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NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 
LIVRO II 

DA FUNÇÃO JURISDICIONAL 
TÍTULO I 

Da Jurisdição e a 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 
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que o Estado se manifeste prestando a tutela jurisdicional. 
 
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. 
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Em linhas gerais, é essa a natureza jurídica da Jurisdição contenciosa.  
 

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. 

Como já visto acima, a jurisdição civil é a que não é penal ou especial (trabalhista, militar e eleitoral). Trata-
se, pois, de um conceito residual. 
 
A jurisdição civil é exercida plenamente por todos os juízes e tribunais do país: daí ser incorreto afirmar-se que a 
competência é a medida da jurisdição, como se cada juiz só exercesse, quando em atividade, uma “parcela” da 
jurisdição. Não. Regras de competência, como se explica nos comentários aos arts. 42 e ss., são regras de divisão 
de trabalho, concebidas a partir de alguns critérios. 
 
Regras de competência, pois, são as regras de divisão de trabalho INTERNAS, já que a jurisdição brasileira se 
exerce em todo território nacional, e só nele, o que é expressão da soberania nacional. 
 
Impropriamente, se emprega a expressão competência para designar “competência” internacional ou para se 
referir à “competência” do juízo arbitral. 
 
Há algum tempo, a doutrina brasileira tem evitado referir-se a processo de conhecimento, processo de execução 
e processo cautelar. Essa doutrina correspondia à estrutura original do CPC/73, já muito modificada pela reforma 
que veio sofrendo nos últimos vinte anos. Fala-se muito, hoje, em processo sincrético: não há mais processo de 
conhecimento puro, nem, de execução, nem cautelar. 
 
Melhor é falar-se em funções da jurisdição: cognição, cautelar e de execução. 
 
E, em vez de processos de conhecimento, de execução, cautelar, melhor é a referência a fases que são – 
predominantemente – de conhecimento ou de execução. Providencias cautelares pode haver em ambas as fases. 
 
Art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 
 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 
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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.  
 
Art. 18.  Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 
jurídico. 

Antes de mais nada, é importante se acentuar que a Constituição Federal não autoriza que se possam criar 
hipóteses em que alguém pleiteie em juízo direito alheio em nome próprio a não ser por meio de lei expressa. 
Então, o legislador aqui “disse mais do que queria”: não basta a autorização do ordenamento jurídico, que é mais 
do que a lei: abrange lei, doutrina, jurisprudência. Aqui incide o princípio da estrita legalidade. Só a lei pode criar 
hipóteses de substituição processual. 
 
Ninguém pode agir no processo – exercer capacidade processual – sem ter legitimação para a causa e legitimação 
processual - só excepcionalmente, quando a lei o permitir, expressamente. Não se admite legitimidade 
negocialmente estabelecida. 
 
A lei permite, por exemplo, que aquele que vendeu bem litigioso permaneça no processo, sem ter legitimidade ad 
causam - o bem sobre o qual se discute ou pertence ao autor ou ao adquirente (este tem legitimidade ad causam) 
mas não a ele, réu (que tem legitimidade ad processum, pelo terceiro). Trata-se de situação absolutamente 
excepcional que só pode ocorrer porque há permissão legal expressa. 
 
Este terceiro adquirente - para retomarmos o mesmo exemplo – pode intervir no processo como assistente 
litisconsorcial. Nos comentários ao art. 124, observamos que, sob um certo viés, o assistente litisconsorcial é uma 
“quase parte”. 
 
Por que se trata de situação excepcional, é que a doutrina diz haver legitimação extraordinária (só processual) do 
réu que vendeu o bem litigioso. Ordinariamente, a mesma pessoa tem a legitimação ad causam e ad processum. 
Aliás, quem tem legitimidade ad causam, normalmente, tem, ipso facto, a legitimidade ad processum. Quando há 
uma cisão entre estas duas espécies de legitimidade, cria-se situação excepcional, dita extraordinária. 
 
Não se deve, todavia, confundir aquele que age como substituto processual com aquele que age representando 
alguém em juízo, como por exemplo, um procurador. O procurador está no processo em nome e no interesse 
daquele que lhe deu poderes, daquele a quem representa. 
 
Há um outro fenômeno, que tem o mesmo nome (representação). Neste caso, há representação porque alguém 
(pessoa física) tem que falar no processo, pela empresa (pessoa jurídica) no nome da empresa, mas que não é 
exatamente a mesma coisa que a representação que decorre de contrato de mandado, seja ou não ad judicia. É 
o que ocorre, por exemplo, quando é parte um menor de 5 anos: é representado pelos pais. Esta representação 
tem em vista suprir a falta de capacidade processual. Ainda, há representação de uma empresa: por aquele a 
quem os estatutos designam ou por seus diretores. Também se percebe que se trata de um fenômeno um pouco 
diferente da representação de um menor, mas nada disso, nenhuma das situações antes referidas, se confunde 
com a substituição processual. 
 
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: 

Trata-se, aqui, das ações meramente declaratórias. Diz-se meramente, porque todas as ações têm conteúdo 
declaratório, mas algumas tem exclusivamente este conteúdo. O autor não deseja mais do que a mera declaração 
da existência ou da inexistência de uma relação jurídica ou de seu modo de ser. 
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Vê-se que a ação declaratória diz respeito a relações jurídicas, não a fatos (v. comentários aos art. 508 que tratam 
da abrangência objetiva dos limites da coisa julgada). De fato, não se pode pleitear em juízo a declaração de que 
choveu, de que havia neblina, de que o sol estava escaldante. Estes fatos podem figurar como parte dos 
fundamentos de uma ação, por exemplo, indenizatória: da chuva decorreu inundação que gerou prejuízo; a neblina 
tornou o acidente mais grave; o sol derreteu o gelo que conservavam laranjas mal armazenadas. Mas os fatos em 
si não podem ser o objeto da ação: não se pode pleitear que o juiz declare que os fatos aconteceram, salvo a 
exceção do art. 19, II. 
 
Há exemplos interessantes de pedidos meramente declaratórios, como o em que se pede reconhecimento de 
união estável estabelecida entre pessoas do mesmo sexo. É comum pleitear-se em ação declaratória a obtenção 
de certeza quanto ao sentido de certa cláusula contratual ou de inexistência de relação jurídica tributária entre 
certo ente tributante e o contribuinte (que quer justamente a declaração de que o tributo não é devido – de que 
não é, portanto, contribuinte). 
 
A tendência de que se considerem as sentenças meramente declaratórias como título executivo se nelas se 
contiverem todos os elementos definidores da obrigação foi transformada em lei (art. 475-N do CPC/73) e 
encampada pelo NCPC (art. 515, I). 
 
Trata-se, evidentemente, de prestigiar a economia processual e a necessidade de racionalidade que deve levar à 
eficiência. 
 
I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; 
 
II - da autenticidade ou da falsidade de documento. 

A única exceção à impossibilidade de se pleitear, do Judiciário, a declaração de um fato, como objeto de uma 
ação, é a falsidade material de um documento. 
 
Há duas espécies de falsidade: ideológica e material. A falsidade ideológica diz respeito à declaração que consta 
do documento; a falsidade material diz respeito à dimensão física do documento. 
 
É falsa a certidão de nascimento em que há a declaração do marido sobre a paternidade de um certo bebê, que 
sabe não ser seu filho, e esta falsidade é ideológica. É falsa a carteirinha de estudante xerocopiada de alguém, 
por outrem que cola sua foto sobre a original, e esta falsidade é material. 
 
A jurisprudência tende a considerar que a ação declaratória deve ter como objeto a falsidade material. 
 
Art. 20.  É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. 

O autor não precisa usar a ação condenatória, mesmo quando a seu uso teria o direito. É-lhe permitido servir-
se da ação meramente declaratória; pedindo, do Judiciário, a declaração do direito violado. 
 
Como se disse nos comentários ao artigo anterior, havia entendimento, transformado em lei (art. 475-N, CPC/73) 
no sentido de que a sentença declaratória é exequível quando dela constam todos os elementos definidores da 
obrigação, ou seja, quando só lhe falta a expressão “condenar”. 
 
Esta regra consta também do NCPC (art. 515, I) e aos comentários deste artigo remetemos o consulente. 
 

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; 
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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; 
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 
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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. 
 

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 
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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 
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. 
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§ 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. 

O princípio da cooperação em todas as suas dimensões inclusive dentro do próprio processo, recebeu 
especial atenção nos trabalhos legislativos que culminaram com a edição do NCPC. A concepção adotada é a de 
que a cooperação pode simplificar procedimentos, facilitar o alcance de soluções justas e criar condições para 
diálogos produtivos, seja entre as partes, seja entre órgãos jurisdicionais nacionais, ou mesmo entre órgãos 
jurisdicionais de Estados soberanos, no plano internacional, portanto. 
 
O art. 26 está inserido no Capítulo II do NCPC, que trata da cooperação internacional. Segundo esse dispositivo, 
tratado de que o Brasil seja parte, poderá disciplinar mecanismos de cooperação jurídica internacional, desde que 
observe algumas condições. 
 
Antes de analisar tais condições, previstas nos incisos do art. 26, convém observar que o legislador preferiu falar 
em “cooperação jurídica” e não em “cooperação processual” internacional. 
 
Percebe-se que o legislador quis abrir as portas para uma cooperação mais ampla em outros campos que não 
exclusivamente o do processo civil. 
 
A cooperação jurídica internacional pode ser ativa (pleiteada pelo Brasil em relação a um Estado estrangeiro) ou 
passiva (pedido ao Brasil por um Estado estrangeiro). 
 
As condições previstas nos incisos do art. 26 decorrem de preocupação do legislador com a existência de certo 
grau de semelhança entre as garantias processuais previstas pelo sistema constitucional brasileiro e as do Estado 
que tenha requerido a cooperação. 
 
De fato, o inciso I faz referência direta à necessidade que o Estado que requeira a cooperação brasileira respeite 
as garantias inerentes ao devido processo legal. Certamente, o legislador tomou como parâmetro a concepção 
histórica desse princípio, não sendo de se admitir que Estados totalitários, por exemplo, que mascarem sua 
atividade jurisdicional com algum arremedo de devido processo legal, possam obter a cooperação brasileira. Há 
que se respeitar, lá, no Estado requerente, a estrutura que se consolidou universalmente, tanto na lei quanto na 
doutrina, quanto à amplitude das garantias inerentes ao devido processo legal, incluídas, por exemplo, 
a autonomia judiciária, a amplitude do direito de defesa etc. 
 
Aliás, muito provavelmente, se o Estado requerente não respeitar parâmetros mínimos do que se entende 
universalmente como devido processo legal, o Brasil não teria com ele celebrado tratado de cooperação. 
 
O inciso II prevê que a cooperação observará a necessidade de se garantir tanto a brasileiros, quanto a 
estrangeiros, residentes ou não em nosso território, a igualdade de tratamento, no que diz respeito às condições 
de acesso à justiça e à tramitação dos processos. Essa regra quer significar que não haverá privilégios para quem 
quer que seja, em situação que envolva a cooperação internacional, inclusive com a garantia de assistência 
judiciária, se for o caso. 
 
A necessidade de que seja garantida a publicidade, nos termos do que dispõe a regra constitucional prevista no 
art. 93 da CF, deverá ser observada amplamente, salvo em exceções legais, daqui ou do Estado requerente da 
cooperação, ligadas ao sigilo judicial (III). 
 
A cooperação internacional exigirá, diz o inciso IV, que o país requerente mantenha autoridade central, assim como 
previsto no nosso sistema, para a recepção de transmissão dos pedidos de cooperação. O § 4º prevê que, ainda 
que não exclusivamente, será o Ministério da Justiça quem exercerá essa função no sistema processual brasileiro. 
Poderá haver designação de outro órgão para a função de autoridade central. O Ministério Público, por exemplo, 
como demonstra o parágrafo único do art. 33. 
 
A existência de autoridade central, cá e lá, está fundada na ideia de concentração dos pedidos, a fim de que sua 
gestão possa ser feita com algum grau de eficiência. Se, por exemplo, houver diversos órgãos jurisdicionais do 
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Estado X, pretendendo obter a cooperação brasileira para a prática de determinados atos (como citação, por 
exemplo, nos termos do art. 27, I), todos esses pedidos deverão ser encaminhados à autoridade central do Estado 
requerente, que as remeterá ao Ministério da Justiça para as providências que se fizerem necessárias. 
 
O inciso V prevê que a cooperação internacional se dê de modo razoavelmente informal e transparente. Essa é a 
ideia presente nesse inciso, que prevê que a cooperação internacional observará “a espontaneidade na 
transmissão de informações a autoridades estrangeiras”. Estados que mantenham mecanismos excessivamente 
burocráticos ou excessiva reserva para a transmissão de informações para outro Estado, inclusive para o Estado 
brasileiro, certamente ficarão fora do alcance da cooperação internacional. Evidentemente, a expressão 
espontaneidade não pode significar dispensa de formalidades como a existência de tratado ou de reciprocidade. 
 
A regra geral prevista no caput do art. 26 é a de que tratado internacional regerá a cooperação internacional. 
Mas, ainda que inexistente o tratado, a cooperação será possível, conforme prevê o § 1º, se 
houver reciprocidade para com os pedidos de cooperação brasileiros, por parte do Estado requerente, o que se 
manifestará por via de acordo diplomático, por via do Ministério das Relações Exteriores, exceção feita 
à homologação de sentença estrangeira que, conforme o § 2º, poderá ocorrer independentemente de pacto de 
reciprocidade. 
 
De todo modo, ainda que apenas no plano da reciprocidade, que aqui se considera como um passo anterior ao da 
cooperação, que se pactue por meio de tratado, as mesmas condições previstas nos incisos I a V devem ser 
respeitadas. 
 
Por fim, é importante destacar que nos termos do que prevê o § 3º, não se admitirá a cooperação internacional 
(isto é, o Brasil não cooperará) em hipóteses ligadas a atos que possam contrariar direitos fundamentais ou 
produzir resultados práticos que com esses direitos sejam incompatíveis. 
 
Observe-se, por fim, que este art. 26 inspirou-se diretamente no Projeto de Código Modelo de Cooperação 
Interjurisdicional para a Ibero-América, cujo texto foi aprovado em 2008, em Lima (Peru) pelo Instituto Ibero-
americano de Direito Processual. 
 
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; 
VI - qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. 

Essa regra trata daquilo que pode ser objeto da cooperação jurídica internacional. De acordo com os incisos 
I a V, atos de comunicação como citação, intimação e notificação (esta, inclusive, na modalidade 
extrajudicial), colheita de provas e obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão 
de medida judicial de urgência e assistência jurídica no plano internacional podem ser objeto de pedido de 
cooperação. Mas não se trata de numerus clausus, já que o inciso VI prevê que qualquer outra medida, tanto 
judicial, quanto extrajudicial, desde que não proibida pela lei brasileira, pode ser objeto de pedido de cooperação. 
 
Parece-nos relevante anotar que as notificações extrajudiciais a que se refere o inciso I podem ser veiculadas por 
meio das serventias extrajudiciais. Não é de se admitir a prática desses atos diretamente, por meio de serviço 
postal, por exemplo, porque esse modelo desprestigiaria a figura da autoridade central. 
 
O mesmo se pode afirmar quanto à obtenção de informações prevista no inciso II. Tanto para as informações que 
devam ser prestadas por órgãos públicos, quanto por particulares, o respectivo pedido deverá ser submetido 
à autoridade central. 
 

Seção II 
Do Auxílio Direto 
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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. 

O auxílio direto, é adequado quando não se tratar de medida decorrente de decisão judicial estrangeira, que 
exija o juízo de delibação no Brasil. Assim, senão se tratar de medida que tenha como origem processo judicial, e 
se o pedido não partir de autoridade judicial de outro Estado, não exigindo, portanto, o exequatur doSuperior 
Tribunal de Justiça, estar-se-á diante de hipótese de pedido de auxílio direto. 
 
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. 

O auxílio direto envolve intermediação das autoridades centrais, nos casos em que é desnecessário o juízo 
de delibação. 
Deverá ser encaminhada pelo organismo estrangeiro à autoridade central brasileira, acompanhada de certificação 
da autoridade central do Estado estrangeiro (interpretação que se faz à luz do inciso IV do art. 26), quanto à 
sua autenticidade e clareza. É possível sustentar que mesmo pessoa jurídica de direito privado estrangeira poderá 
fazer pedido de auxílio direto, desde que sob o crivo da autoridade central do Estado em que esteja sediado o 
estabelecimento de que se origina o pedido. 
A reciproca é verdadeira: no caso de auxílio direto ativo, o Estado brasileiro encaminhará à autoridade central 
estrangeira pedido de auxílio. 
 
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. 

Além das hipóteses de cooperação direta previstas em tratados em que o Brasil seja parte, poderá o pedido 
de auxílio direto envolver várias finalidade, desde que não vedadas pela lei brasileira (inciso III), e poderão, diz o 
art. 30, de modo apenas exemplificativo (v. inciso III), consistir tanto na prestação de informações sobre o 
ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais, concluídos ou não, quanto na colheita 
de provas, quando não corresponder a processo de competência exclusiva do juiz brasileiro, que tramite em outro 
Estado. 
 
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. 

O juízo competente para a apreciação de pedido de auxílio direto passivo, quando se tratar de atividade 
jurisdicional, será o Juízo Federal do lugar em que deva ser executada a medida solicitada pela via do auxílio 
direto. 
 

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 
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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. 

O procedimento da carta rogatória, perante o STJ, previsto no art. 36, é expressamente tido como de jurisdição 
contenciosa, e exige, como tal e de acordo com previsão expressa da parte final do caput, a observância de todas 
as regras inerentes ao devido processo legal. 
 
Os parágrafos 1º e 2º delimitam a atuação da defesa e da atividade judiciária brasileira, no sentido de não 
permitir a discussão ou revisão do mérito da decisão judicial estrangeira. 
 
A atividade da defesa está limitada a aspectos formais, ligados aos requisitos necessários para que a 
decisão judicial estrangeira produza seus efeitos no Brasil. Ao juiz brasileiro é expressamente vedada a revisão do 
conteúdo da decisão estrangeira. 
 

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. 

O caminho inverso é também regulado pelo NCPC, isto é, para a hipótese de haver pedido de cooperação 
jurídica internacional expedido por autoridade brasileira. Nessa situação, o órgão público interessado encaminhará 
seu pedido para a autoridade central brasileira, que o encaminhará ao Estado estrangeiro para que este, por sua 
vez, realize os procedimentos necessários ao seu atendimento. 
 
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. 

Esse artigo trata apenas da forma do pedido de cooperação, ao dizer que tanto o pedido de cooperação, 
quanto os documentos que o instruam devem ser encaminhados à autoridade central, devidamente acompanhados 
de tradução para a língua oficial do Estado requerido. 
Por razões óbvias, tal dispositivo poderia ser um parágrafo do art. 37, não havendo justificativa razoável para que 
tal tema seja tratado num artigo do NCPC. 
 
Art. 39.  O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à 
ordem pública. 

O art. 39 repete regra que está inserida em dispositivo anterior (art. 26, § 3º), e que se refere à recusa de 
pedido passivo de cooperação, se se tratar de ofensa à ordem pública. 
A cooperação passiva ocorre sempre que Estado estrangeiro pede a prática de atos que dependam, para sua 
execução, do trabalho de agentes públicos nacionais. 
Embora não se possa realizar juízo de mérito da decisão estrangeira de que derive o pedido de cooperação, a 
autoridade brasileira pode negar-se a praticar atos que signifiquem ruptura da ordem pública. 
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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. 

Esse artigo, que melhor estaria localizado se estivesse nas regras gerais sobre a cooperação internacional, 
dispõe sobre as formas pelas quais se pode dar a cooperação internacional: carta rogatória ou ação 
de homologação de sentença estrangeira, nos termos do art. 960. 
Há, aliás, imprecisão, pois faz referência exclusivamente a sentença estrangeira, ao passo que o art. 960, referido, 
faz referência genérica à ação de homologação de decisão estrangeira, abrangendo, nos termos do § 1º (do art. 
960) a decisão interlocutória estrangeira e a decisão arbitral estrangeira (§ 2º). 
 
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. 

Trata-se de mais um artigo que trata de aspectos formais do pedido de cooperação jurídica internacional. 
Neste dispositivo há regra que isenta de ajuramentação, autenticação ou “qualquer outro procedimento de 
legalização”, o documento que instrua o pedido, inclusive a tradução para a língua portuguesa, se o 
encaminhamento se der por autoridade central do país estrangeiro ou pela via diplomática, desde que, nos termos 
do caput do art. 26, exista tratado de que o Brasil faça parte. 
 

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:  
 
• Regra geral: domicílio do Réu: ações de direito pessoal ou direito real sobre bens móveis: 
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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. 

Incapacidade relativa ou absoluta da parte 
Sendo a parte ré absoluta ou relativamente incapaz, casos em que ou será representada, ou será assistida, deverá 
a ação ser proposta no foro de domicílio do representante ou do assistente. 
 
A norma sob comento apresenta evolução relativamente ao dispositivo que lhe era correlato no CPC/73. O art. 98 
do CPC/73 alude apenas ao “domicílio do representante” como o competente para a propositura da ação em que 
o incapaz fosse réu, e tal disposição era realmente insuficiente, dado que, além de representado (quando 
absolutamente incapaz), o incapaz pode ser assistido (na hipótese de a incapacidade ser relativa). 
 
Art. 51.  É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. 
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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. 

Modificação de competência relativa 
A competência de natureza relativa (em razão do valor e de índole territorial) comporta modificação em virtude dos 
fenômenos da conexão e da continência. 
 
A competência absoluta não comporta modificação. 
 
Por envolver matéria de direito disponível, as normas atinentes à competência relativa não são dotadas da mesma 
rigidez inerente às normas relacionadas à competência absoluta. 
 
A incompetência relativa, com efeito, sana-se se não suscitada no tempo processual previsto (prazo de defesa), e 
a competência relativa pode ser modificada em virtude de disposição entre as partes (foro de eleição, por exemplo) 
ou de disposição legal, para fins de evitar julgamentos não uniformes e prestigiar-se a economia processual, como 
sucede nas hipóteses de conexão e continência. 
 
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. 

Conexão: disposição legal insuficiente para a sua correta compreensão 
 
A conexão opera-se quando duas ações têm elementos comuns entre si, seja a causa de pedir, seja o pedido, e o 
principal efeito da conexão, uma vez reconhecida, é a necessidade de reunião das ações conexas para fins de 
julgamento conjunto. 
 
Esta comunhão de elementos da ação para fins de caracterização da conexão manifesta-se da seguinte forma: 
para serem conexas, ou as ações têm em comum a causa de pedir ou o pedido. Esta a definição legal. 
 
Tal definição legal (caput do art. 55 do NCPC), contudo, é um tanto quanto simplista e carece de alguns 
esclarecimentos. 
 
Por “causa de pedir em comum” devemos entender a causa de pedir remota, ou seja, os fatos que geraram o 
ajuizamento de uma ação. É, por assim dizer, o circunstancial fático que conduziu as partes ao Judiciário. 
 
Se existirem duas ações em tramitação arrimadas no mesmo circunstancial fático, ainda que com partes 
parcialmente distintas, é de todo recomendável sua reunião para julgamento conjunto, seja em prestígio à 
economia processual (unidade de instrução probatória etc.), seja para fins de fomentar-se a segurança jurídica e 
a isonomia (se as ações são fundadas em fatos comuns, deve adotar-se uma só linha decisória, evitando-se 
decisões conflitantes entre si, como poderia ocorrer se as ações fossem julgadas por distintos juízos). 
 
Por “pedido em comum”, reputamos serem necessários, também, alguns esclarecimentos. A expressão legal nos 
parece insuficiente e geradora de possíveis equívocos. 
 
A correta apreensão do conceito de “pedido em comum” exige a aferição das seguintes circunstâncias, para que 
se reconheça a conexidade entre causas: que os pedidos formulados em duas ações, por exemplo, tenham como 
substrato uma relação jurídica exigente de análise de um cenário fático comum, ou seja, as controvérsias 
estabelecidas entre duas demandas se tocam, se vinculam, e os pedidos deduzidos nestas demandas são 
apreciáveis pelo órgão jurisdicional mediante análise deste cenário fático comum. Tais pedidos não poderão ser 
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apreciados isoladamente, sob o risco de serem objeto de decisões contraditórias entre si, gerando insegurança 
jurídica. 
 
Considerando-se que os pedidos de prestação jurisdicional exigem, em regra, a análise de um substrato fático (de 
que são decorrentes estes pedidos), e sendo este substrato fático comum, tornando tais pedidos, por conseguinte, 
decorrentes de cenário fático-jurídico uno, assemelhado ou relacionado entre si, há a comunhão de pedidos para 
fins de reconhecimento da conexão e aplicação de seus efeitos (reunião de ações). 
 
O que releva, para a correta compreensão da conexão, é que as ações (sua causa de pedir ou seu pedido) digam 
respeito à mesma relação jurídica, exigindo o julgamento unificado destas demandas dotadas de origem comum. 
 
Apesar de acreditarmos que poderia ter sido melhor a contribuição do NCPC para a delimitação da conexão, há 
evidentes melhorias relativamente ao CPC/73. 
 
Com efeito, no art. 55, § 2º, inciso I e II, do NCPC admite-se a conexão entre a “execução de título extrajudicial e 
a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico”, o que significa dizer que, a despeito de pedidos distintos 
(um de índole executiva, outro de natureza cognitiva), e mesmo com fatos (causa de pedir) não exatamente 
idênticos, porém conectados entre si por uma mesma raiz (o fato “crédito em execução” e o fato “nulidade ou 
inexistência deste crédito” não são comuns, porém claramente têm origem comum), recomenda a novel codificação 
processual civil a constatação de conexão e a reunião das causas para apreciação jurisdicional conjunta. 
 
A grande contribuição do NCPC para a ampliação do conceito de conexão entre causas, de modo a fomentar sua 
reunião para julgamento conjunto, com maior otimização de procedimentos, com economia processual e com 
identidade de destinos decisórios (evitando-se desfechos judiciais conflitantes para causas pautadas em fatos 
comuns ou que se relacionem), advém do § 3º do art. 55 ora comentado. 
 
Neste dispositivo, recomenda-se a reunião de causas mesmo que estas não sejam conexas, de modo a serem 
evitadas decisões conflitantes ou contraditórias entre si: “§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os 
processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas 
separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. 
 
Precitado § 3º do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade 
entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente 
por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre 
pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. 
 
Aqui, o tema faz relevante uma observação. Processualistas tradicionais costumam afirmar que o sistema tolera 
contradições lógicas, mas não práticas. Verdade. Durante muito tempo, aceitava-se com facilidade que alguém 
fosse filho “para efeitos” de alimentos. Todavia, esta afirmação está em desarmonia com a mentalidade quer dos 
processualistas, quer dos operadores do direito contemporâneo: contradições, sejam quais forem, não são bem-
vindas. Este dispositivo contém uma das muitas tentativas do NCPC de acabar com elas. 
 
A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da 
conexão (§ 3º do art. 55 do NCPC), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins 
de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de 
alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si. 
 
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. 

O conceito de continência 
O fenômeno da continência é caracterizado pelas seguintes circunstâncias que devem estar presentes em caráter 
cumulativo: (I) entre duas ou mais ações, verifica-se identidade quanto às partes litigantes (as ações, em suma, 
têm as mesmas partes, ainda que ocupando polos distintos em cada uma destas ações, ora sendo rés, ora sendo 
autoras), (II) identidade quanto à causa de pedir (ou seja, o circunstancial fático que conduziu as partes à Justiça 
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é o mesmo, decorrente de mesma relação jurídica), e (III) o pedido de uma das ações, em virtude de sua maior 
amplitude, engloba o pedido da outra ação, ou das demais ações. 
 
É importante ressaltar que o vocábulo “identidade” alusivo às partes e à causa de pedir não pode ser interpretado 
em termos absolutos, até porque a identidade absoluta, principalmente no que se relaciona à causa de pedir, é por 
vezes impraticável (no mínimo, porque cada petição inicial de cada demanda terá redação própria, provavelmente 
com algumas variações em relação à adução de fatos). Ainda que com variações em sua exposição, os fatos que 
compõem a causa de pedir de uma e de outras ações têm que dizer respeito à mesma relação jurídica, de modo 
que seja caracterizável a circunstância que releva para fins de continência: tratarem as ações da mesma relação 
jurídica controvertida, para fins de decisão conjunta. 
 
No tocante ao pedido de uma das ações ser mais amplo que o da outra, ou das outras, observe-se que o NCPC 
apresenta evolução textual relativamente ao CPC/73: se neste último (art. 104 do CPC/73) empregava-se a 
genérica expressão “objeto” como sinônimo de pedido, naquele (NCPC) optou-se pela boa técnica, tratando a 
pretensão formulada pela parte mediante emprego da nomenclatura escorreita: pedido. 
 
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. 

Juízo da ação continente prevento e extinção da ação contida 
No sistema do CPC/73, existindo ações com relação de continência entre si, o art. 105 respectivo determinava a 
reunião de ambas perante o juízo prevento (e que registrada a petição inicial ou em que distribuída esta, conforme 
exista um único órgão jurisdicional ou existam mais de um – NCPC, art. 59). 
 
O art. 57 do NCPC disciplina de maneira distinta esta situação: existindo relação de continência entre ações, e 
tendo sido a ação continente ajuizada anteriormente, não haverá qualquer reunião: será extinta a ação contida. 
 
A reunião apenas ocorrerá se a ação contida houver sido ajuizada previamente à ação continente. 
 
Isto porque, quando a continência se dá sendo a ação mais abrangente proposta antes da menor, o que ocorre, 
de rigor, é litispendência. 
 
Art. 58.  A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 
simultaneamente. 

Uniformidade decisória e prevenção 
A reunião de ações em virtude do reconhecimento de serem conexas ou em decorrência da continência ocorrerá 
perante o juízo prevento. A definição do juízo prevento ocorre com o registro da petição inicial (comarcas ou 
localidades com vara única) ou com sua distribuição (comarcas ou localidades com mais de uma vara), conforme 
comentários mais detalhados que desenvolvemos acerca do art. 59 do NCPC. 
 
É relevante consignar que a mens legis do art. 58 do NCPC é clara: concentrando as ações reunidas por conexão 
ou continência em um único juízo, para fins de julgamento conjunto, ou simultâneo, preconiza-se a economia 
processual (instrução conjunta de ações que têm a mesma causa de pedir, por exemplo) e a uniformidade 
decisória, aplicando-se decisão uniforme a duas ou mais ações que derivem da mesma controvérsia, prestigiando-
se a segurança jurídica. 
 
Art. 59.  O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 

Prevenção e perpetuação da jurisdição. 
A prevenção representa a fixação da competência de determinado órgão jurisdicional quando há, vários, em tese, 
competentes, para conhecer da ação e das questões a ela relacionadas (incidentes processuais, ações incidentais, 
ações conexas e contidas etc.). Trata-se, como apontamos nos comentários ao art. 43 do NCPC, do fenômeno 
daperpetuatio jurisdictionis, por intermédio do qual é definido o juiz natural para conhecer da causa havida entre 
as partes. 
 

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