifestação do MP, se for o caso (CPC, art. 956) 

Art. 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério 
Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido 

prestadas, e, em seguida, o conflito irá a julgamento. 

 

- Julgamento pelo Tribunal, com possibilidade de invalidação de atos processuais praticados pelo juízo 
incompetente (CPC, art. 957) 

Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, 

pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. 

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão 

remetidos ao juiz declarado competente. 
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OBS.: Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa (CPC, art. 

952, caput).  

Art. 952. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu 
incompetência relativa. 

Se o réu arguiu incompetência relativa, ele já expôs a tese sobre qual o juízo competente em sua visão. 

Assim, não teria interesse em suscitar o conflito. 

 

OBS.: O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a 

incompetência (CPC, art. 952, parágrafo único). 

Art. 952 

Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que 

não o arguiu suscite a incompetência. 

 


