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COMPETÊNCIAS

IDEIA GERAL DE COMPETÊNCIAS

Competência absoluta:
matéria de ordem pública (inderrogável)

Matéria

Hierarquia

Territorial

Valor da causa
Competência relativa:
matéria de interesse privado (alterável)

QUEM PODE DECLARAR A INCOMPETÊNCIA

Incompetência Absoluta

Incompetência Relativa

Juíz

Parte

Parte Interessada
(réu da ação)

Juiz pode se declarar incompetente relativo de ofício?
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Quando arguir e como arguir a incompetência:

Incompetência relativa: no primeiro momento, por meio de exceção de incompetência (art. 
112:  “Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa”) sob pena de prorrogação da 
competência (art. 114: “Prorrogar-se-á a competência se dela o juiz não declinar na forma do 
parágrafo único do art. 112 desta Lei ou o réu não opuser exceção declinatória nos casos e 
prazos legais”).

Incompetência absoluta: Art. 113: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e 
pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção 
[...]”. DEVE SER ARGUIDA por meio de preliminar de contestação, por simples petição, ou ação 
rescisória.

COMPETÊNCIA ABSOLUTA
União

Trabalho
Militar

Eleitoral

Federal
(art. 109 
 do CF)

Matéria:
Justiça especializada ou comum

Estadual (residual)
Ações de Estado e capacidade das pessoas
Acidente do trabalho contra o INSS (vara do AT)
Falência, insolvência (art. 94 do CPC)

Autarquias

Empresas e 
Fundações públicas

OAB

Tratado ou convenção

Executar sentença 
estrangeira

Direitos Indígenas

Pessoa residente ou 
domiciliada no BR, 
contra pais estrangeiro

COMPETÊNCIA ABSOLUTA

Funcional ou Hierárquica

A competência funcional é tratada em nosso Código de Processo Civil no seu art. 93. Dispõe o 
referido dispositivo de lei:

Art. 93. Regem a competência dos tribunais as normas da Constituição da República e de organização 
judiciária. A competência funcional dos juízes de primeiro grau é disciplinada neste Código.

Pode-se afirmar que a competência funcional nada mais é do que o critério de atribuição de 
competência segundo a função especial desempenhada pelos respectivos magistrados, numa 
mesma relação processual.

Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver 
convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que 
passará os autos ao seu sucessor.
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COMPETÊNCIA RELATIVA

Valorda causa

JEC ESTADUAL (Lei nº 9.009/1995)    Até 40 S.M. relativa
JEC FEDERAL (Lei nº 10.259/2001)    Até 60 S.M. absoluta
JEC DA FAZENDA (Lei nº 12.152/2009)   Até 60 S.M. absoluta

Território    Ver se tem lei especial (CDC, por exemplo)

    CPC, arts. 94 ao 100 são relativas

    Exceção, art. 95 do CPC

Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação funda da em direito real sobre bens móveis 
serão propostas, em regra, no foro do 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 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. Se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer 
foro.

§ 4º Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de 
qualquer deles, à escolha do autor.

Art. 96. O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a 
partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que 
o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único. É, porém, competente o foro:

I ‒ da situação dos bens, se o autor da herança não possuía domicílio certo;

II ‒ do lugar em que ocorreu o óbito se o autor da herança não tinha domicílio certo e possuía 
bens em lugares diferentes.

Art. 97. As ações em que o ausente for réu correm no foro de seu último domicílio, que é também 
o competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições 
testamentárias.

Art. 98. A ação em que o incapaz for réu se processará no foro do domicílio de seu representante.
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E SE O AUTOR FOR INCAPAZ?

Art. 99. O foro da Capital do Estado ou do Território é competente:

I ‒ para as causas em que a União for autora, ré ou interveniente;

II ‒ para as causas em que o Território for autor, réu ou interveniente.

Parágrafo único. Correndo o processo perante outro juiz, serão os autos remetidos ao juiz 
competente da Capital do Estado ou Território, tanto que neles intervenha uma das entidades 
mencionadas neste artigo.

Excetuam-se:

I ‒ o processo de insolvência;

II ‒ os casos previstos em lei.

Art. 100. É competente o foro:

I ‒ da residência da mulher, para a ação de separação dos cônjuges e a conversão desta em 
divórcio, e para a anulação de casamento;

II ‒ do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;

III ‒ do domicílio do devedor, para a ação de anulação de títulos extraviados ou destruídos;

IV ‒ do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica;

b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu;

c) onde exerce a sua atividade principal, para a ação em que for ré a sociedade, que carece de 
personalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se Ihe exigir o cumprimento;

V ‒ do lugar do ato ou fato:

a) para a ação de reparação do dano;

b) para a ação em que for réu o administrador ou gestor de negócios alheios.

Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de 
veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato.
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Modificação da competência
Art. 102 e seguintes do CPC

Modificação (arts. 102 a 111 do CPC)

 • Prorrogação;
 • Conceito: dar competência à quem não tem;
 • Incompetência relativa não arguida;
 • Foro de eleição;
 • Prevenção;
 • Conceito: dar mais competência para o juiz que já é competente;
 • Distribuição por dependência;
 • Por reunião de ações (ajuizadas em juízos diversos).

Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência 
territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar.

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 
quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

Para memorizar

Mesma comarca: aquele que primeiro despachou.

Comarca diferente: primeira citação válida.




