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Encontro 06 

Competência  

 

1. Conceito e implicações iniciais 

- O que é a competência?  

- Como é procedida a distribuição da competência?  

- O que significa vácuo de competência?  

- Perpetuação da jurisdição 

 > O que significa?  

 > Como se procede?  

 > Forma de estabilização do processo  

 > Há exceção?  

 > Processos que envolvem menor de idade: STJ, Conflito de Competência nº 114.782/RS 

 

2. Competência por distribuição  

- Fixa o art. 284 do NCPC: Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver 

mais de um juiz. 

- A seu turno, salienta o art. 285 do NCPC: A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e 

aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. 
- Com a distribuiçãom fixa-se a competência concreta do juízo, transformando a competência cumulativa de 

todos em competência exclusiva de só dentre todos.   

- As regras de distribuição, tratam-se de normas cogentes?  

 

3. Classicação da competência  

- Classíficação de foro - territorial: é a unidade territorial sobre a qual se exercr o poder jurisdicional  

> no mesmo local, podem funcionar vários juízes com atribuições iguais?  

> Competência de juízo é matéria pertinente às leis de organização judiciária; competência de foro é 

regulado pelo NCPC.  

 

- Competência originária e derivada  

 > Originária, é a atribuída ao órgão jurisdicional para conhecer da causa em primeiro lugar;  

 > Derivada ou recursal, é a atribuída ao órgão jurisdicional destinado a rever a decisão já proferida.  

 

- Competência relativa e competência absoluta  

 > Interesse público → Competência absoluta  

 > Interesse privado → Competência relativa  

 > Translatio iudicii  

 

 

Translatio 
iudicci

A incompetência é defeito processual que, em regra, nao leva à extinção do processo, gerando 
apenas a remessa dos autos ao juízo competente - NCPC, art. 64, § 3º; exceto a incompeência nos 
Juizados Especiais (inc. III do art. 51 da Lei nº 9.099/95) e a incompetência internacional (arts. 21 a 
23 do NCPC)

A decisão sobre a alegação de incompetência deverá ser proferida imediatamente após a 
manifestação da outra parte (NCPC, art. 64, § 2º)

A incompetência não gera a automática invalidação dos atos decisórios praticados, é o que consta 
do § 4º do art. 64 do NCPC: Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos 
de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 
competente.
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 > Distinções entre competência absoluta e relativa  

 

ABSOLUTA RELATIVA 

Regra de competência criada para atender a interesse 

público  

Regra de competência criada para atender 

precipuamente a interesse particular  

Pode ser alegada a qualquer tempo, por qualquer das 

partes, podendo ser reconhecida ex officio pelo órgão 

julgador (§ 1º do art. 64 do NCPC), inclusive 

podendo ser alegada como preliminar de contestação 

(art. 64 do NCPC).  

Somente pode ser arguida pelo réu, na contestação, 

sob pena de preclusão e prorrogação da competência 

do juízo, não podendo o magistrado reconhecê-la de 

ofício (Súmula 33 do STJ); Ministério Público pode 

alegar a incompetência, quando atuar com fiscal da 

lei - NCPC, art. 65, pár. ún., - e o assistente não pode 

alegar em favor do assistido - NCPC, art. 122 -.  

Trata-se de defeito grave; uma vez transitada em 

julgado a última decisão, ainda será possível, no 

prazo de dois anos, desconstituí-la por ação 

rescisória, com base no art. 966, inc. II do NCPC.  

Não pode ser alterada pela vontade das partes; não se 

admite negócio processual que altere a competência 

absoluta.  

Partes podem modificar voluntariamente a regra de 

competência relativa, quer pelo foro de eleição - 

NCPC, art. 63 -, quer pela não alegação da 

incompetência relativa - NCPC, art. 65, caput -.   

Não pode ser alterada por conexão ou continência.  Pode ser modificada por conexão ou continência.  

Competência em razão da matéria, da pessoa e 

funcional; em razão do valor, também pode ser 

absoluta, quando extrapolar os limites estabelecidos 

pelo legislador; em alguns casos, a competência 

territorial também é absoluta.  

Competência territorial é, em regra, relativa. Além 

disso, também é relativa a competência pelo valor da 

causa, quando ficar aquém do limite estabelecido 

pela lei.  

Mudança superveniente da competência absoluta 

impõe o deslocamento da causa para outro juízo, 

excetuando a perpetuação da competência.  

Mudança superveniente de competência relativa é 

irrelevante para o processo, mantida a perpetuação da 

competência.  

 

 

 


