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Conteúdo  

Noções de Jurisdição e da Ação. 
Das Partes e dos Procuradores: Da capacidade processual; dos deveres das partes e dos seus 

procuradores; dos procuradores.  
Do Ministério Público.  
Do juiz. 
Dos Auxiliares da Justiça:  Do Serventuário e do Oficial de Justiça - Do perito - Do depositário e do 

Administrador - Do Intérprete.  
Dos Atos Processuais: Da forma dos Atos processuais - Do tempo e lugar dos Atos - Dos Prazos dos 

Atos. 
Da Comunicação dos Atos Processuais: Citações - Intimações - Cartas - Outros Atos 

 Do Processo e do Procedimento: Das disposições gerais - Da antecipação dos efeitos da Tutela de 
Mérito. 

Do Procedimento Ordinário: Da Petição Inicial; Da resposta do réu; Da revelia.  
Da Sentença e da Coisa Julgada.   
Dos Recursos: Das disposições gerais; Da apelação; Do agravo; Dos embargos de declaração.  
Do Processo de Execução em Geral; Das diversas espécies de execução: execução para entrega de 

coisa, execução das obrigações de fazer e de não fazer.  Dos embargos do devedor.  Da execução por 
quantia certa contra devedor solvente. Da remição.  

 Lei nº 11.419/2006dispõe sobre a informatização do processo judicial 

Exercícios 
Coletâneas de Exercícios I e II 
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NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 

LIVRO II 
DA FUNÇÃO JURISDICIONAL 

TÍTULO I 
DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO 

 
Considerações gerais sobre Jurisdição 

Nos primórdios da humanidade, os homens resolviam seus conflitos pela força e/ou pela violência, onde o 
mais forte levava vantagens sobre o mais fraco. Tínhamos, pois, a autotutela, que é defeso ao cidadão exercê-lo, 
atualmente. 
 
Com o passar do tempo, o Estado sentiu a necessidade de albergar para si a solução dos conflitos de interesses 
como forma de buscar o bem comum e a paz social. 
 
"O Estado, por uma imperiosa necessidade de sua própria destinação política, obrigou-se pela organização 
constitucional de seus Poderes e pela instituição dos órgãos de sua Justiça, a prestar assistência aos particulares, 
em caso de ruptura do equilíbrio jurídico a entregar sua contribuição jurisdicional toda vez que se verifica violação, 
ameaça ou possibilidade de violação das relações de Direito assegurados pela lei".  
 
Nesse cenário surge a Jurisdição e, por conseguinte o Poder Judiciário do Estado e a sua função jurisdicional. É 
a Jurisdição "Poder do Estado de fazer Justiça - de dizer o Direito (jus dicere)"  
 
O Estado exerce assim a substitutividade nas questões onde há controvérsias, substituindo os litigantes para 
aplicar o jus dicere - dizer o Direito no caso concreto. É, portanto, caráter da Jurisdição a substitutividade. 
 
"A Jurisdição caracteriza-se pelos seguintes elementos:  
• finalidade de realizar o Direito;  
• inércia, ou seja, o juiz em regra deve aguardar a provocação da parte;  
• presença de lide, ou seja, presença de conflito de interesse;  
• produção de coisa julgada, ou seja, definitividade da solução dada. 
 
Através da Jurisdição o Estado garante a ordem social e a estabilidade social. 
 
Mas, segundo o mestre Ovídio Baptista, "o Direito, antes de ser monopólio do Estado, era uma manifestação das 
leis de Deus, apenas conhecidas e reveladas pelos sacerdotes.".  
 
E mais na frente o mesmo afirma que "A verdadeira e autêntica Jurisdição apenas surgiu a partir do momento em 
que o Estado assumiu uma posição de maior independência, desvinculando-se dos valores estritamente religiosas, 
e passando a exercer um Poder mais acentuado de controle social."  
 
Nessa órbita, podemos afirmar que a função imediata da Jurisdição ou Poder Jurisdicional é a de dirimir os 
conflitos e decidir as controvérsias que refletem direta ou indiretamente na ordem jurídica. 
 
"A Jurisdição é criada e organizada pelo Estado precisamente com a finalidade de pacificar, segundo a lei, os 
conflitos de interesses das mais diferentes espécies, abrangendo não só os conflitos de natureza privada, mas 
igualmente as relações conflituosas no campo do Direito Público."  
 
É uma atividade provocada a atividade jurisdicional. Sem provocação, através da ação, não há Jurisdição, porque 
a inércia é uma das principais características da atividade jurisdicional. Os juízes aguardam que os interessados 
lhes busquem propositalmente através da demanda ou pedido, via a ação. Precisa-se do pedido ou demanda para 
que o Estado se manifeste prestando a tutela jurisdicional. 
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Segundo o mestre José Frederico Marques, "como função inerente à soberania do Estado, a Jurisdição, Poder-
dever de administrar a Justiça é una e homogênea, 'qualquer que seja a natureza jurídica do conflito que deva 
resolver." (apud CARNEIRO, 1991, p. 21). 
 
Há duas espécies de Jurisdição:  
1) Jurisdição penal, que lida com conflitos penais;  
2) Jurisdição civil, que cuida dos conflitos não-penais. 
A Jurisdição civil divide-se em Jurisdição contenciosa e voluntária, das quais falaremos a seguir. 
 

JURISDIÇÃO CONTENCIOSA 
 

Como vimos, o Estado mediante a Jurisdição proíbe a autotutela dos interesses individuais conflitantes, 
impedindo que seja feita a Justiça através das próprias mãos. Com isso, o Estado busca a paz jurídica, dirimindo 
os litígios via a força de suas decisões, pressupondo interesse de dar segurança à ordem jurídica. 
 
A "jurisdição contenciosa" é aquela que se exercita de uma maneira melhor acabada, em que as partes têm 
amplos poderes de ataque e de defesa de acordo com a dialética processual que desenvolve amplamente segundo 
os recursos previstos na lei. Já a "jurisdição voluntária" é aquela que se exercita independentemente do 
contencioso, quando a providência jurisdicional invocada é apenas uma providência chanceladora e em que se 
busca apenas um registro judicial sobre a autenticidade ou inautenticidade de alguma coisa, fato, evento ou prova. 
 
Em suma, a Jurisdição contenciosa tem por objetivo a composição e solução de um litígio. Esse objetivo é 
alcançado mediante a aplicação da lei, onde "o juiz outorga a um ou a outro dos litigantes o bem da vida disputado, 
e os efeitos da sentença adquirem definitivamente, imutabilidade em frente às partes e seus sucessores 
(autoridade da coisa julgada material)". 
 
Há doutrinadores que acreditam que a expressão "Jurisdição contenciosa" é redundante ou pleonástica, pois 
Jurisdição já induz, indubitavelmente, a ideia de contenda e surgem que, ao invés de Jurisdição contenciosa, 
poder-se-ia denominar de "Jurisdição propriamente dita" ou "Jurisdição em si mesma". 
 
Falamos que nesse tipo de Jurisdição o Estado promove a pacificação ou composição dos litígios. Que para havê-
la deve estar presente a lide, mas falhos seriam esses conceitos senão definirmos lide, interesse, pretensão e 
bem da vida. 
 
Quem melhor define de forma didática é o mestre Humberto Theodoro Júnior. Para ele, lide ou litígio é "um conflito 
de interesse qualificado por uma pretensão resistida". Interesse é "posição favorável para a satisfação de uma 
necessidade assumida por uma das partes e pretensão, a exigência de uma parte de subordinação de um interesse 
alheio a um interesse próprio." Já os bens da vida são "as coisas ou valores necessários ou úteis à sobrevivência 
do homem, bem como ao seu aprimoramento." 
 
Concluímos que na Jurisdição contenciosa, existem:  
1) atividade jurisdicional;  
2) composição de litígios;  
3) bilateralidade da causa;  
4) lides ou litígios em busca ou questionando-se direitos e obrigações contrapostas;  
5) Partes - autor e réu;  
6) Jurisdição;  
7) ação;  
8) processo;  
9) legalidade estrita - o juiz deve conceder o que está na lei à uma das partes;  
10) há coisa julgada formal e material;  
11) pode ocorrer a revelia;  
12) há contraditório ou a sua possibilidade. 

 
Em linhas gerais, é essa a natureza jurídica da Jurisdição contenciosa.  
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JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

 
Versa sobre interesses não em conflitos. Visa proteger os interesses pessoais. 

Também denominada graciosa, honorária ou não-contenciosa, a jurisdição voluntária é assim chamada porque, 
ao contrário da jurisdição contenciosa, a vontade dos interessados converge para o mesmo fim, operando inter 
volentes. Nela não se enquadra o conflito de interesses; inocorrendo este não há partes, mas interessados. 
 
A expressão "Jurisdição voluntária" teve sua origem no Direito Romano, de fonte atribuída a Marciano no 
Digesto. É também chamada por muitos da Jurisdição graciosa. 
 
O fundamento da jurisdição voluntária é a ordem pública; determinados negócios de direito privado (separação 
consensual, execução de testamento, nomeação de tutor ou curador) poderiam ser realizados pelos próprios 
interessados, sem interveniência do Estado, mas este prefere dotá-los das garantias jurisdicionais e processuais, 
conferindo-lhes maior segurança. 
 
Art. 16.  A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as 
disposições deste Código. 
 
Art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 
 
Art. 18.  Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 
jurídico. 
Parágrafo único.  Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. 

O parágrafo em epígrafe, estabelece que, havendo substituição processual, será dada ciência ao substituído 
que, intervindo no processo, fará cessar a substituição. 
 
Art. 19.  O interesse do autor pode limitar-se à declaração: 
 
I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; 
II - da autenticidade ou da falsidade de documento. 
 
Art. 20.  É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. 
 

TÍTULO II 
DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

CAPÍTULO I 
DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL 

 
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. 

Trata este capítulo da competência geral dos tribunais brasileiros. 
Denomina-se competência geral dos tribunais de um país a que se opõe à dos tribunais estrangeiros, enquanto 
competência especial é a de certo tribunal de um país a respeito dos demais tribunais desse mesmo país. (...) O 
árduo problema da competência geral é dominado exclusivamente pelo direito processual internacional, ramo do 
direito nacional. 
 
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; 
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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. 

O artigo 22, em comento, acrescenta novos casos de competência da autoridade judiciária brasileira, entre os 
quais o da ação de alimentos, quando o credor tiver seu domicílio ou residência no Brasil, e o das ações fundadas 
em relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. São casos em que a eficácia 
da sentença brasileira dependerá de sua aceitação pelo Estado estrangeiro, se, como suposto, nele se 
encontrarem o réu e seus bens. 
 
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. 

O artigo 23, estabelece os casos que, segundo a lei brasileira, são de competência exclusiva da autoridade 
judiciária brasileira. 
 
Art. 24.  A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade 
judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário 
de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. 
Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença 
judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. 
 
Art. 25.  Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver 
cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. 
 
§ 1º Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste 
Capítulo. 
§ 2º Aplica-se à hipótese do caput o art. 63, §§ 1º a 4º. 
 

AÇÃO 
A ação é o direito de invocar o exercício da função jurisdicional. 
Ação, jurisdição, processo, eis o trinômio que enfeixa o fenômeno da resolução dos conflitos de interesses; a ação 
provoca a jurisdição, que se exerce através de um complexo de atos que é o processo. 
 
A ação consiste no poder de realizar a condição que põe em exercício o órgão judicante. 
 

Ação e pretensão – Portanto, além da invocação da tutela jurisdicional, o exercício do direito de ação revela 
a pretensão do autor por meio da qual este quer subjugar um interesse antagônico do réu. 
 
Ao propor a ação, o autor, como é intuitivo, não age intencionalmente na busca de sua própria sucumbência 
perante o réu. Não obstante, a possibilidade de não deter o direito subjetivo discutido, age concretamente como 
se fosse o seu efetivo titular.  
 
A ação e pretensão apresentam-se, destarte, como duas realidades, intimamente coligadas, mas distintas e 
inconfundíveis, tal como continente e conteúdo, posto que a pretensão se situa, com propriedade, como objeto da 
atividade processual, que o direito de ação força o Estado a apreciar, manipular e remediar. 
 
A ação sem pretensão e, como se vê, ideia vazia e sem maior significado, donde se deduz que esta é, na realidade, 
o pressuposto daquela. 
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Condições da Ação 
As condições da ação, são requisitos mínimos que devem ser preenchidos pelo autor, a fim de ser prolatada 
sentença de mérito no processo instaurado, que defira ou indefira ao promovente o bem da vida pelo mesmo 
reclamado. Não observadas essas condições, esbarraremos em óbice processual, com a consequente prolação 
de sentença terminativa, que não produz coisa julgada material, autorizando-se a repropositura da ação, desde 
que seja possível se afastar o vício que determinou a primeira extinção. 
 
Três são as condições da ação: 
a) possibilidade jurídica do pedido; 
b) interesse de agir; 
c) qualidade para agir ou legitimidade das partes. 
 

Possibilidade Jurídica 
O direito de ação pressupõe que o seu exercício visa à obtenção de uma providência jurisdicional sobre uma 
pretensão tutelada pelo direito objetivo. É condição que diz respeito à pretensão. Há possibilidade jurídica do 
pedido quando a pretensão, em abstrato, se inclui entre aquelas que são reguladas pelo direito objetivo. 
 

Interesse de Agir 
O direito de agir, direito de ação, já o dissemos, é distinto do direito material a que visa tutelar. A ação se propõe 
a obter uma providência jurisdicional quanto a uma pretensão e, pois, quanto a um bem jurídico pretendido pelo 
autor. Há, assim, na ação, como seu objeto, um interesse de direito substancial consistente no bem jurídico, 
material ou incorpóreo, pretendido pelo autor. Chamamo-lo de interesse primário. 
 
Mas há um interesse outro, que move a ação. É o interesse em obter uma providência jurisdicional quanto àquele 
interesse. Por outras palavras há o interesse de agir, de reclamar a atividade jurisdicional do estado, para que este 
tutele o interesse primário, que de outra forma não seria protegido.  
 

Qualidade para agir ou legitimidade das partes 
A terceira condição do direito de ação é a qualidade para agir, legitimidade ou legitimação para agir (LEGITIMATIO 
AD CAUSAM).  
O autor deve ter título em relação ao interesse que pretende seja tutelado.  
São legitimados para agir, ativa e passivamente os titulares dos interesses em conflitos: legitimação ativa terá o 
titular do interesse afirmado na pretensão, passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado na pretensão, 
passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado na pretensão. 
A falta de qualquer das condições da ação importará na carência desta.  
 

Elementos Identificadores da Ação 
Os elementos da ação são as partes (autor e réu, ou seja, quem pede e em face de quem o pedido é formulado), 
a causa de pedir (o ratio da pretensão e a correspondente fundamentação jurídica) e o pedido, desdobrando-se 
nas espécies de pedido mediato e imediato, dizendo respeito ao bem da vida perseguido (recebimento de 
indenização pela prática de ato ilícito, por exemplo) e a correspondente resposta jurisdicional (sentença 
condenatória, sentença declaratória, sentença constitutiva, sentença mandamental ou sentença executiva lato 
senso, presente em maior volume nas ações de despejo e nas ações possessórias, marcadas pela inexistência 
de posterior processo de execução, resolvendo-se o conflito por meio da simples efetivação da sentença, com o 
uso das medidas de apoio como a busca e apreensão, a imissão na posse, etc. 
 

CAPÍTULO II 
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
A necessidade de cooperação jurídica entre os Estados se faz oportuna, uma vez que, mesmo com um 

conjunto de normas jurídicas internas, ainda assim estas se mostram insuficientes para a solução de uma 
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controvérsia. Em razão disto, recorre-se a outros Estados através de sua jurisdição com o intuito de buscar ajuda 
mútua no âmbito Internacional. 
 
A Cooperação Jurídica Internacional pressupõe cooperação entre os Estados, uma vez que estes são obrigados, 
às vezes, a abdicar de sua soberania, de sua individualidade em favor da coletividade. Tal dispositivo baseia-se 
nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, além do entendimento da cooperação entre os 
povos. 
 
Hodiernamente, com o aumento do número de pessoas, da mídia, da internet e dos bens de consumo, torna-se 
de extrema importância a cooperação jurídica mútua entre os Estados. Desta forma, é inevitável que se crie uma 
série de políticas públicas, que não poderiam ser efetivamente implementadas sem o envolvimento de outros 
países e que, consequentemente, para a solução dos conflitos entre os Estados, passam a enfrentar situações 
nas quais necessitam de maior cooperação para o exercício regular da prestação jurisdiciona. 
 
Exatamente para facilitar essa reciprocidade nas Relações Internacionais é que foram inseridos no NCPC os 
artigos 26 a 41. Referidos artigos disciplinam sobre a Cooperação Jurídica Internacional, seu procedimento e o 
auxílio direto entre os Estados. Embora não seja assunto desconhecido no mundo jurídico, a Cooperação Jurídica 
Internacional, não possuía artigo correspondente no CPC anterior, salvo alguns artigos na Lei de Introdução ao 
Código Civil que regulamenta a matéria, mais especificamente nos artigos 12, § 1º e 2º, art. 15 e seus incisos. 
Porém por sua importância no cenário nacional e internacional e diante das mudanças atuais, mereceu capítulo 
específico sobre o tema nesse Novo Código de Processo Civil. 
 
Conforme já mencionado, embora não haja correspondência sobre o tema no CPC anterior, os estudantes, 
interessados ou os operadores de direito que atuam nessa área, salvo os artigos existentes na Lei Introdução ao 
Código Civil, que regulamenta a matéria, poderão valer-se do sitio do Ministério da Justiça, onde poderá ser 
encontrado valioso banco de informações sobre o assunto. 
 
Nesta esteira, o sitio do Ministério da Justiça traz em seu bojo todo o mecanismo de cooperação jurídica 
internacional entre os Estados, seu objeto, seu procedimento, além de informações acerca das matérias, Civil e 
Penal, que fazem parte do mecanismo de cooperação, dando exemplos práticos. 
 
Art. 26.  A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará: 
I - o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente; 
II - a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à 
justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados; 
III - a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado 
requerente; 
IV - a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação; 
V - a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. 
 
§ 1º Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, 
manifestada por via diplomática. 
 
§ 2º Não se exigirá a reciprocidade referida no § 1º para homologação de sentença estrangeira. 
 
§ 3º Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam 
resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. 
 
§ 4º O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. 
 
Art. 27.  A cooperação jurídica internacional terá por objeto: 
I - citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial; 
II - colheita de provas e obtenção de informações; 
III - homologação e cumprimento de decisão; 
IV - concessão de medida judicial de urgência; 
V - assistência jurídica internacional; 
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VI - qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. 
 

Seção II 
Do Auxílio Direto 

 
Art. 28.  Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional 
estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. 
 
Art. 29.  A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, 
cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. 
 
Art. 30.  Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: 
 
I - obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou 
jurisdicionais findos ou em curso; 
II - colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência 
exclusiva de autoridade judiciária brasileira; 
III - qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. 
 
Art. 31.  A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com 
outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e 
recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. 
 
Art. 32.  No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação 
jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento. 
 
Art. 33.  Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia-Geral da 
União, que requererá em juízo a medida solicitada. 
Parágrafo único.  O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central. 
 
Art. 34.  Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto 
passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. 
 

Seção III 
Da Carta Rogatória 

 
Carta rogatória 

É a requisição feita à Justiça de outro país para a prática de uma diligência judicial. A carta rogatória 
obedecerá, quanto à sua admissibilidade e modo de seu cumprimento, ao disposto na convenção internacional; à 
falta desta, será remetida à autoridade judiciária estrangeira, por via diplomática, depois de traduzida para a língua 
do país em que há de praticar-se o ato. A carta rogatória será redigida no idioma do Estado deprecante e será 
acompanhada de uma tradução feita no idioma do Estado deprecado, devidamente certificada por intérprete 
juramentado. 
 
Art. 35.  (VETADO). 
 
Art. 36.  O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e 
deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. 
 
§ 1º A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial 
estrangeiro produza efeitos no Brasil. 
 
§ 2º Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade 
judiciária brasileira. 
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Seção IV 
Disposições Comuns às Seções Anteriores 

 
Art. 37.  O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será 
encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. 
 
Art. 38.  O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o 
instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado 
requerido. 
 
Art. 39.  O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à 
ordem pública. 
 
Art. 40.  A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta 
rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o art. 960. 
 
Art. 41.  Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive 
tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou 
por via diplomática, dispensando-se ajuramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. 
Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do 
princípio da reciprocidade de tratamento. 
 

TÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA INTERNA 

CAPÍTULO I 
DA COMPETÊNCIA 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
A Competência nada mais é do que a limitação do Poder. Imagine se todos os Juízes pudessem julgar todo 

tipo de causa e em qualquer lugar do País. Os juízes e as partes ficariam perdidos e a justiça perderia a sua 
confiabilidade.  
 
A competência é, então, o exercício do Poder de julgar de forma organizada, e essa organização deve sempre ser 
fixada por norma jurídica. Não há outro meio para se delinear regras de competência.  
 
Para tanto, o CPC vigente estabeleceu as seguintes regras de cisão da competência:  
 
a) Em razão do valor: O valor econômico do bem jurídico definirá o trâmite do processo. Se o valor ultrapassar 
sessenta salários mínimos, será utilizado um procedimento mais formal e demarcado de fases. É o chamado rito 
ordinário. Se menor de sessenta salários mínimos, o rito será o sumário. Caso o valor da causa seja de até 
quarenta salários mínimos, o rito poderá ser o sumaríssimo (Juizados Especiais).  
 
b) Em razão da matéria: Algumas matérias são tão importantes e recorrentes, que a organização judiciária 
(estadual e federal) faz sua separação individualizando-as a um ou vários juízes. É o caso das varas de direito 
bancário, civil, de família, etc.  
 
c) Em razão da função: Dependerá do grau em que o Magistrado exerce a judicatura. A gradação é a seguinte: 
Juízes (atuam nos fóruns – regra: primeiro grau), Desembargadores (Juízes promovidos que atuam nos Tribunais 
Regionais ou Tribunais de Justiça – regra: segundo grau) e Ministros (integram o Superior Tribunal Federal, 
Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho – o trabalho deles é defender a ordem jurídica ou 
uniformizar jurisprudências dissonantes).  
 
d) Em razão do lugar/territorial: É a competência determinada por um local. São os casos:  
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• Regra geral: domicílio do Réu: ações de direito pessoal ou direito real sobre bens móveis: 
 
Havendo conflito na interpretação deste domicílio do Réu, utiliza um dos quatro parágrafos do artigo 46 do NCPC. 
 
§ 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 será demandado onde for encontrado ou no foro do 
domicílio do autor.  
§ 3º Quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no foro do 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.  
§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for 
encontrado. 
 
O novo CPC repete a regra de que as causas cíveis serão processadas e julgadas pelos órgãos jurisdicionais 
(princípio do monopólio da jurisdição), com ressalva do juízo arbitral, voluntariamente instituído. 
Também repete a regra de que se determina a competência no momento em que proposta a ação, isto é, no dia 
em que protocolada a petição inicial (art. 43 do novo CPC). 
 
Como é da tradição de nosso Direito, a determinação da competência em razão da matéria ou do valor da causa 
é estabelecida pelas normas de organização judiciária, se omissa a lei processual. 
 
Diz-se funcional a competência que diz respeito a certa fase do processo. Supõe-se, por isso, que dois ou mais 
órgãos judiciários possam atuar no mesmo processo. É o que ocorre nos processos em geral, no sistema do duplo 
grau de jurisdição, em que um órgão é competente para processar e julgar a ação no primeiro grau de jurisdição 
e outro para atuar em grau de recurso. 
 
A competência funcional é absoluta, mas competência funcional não é sinônimo de competência absoluta. 
Corretamente, o Código qualifica como funcional a competência do plenário ou do órgão especial do tribunal, na 
resolução de demandas repetitivas, porque lhe compete apenas julgar o incidente, ou seja, a questão comum de 
direito; as demais questões serão resolvidas pelo juiz de cada ação. 
 
Como nos demais casos de decretação da própria incompetência, a remessa dos autos à Justiça Federal, em 
decorrência da intervenção da União ou suas autarquias, empresas públicas e fundações de direito público não 
constitui hipótese de competência funcional, mas de deslocamento da competência de um para outro juízo. Não 
há mais de um órgão competente, em função da fase em que se encontra o processo, mas substituição do juiz 
incompetente pelo competente. 
 
Excetuam-se da competência da Justiça Federal a recuperação judicial, as causas de falência e acidente de 
trabalho; as causas sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; os casos previstos em lei. 
 
Nos termos do §3º do art. 45, o juízo federal não deve suscitar conflito de competência, mas simplesmente devolver 
os autos ao juízo estadual, sendo excluído do processo o ente federal cuja intervenção levara este juízo a declinar 
da competência. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for 
encontrado. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                       Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

12 
 

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. 

O artigo 53, abaixo, estabelece o último domicílio do casal, em vez do foro da residência da mulher, para as 
ações de separação, conversão desta em divórcio, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de 
união estável. Caso nenhuma das partes resida no antigo domicílio do casal, será competente o foro do domicílio 
do guardião de filho menor, ou, em último caso, o domicílio do réu. 
 
Omite-se a menção ao domicílio do devedor, como competente para a ação de anulação de títulos extraviados ou 
destruídos, que terá que ser proposta no foro do domicílio do réu. Inova-se, fixando o foro da moradia do idoso 
para as causas que versem direitos individuais estabelecidos no respectivo estatuto. Não há alteração no que diz 
respeito ao foro: das pessoas jurídicas; da ação de reparação de dano e da proposta contra administrador ou 
gestor de negócios alheios. 
 
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; 
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. 
 

Seção II 
Da Modificação da Competência 

 
Competência absoluta - as partes não podem dispor da justiça, sendo assim, o juiz recebendo uma causa que 
está fora de sua competência, declara a sua incompetência e envia à justiça respectiva para julgamento, ainda 
que nada aleguem as partes. Esta competência é improrrogável. 
 
Competência relativa – é prorrogável, isto é, a vontade das partes ou a eleição de foro pode modificar as regras 
da competência. O valor da causa é também um fator importante para determinação de competência, este é um 
fator relevante. Pois há justiças que só julgam causas até determinadas quantias, tal qual se dá nas justiças de 
pequenas causas. 
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Art. 54.  A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta 
Seção. 
 
Art. 55.  Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 
 
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 
sentenciado. 
 
§ 2º Aplica-se o disposto no caput: 
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; 
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 
 
§ 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Art. 58.  A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 
simultaneamente. 
 
Art. 59.  O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 
 
Art. 60.  Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a 
competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. 
 
Art. 61.  A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 
 
Art. 62.  A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção 
das partes. 
 
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. 
 

Seção III 
Da Incompetência 

 
A regra a respeito da incompetência é a de que a absoluta deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, enquanto 

que a relativa somente pode ser conhecida pelo magistrado depois de arguida pela parte através de exceção. 
Entendemos que a incompetência relativa não deve ser tratada com um obstáculo intransponível para o 
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conhecimento de ofício pelo juiz, nem pode ser, por outro lado, um ato de liberalidade do mesmo. Para nós, a 
incompetência relativa pode ser conhecida de ofício pelo juiz quando a própria lei assim determinar.  
 
 
Art. 64.  A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 
 
§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 
ofício. 
 
§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. 
 
§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. 
 
§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo 
incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 
 
Art. 65.  Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 
Parágrafo único.  A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. 
 
Art. 66.  Há conflito de competência quando: 
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; 
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; 
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 
 
Parágrafo único.  O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a 
outro juízo. 
 
Conflito de competência 
A questão da competência ou incompetência também pode ser levantada por um outro procedimento próprio, 
denominado conflito de competência. O conflito pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público 
ou pelo juiz, e é decido pelo tribunal que designa qual juiz é o competente para decidir o conflito, pronunciando-se 
sobre a validade dos atos praticados pelo incompetente. 
Instaura-se mediante petição dirigida ao presidente do tribunal, instruída com os documentos que comprovem o 
conflito, ouvindo o relator, com a distribuição, os juízes em conflito. Sobrestará o processo, caso o conflito seja 
positivo; se o conflito for negativo, o sobrestamento não será necessário, pois não haverá juízo praticando atos 
processuais. Deverá ainda o relator designar um juiz para solucionar as questões urgentes. 
Assim, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes (conflito positivo) ou 
incompetentes (conflito negativo) e também no caso de controvérsia sobre reunião ou separação de processos. 
O conflito entre autoridade judiciária e autoridade administrativa, ou só entre autoridades administrativas, chama-
se conflito de atribuições e não conflito de competência. 
 

CAPÍTULO II 
DA COOPERAÇÃO NACIONAL 

 
A instituição do dever geral de cooperação recíproca entre as instituições judiciais e seus integrantes, com o 
objetivo de tornar efetiva a prestação jurisdicional é, em tese, salutar. Todavia, sua utilidade dependerá da forma 
como for encarado pelos operadores. 
 
Art. 67.  Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e 
graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus 
magistrados e servidores. 
 
Art. 68.  Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual. 
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Art. 69.  O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e 
pode ser executado como: 
I - auxílio direto; 
II - reunião ou apensamento de processos; 
III - prestação de informações; 
IV - atos concertados entre os juízes cooperantes. 
 
§ 1º As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. 
 
§ 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de 
procedimento para: 
I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato; 
II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos; 
III - a efetivação de tutela provisória; 
IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas; 
V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial; 
VI - a centralização de processos repetitivos; 
VII - a execução de decisão jurisdicional. 
 
§ 3º O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder 
Judiciário. 
 

LIVRO III 
DOS SUJEITOS DO PROCESSO 

TÍTULO I 
DAS PARTES E DOS PROCURADORES 

CAPÍTULO I 
DA CAPACIDADE PROCESSUAL 

 
No tocante a “capacidade processual”, não foram feitas grandes alterações no novo CPC. 

Alguns termos foram alterados, adaptando a redação dos artigos à nomenclatura e aos institutos atualmente 
utilizados. 
 
Uma das alterações se deu no parágrafo único do artigo 72, que inclui expressa previsão de que a função de 
curador especial será exercida pela Defensoria Pública. Na prática, tal função já era exercida por força do inciso 
XVI do artigo 4º da Lei Complementar nº 80/94 (que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e 
dos Territórios). 
 
Já o artigo 73, que impõe a necessidade do consentimento do cônjuge para propor ações que versem sobre direitos 
reais imobiliários, teve incluída a ressalva referente aos casos de regime de separação absoluta de bens, bem 
como a aplicação do referido artigo nos casos de união estável. 
 
No que concerne aos deveres das partes e seus procuradores, não foram feitas alterações substanciais no texto 
legal desse novo CPC. As alterações permaneceram no âmbito redacional. 
 
O art. 78 estendeu aos juízes, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública a vedação ao emprego de 
expressões injuriosas. 
 
No que diz respeito às responsabilidades das partes por dano processual, o artigo 81 estipulou a multa por litigância 
de má-fé, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar 
a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas 
que efetuou. 
 
Importante alteração foi feita na Seção III, “Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas”, ao 
determinar expressamente, no artigo 85: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 
vencedor”. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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