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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.
A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
preparação é muito importante.
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado.
Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.
A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
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Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
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Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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Jurisdição é o poder-dever do Estado de dizer o Direito. Sendo assim, trata-se de atividade estatal exercida
por intermédio de um agente constituído com competência para exercê-la, o juiz.
Nos primórdios da humanidade não existia o Direito e
nem existiam as leis, de modo que a justiça era feita pelas
próprias mãos, na denominada autotutela. Com a evolução das instituições, o Estado avocou para si o poder-dever de solucionar os litígios, o que é feito pela jurisdição.
O poder-dever de dizer o direito é uno, apenas existindo uma separação de funções: o Legislativo regulamenta normas gerais e abstratas (função legislativa) e o
Judiciário as aplica no caso concreto (função jurisdicional).
Tradicionalmente, são enumerados pela doutrina os
seguintes princípios inerentes à jurisdição: investidura,
porque somente exerce jurisdição quem ocupa o cargo
de juiz; aderência ao território, posto que juízes somente
têm autoridade no território nacional e nos limites de sua
competência; indelegabilidade, não podendo o Poder Judiciário delegar sua competência; inafastabilidade, pois
a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário
nenhuma lesão ou ameaça a direito.
Embora a jurisdição seja una, em termos doutrinários é possível classificá-la: a) quanto ao objeto – penal,
trabalhista e civil (a civil é subsidiária, envolvendo todo
direito material que não seja penal ou trabalhista, não
somente questões inerentes ao direito civil); b) quanto
ao organismo que a exerce – comum (estadual ou federal) ou especial (trabalhista, militar, eleitoral); c) quanto à
hierarquia – superior e inferior.
Neste sentido, com vistas a instrumentalizar a jurisdição, impedindo que ela seja exercida de maneira caótica,
ela é distribuída entre juízos e foros (órgãos competentes em localidades determinadas). A esta distribuição das
parcelas de jurisdição dá-se o nome de competência. Em
verdade, a competência é o principal limite à jurisdição.
Com vistas a instrumentalizar a jurisdição, impedindo
que ela seja exercida de maneira caótica, ela é distribuída
entre juízos e foros – órgãos competentes em localidades
determinadas. A esta distribuição das parcelas de jurisdição dá-se o nome de competência.
1. Competência internacional
A competência jurisdicional é restrita ao território nacional, conforme se extrai do CPC:
Art. 16, CPC. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e
pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código.
O juiz brasileiro não possui jurisdição em outros territórios. A jurisdição, como manifestação de poder, encontra óbice na soberania de outros países. Da mesma
forma, para que uma sentença estrangeira seja reconhecida no país deverá ser homologada, sendo que certas
matérias somente podem ser julgadas no Brasil e por isso

não serão homologadas (ex.: ação que verse sobre bens
imóveis situados no Brasil ou ações de inventário e semelhantes).
Neste viés, a sentença proferida em outro país é ineficaz enquanto tal e não poder ser executada no Brasil e
nem aqui produz seus efeitos. Não obstante, a existência
de processo em país estrangeiro não obsta o ingresso da
ação no Brasil (não induz litispendência) e nem impede
que o Judiciário brasileiro julgue ações conexas.
Quanto à competência do juiz brasileiro, no Código
de Processo Civil, está regulada nos artigos 21 a 23.
Os artigos 21 e 22 tratam dos casos de competência
concorrente, cabível o julgamento, em tese, tanto por autoridade brasileira quanto por estrangeira:
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.
Já o artigo 23 trata dos casos de competência exclusiva, em que somente autoridade brasileira pode julgar,
recusando-se a homologação de sentença estrangeira
caso decisão sobre uma destas matérias seja proferida
por jurisdição estrangeira:
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.
2. Competência interna
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.
Com efeito, é importante observar tanto a disciplina
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da Constituição Federal quanto a do Código de Processo
Civil, uma vez que as regras de organização judiciária são
determinantes para a determinação da competência.
2.1 Estrutura do Poder Judiciário

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

O Poder Judiciário tem por função essencial aplicar a
lei ao caso concreto, julgar os casos levados à sua apreciação, é o responsável pelo exercício da função jurisdicional. O artigo 92 da Constituição disciplina os órgãos
que compõem o Poder Judiciário, sendo que os artigos
posteriores delimitam a competência de cada um deles.
Os órgãos que ficam no topo do sistema possuem sede
na Capital Federal, Brasília, e são dotados de jurisdição
em todo o território nacional.
Artigo 92, CF. São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A - o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito
Federal e Territórios.
§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na
Capital Federal.
§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.
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O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do
Poder Judiciário, desempenhando a função de Tribunal
Constitucional. Não é exatamente correto chamá-lo de
quarta instância porque em alguns casos é possível que
dos Tribunais ou Turmas recursais (segunda instância) se
vá direto ao Supremo Tribunal Federal.
Por sua vez, os Tribunais Superiores desempenham o
papel de terceira instância, são eles: Superior Tribunal de
Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do
Trabalho e Superior Tribunal Militar. Neste sentido, não
sendo a matéria específica eleitoral, trabalhista ou militar,
o papel de terceira instância será exercido pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Na segunda instância se encontram outros Tribunais:
os tribunais regionais federais compõem a segunda instância da justiça comum federal; os tribunais de justiça
são a segunda instância da justiça comum estadual; os
tribunais regionais do trabalho formam a segunda instância da justiça trabalhista; os tribunais regionais eleitorais são a segunda instância da justiça eleitoral; os tribunais de justiça militares, quando criados, compõem a
segunda instância da justiça militar.
O acesso à primeira instância se dá perante as varas
na justiça estadual, eleitoral (geralmente cumulativa com
uma vara comum), na justiça trabalhista e na justiça militar e as seções/subseções na justiça federal.
Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas
pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado
às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma
da lei.

Havendo a possibilidade de instituição de juízo arbitral, por terem as partes acordado resolver seus conflitos
por arbitragem, afasta-se competência do Judiciário.
2.2 Distinção entre foro e juízo
Foro é a base territorial sobre a qual cada órgão do
Poder Judiciário exerce sua jurisdição. Em primeira instância, foro é uma expressão utilizada para indicar a comarca ou seção judiciária de determinada cidade. Nas
demais instâncias, designa toda a zona territorial na qual
o Tribunal exerce sua jurisdição: STF e outros Tribunais
Superiores – Brasil; TJMG – Estado de Minas Gerais; etc.
Juízo é o órgão jurisdicional designado para o julgamento do caso – justiça comum estadual, justiça comum
federal, justiça eleitoral, justiça trabalhista, justiça militar.
Basicamente, refere-se à justiça competente para decidir
sobre aquela matéria.
2.3 Competência absoluta e relativa
As regras de competência absoluta são imperativas,
cogentes e podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz
a qualquer tempo no processo. As regras de competência relativa se sujeitam a prorrogação e derrogação e somente é possível reconhecer a incompetência se questionada (o CPC inovou ao permitir que o Ministério Público
alegue este tipo de competência).
A competência de juízo é sempre absoluta.
Art. 62. A competência determinada em razão da
matéria, da pessoa ou da função é inderrogável
por convenção das partes.
O principal exemplo de competência absoluta, em razão da matéria, é a justiça federal, conforme preconiza o
artigo 45, CPC:
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.
§ 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido
cuja apreciação seja de competência do juízo perante
o qual foi proposta a ação.
§ 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.
§ 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.
Assim, a justiça federal tem competência específica,
ao passo que a justiça estadual tem competência residual. Sempre que na causa intervier a União, ou suas
empresas públicas, autarquias e fundações (não se in-

A competência de foro, em regra, é relativa, mas
pode em alguns casos ser absoluta.
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.
Quando a competência for determinada por valor ou
território, há foro. Como o foro é relativo, então existe
a possibilidade de modificação do juízo competente. Se
a incompetência relativa não for alegada, se convalida,
havendo prorrogação de competência.
Isso pode ser feito também por eleição de foro, isto
é, com as partes de comum acordo escolhendo que o
conflito será solucionado em determinada localidade. As
partes podem eleger o foro, notadamente pela via contratual, lembrando-se que a eleição de foro no direito do
consumidor tende a ser relativizada, notadamente nos
contratos de adesão. Quando ocorre eleição de foro, há
derrogação de competência. A eleição de foro não pode
derrogar a conexão.
No caso da eleição de foro, a incompetência pode ser
reconhecida de ofício pelo juiz.
2.4 Perpetuatio jurisdictionis
O princípio da perpetuação da competência está previsto no CPC nos seguintes termos:
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.
Se o órgão judiciário for suprimido, os processos que
por ele tramitavam serão remetidos a outro juízo, o que
também ocorre em caso de alteração de competência
em razão da matéria (ex.: criação de vara de família) ou
da hierarquia. É um caso de modificação de competência
após a propositura da ação.

2.5 Critérios para fixação de competência
a) Objetivo: fixa a competência em razão da matéria,
absoluta, e em razão do valor da causa, relativa;
b) Territorial: competência de foro, relativa, em regra;
c) Funcional: abrange a competência hierárquica – casos de foro em razão da função, mais conhecidos
como de foro especial ou privilegiado – e outros
de competência originária, regra de competência
absoluta.
2.6 Regras de apuração da competência
Um roteiro simples de perguntas deve ser percorrido para a determinação do juízo e do foro competentes
para julgamento:
1 – O processo é de competência originária de algum
Tribunal?
2 – Se não, o processo deve ser julgado por alguma
das justiças especiais?
3 – Sendo a justiça comum competente, a matéria é
de cunho federal ou estadual?
4 – Em qual local deverá ser proposta a ação (comarca
ou seção)?
5 – Em qual juízo do local deve ser feita a propositura
(vara cível, de família...)?
2.7 Disciplina constitucional
- Supremo Tribunal Federal: artigo 102, CF;
- Superior Tribunal de Justiça: artigo 105, CF;
- Tribunais Regionais Federais: artigo 108, CF;
- Justiça Federal – 1ª instância: artigo 109, CF;
- Justiça Trabalhista – artigo 114, CF;
- Justiça Comum Estadual – competência subsidiária.
2.8 Foro competente
O Código de Processo Civil fez algumas alterações
sensíveis na matéria, notadamente: exclusão do foro da
mulher nas ações de divórcio; criação de foro específico
para reparação de dano sofrido em razão de delito ou
acidente de veículos; e exclusão da exceção de incompetência como instrumento de arguição.
- Regra geral: domicílio do réu
A regra geral para a competência territorial é a do
domicílio do réu
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.
§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.
§ 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu,
ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no
foro de domicílio do autor.
§ 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.
§ 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles,
à escolha do autor.
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cluem as sociedades de economia mista), ou conselho
de fiscalização de atividade profissional, os autos serão
remetidos à justiça federal. As exceções são: ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de
trabalho, que devido à especialidade da matéria tramitam na justiça estadual (salvo as de acidente de trabalho,
que tramitam perante a justiça do trabalho); causas de
competência ainda mais específica, isto é, sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.
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§ 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde
for encontrado.
[...]
Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou
assistente.
Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para
as causas em que seja autora a União.
Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação
poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no
de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda,
no de situação da coisa ou no Distrito Federal.
Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para
as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.
Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for
o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de
domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato
que originou a demanda, no de situação da coisa ou
na capital do respectivo ente federado.
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- Competência territorial absoluta: foro do local
do imóvel
O único caso em que a competência territorial é absoluta é o das ações fundadas em direito real sobre imóveis que versem sobre direito de propriedade, vizinhança,
servidão, divisão e demarcação de terras, de nunciação
de obra nova e ação possessória. Nestas, necessariamente a ação deve ser proposta no local do imóvel.
Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre
imóveis é competente o foro de situação da coisa.
§ 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.
§ 2o A ação possessória imobiliária será proposta no
foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência
absoluta.
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- Competência nas ações de inventário
Nas ações de inventário, a competência é do domicílio do autor da herança, de onde residia o de cujus. Não
havendo domicílio certo, cabe a propositura no foro de
situação dos bens imóveis (ou em um deles, se houver
mais de um bem imóvel).
Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no
Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a
arrecadação, o cumprimento de disposições de última
vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for
réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía
domicílio certo, é competente:
I - o foro de situação dos bens imóveis;
II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;
III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

- Competência na ação de ausência
Nas ações propostas contra pessoa ausente ou naquelas que se proponham a fazer arrecadação, inventário, partilha e cumprimento de testamento cabe a propositura no foro do último domicílio do ausente.
Art. 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o
cumprimento de disposições testamentárias.
- Competência territorial relativa para ações específicas
Em ações específicas, há competências territoriais específicas, sendo todas elas relativas:
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;
II - de domicílio ou residência do alimentando, para a
ação em que se pedem alimentos;
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 (o Estatuto do
Idoso corresponde à Lei nº 10.741/2003);
f) da sede da serventia notarial ou de registro, para
a ação de reparação de dano por ato praticado em
razão do ofício;
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;
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.
2.9 Alegação de incompetência
O CPC/2015 excluiu a exceção de incompetência, de
modo que toda e qualquer incompetência deverá ser arguida em preliminar de contestação, mas manteve a regra de que a incompetência absoluta deve ser declarada
de ofício e não se prorroga, ao passo que a incompetência relativa deve ser alegada sob pena de prorrogação.
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.

