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Encontro 08 

 

CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA  

 

1. Introdução  

- A competência é distribuida de acordo com critérios: objetivo, funcional e territorial.  

- Exemplo: Ação de alimentos proposta em Cascavel, obsrva-se o critério territorial - Cascavel - o objetivo - 

Vara de Família - e o funcional - competência originária do juízo monocrático de primeira instância -.   

 

2. Critério objetivo 

- É fundamental o conhecimento dos elementos da demanda para a correta compreensão deste critério: quais 

são estes elementos?  

 

 
 

2.1. Competência em razão da pessoa  

- Fixação da competência tendo em conta as partes envoldidas  

 

2.2. Competência em razão da matéria  

- Decorre da natureza da relação jurídica controvertida: causa de pedir 

- É com base neste critério que as varas da família, cível, penal etc., são criadas! 

 

2.3. Competência em razão do valor da causa 

- Decorre do que é pedido, seu valor!  

- É o caso dos Juizados Especiais, Estadual até 40 salários mínimos (Lei nº 9.099/95) e Federal até 60 salários 

mínimos (Lei nº 10.259/01).  

- Cuidado: competência em relação ao valor é relativa ou absoluta?  

 

2.4. Competência funcional  

- Relaciona-se com a distribuição das funções que devem ser exercidas em um mesmo processo.  

- Vicente Greco Filho sistematizou essa competência nos seguintes termos: a) por graus de jurisdição - 

originária ou recursal -; b) por fases do processo – cognição e execução -; c) por objeto do juízo: assunção de 

competência - NCPC/15, art. 947 -, arguição de inconstitucionalidade em tribunal - NCPC/15, art. 948 -.  

 

2.5. Competência territorial  

- Órgãos jurisdicionais exercem jurisdição nos limites das suas circunscrições territoriais.  

- É a regra que determina em que local dada demanda deverá tramitar  

- Relativa ou absoluta?  

- Qual é a regra territorial para propositura de uma demanda?  

- Foros especiais 

 > Consumidor, tem domicílio em seu endereço: CDC/90, art. 101, inc. I;  

 > Ações reais imobiliárias, foro da coisa: NCPC/15, art. 47; 
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 > Foro de sucessão ou de cujus, é o foro do domicílio do autor da herança: NCPC/15, art. 48;   

 > Ação contra incapaz, é o foro de seu representante: NCPC/15, art. 50 e CC/02, art. 76, pár. ún;  

 > Causas em que Estado e DF forem autor são propostas no foro de domicílio do Réu; seu Réu o Estado 

ou o DF, poderá ser proposta no foro de domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a 

demana, NCPC/15, art. 52;  

 > Causas que envolvam casamento e união estável:  

= será o foro do domicílio do guardião do filho incapaz: NCPC/15, art. 53, inc. I, al. ‘a’;  

= se não tiver filho incapaz, o do último domicílio do casal: NCPC/15, art. 53, inc. I, al. ‘b’; 

= se não residir mais no antigo local, o do domicílio do Réu: NCPC/15, art. 53, inc. I, al. ‘c;  

= em caso de guarda compartilhada?  

 > Ação cível oriunda de violência contra mulher, será o que ela escolher: Lei nº 11.340/06, art. 7º;  

 > Ações em que se pede alimento, será o do alimentando: NCPC/15, art. 53, inc. II;  

 > Ações contra pessoa jurídica, em sua sede: NCPC/15, art. 53, inc. III, al. ‘a’;  

 > Ações oriundas de contrato de representação comercial, sé o foro do representante: Lei nº 4.886/65, 

art. 39 

 > Ação proposta por idoso, será o seu domicílio: Lei nº 10.741/03, art. 80 e NCPC/15, art. 53, inc. III, 

al. ‘e’;  

 > Ação de reparação de dano decorrente de ato de tabelião, foro da sede da serventia: NCPC/15, art. 

53, inc. III, al. ‘f’.  


