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Encontro 07 

 

Competência internacional  

 

1. Introdução  

- Um país pode julgar qualquer causa que é posta diante de seus juízes?  

- A que serve a fixação da competência internacional?  

- Princípios 

 > Prenitudo jurisdictionis: o poder/dever de conceder a prestação jurisdicional nos limites do seu 

território é pleno e ilimitado  

 > Exclusividade: os tribunais de cada país, uma vez acionados, aplicarão as regras delimitadoras de sua 

jurisdição e não as regras de outros países, salvo quando se tratar de reconhecimento de sentenças estrangeiras  

 > Unilateralidade: a norma que afirma ou afasta a competência internacional do Estado, não se concede 

o poder de atribuir competência internacional a outro Estado, sob pena de ofensa à soberania estrangeira.  

 > Imunidade de jurisdição: a jurisdição deva de ser exercida em razão da qualidade do réu, de modo 

que um Estado soberano não tem como julgar outro Estado soberano sem o consentimento deste.  

 > Proibição de denegação de justiça: o Estado inicialmente incompetente para a apreciar a demanda, 

deve julgá-la quando fica constatado que ela não poderá ser proposta em qualquer outro tribunal estrangeiro.   

 > Autonomia da vontade: é reconhecida a possibilidade de escolha da jurisdição, em caso de 

concorrência, inclusive com foro de eleição.  

 

2. Competência internacional concorrente ou cumulativa  

 

2.1. Competência concorrente  

- Especifica o art. 21 do NCPC/15: 

 

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. 

 

- O que isso significa?  

- Estas ações podem tramitar no estrangeiro e serem executadas no Brasil?  

 

2.2. Competência cumulativa   

- São as causas do art. 22 do NCPC/15:  

 

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. 

 

3. Competência internacional exclusiva  

- O que significa a competência internacional exclusiva do Brasil?  

- Hipóteses contidas no art. 23 do NCPC/15: 
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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. 

 

4. Competência concorrente e litispendência  

- O que é litispendência?  

- Tramitando uma ação no estrangeiro, é possível que idêntica ação seja proposta no Brasil?  

 

5. Método para identificar o Juízo competente 

- Metódo de Nelson Nery Jr. e Rosa Nery:  

 

 

 
 

  

1. Verificar se a justiça brasileira é competente para julgar a causa
(NCPC, arts. 21 a 23)

2. Se for, investigar se é o caso de competência originária de Tribunal ou
de órgão jurisdicional atípico - Senado, incs. I e II do art. 52 da CF/88 ou
Câmara dos Deputados, inc. I do art. 51 da CF/88 ou Assembleia para
julgar Governador -.

3. Não sendo o caso, verificar se é afeto a justiça especial - eleitoral,
trabalhista ou militar - ou justiça comum;

4. Sendo competência da justiça comum, verificar se é da justiça federal,
conforme arts. 108 e 109 da CF/88;

5. Sendo da Justiça Estadual, deve-se buscar o foro competente, segundo
os critérios de competência absoluta ou relativa, funcional, valor da
causa e territorial.


