
www.acasadoconcurseiro.com.br

Direito Processual Civil

Dos Limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação Internacional

Professor Giuliano Tamagno





www.acasadoconcurseiro.com.br 3

Direito Processual CivilDireito Processual Civil

DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL E  
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

DOS LIMITES DA  
JURISDIÇÃO NACIONAL

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasi-
leira processar e julgar as ações em que:

I – o réu, qualquer que seja a sua nacionali-
dade, estiver domiciliado no Brasil;

II – no Brasil tiver de ser cumprida a obriga-
ção;

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.

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, rece-
bimento de renda ou obtenção de benefí-
cios econômicos;

II – decorrentes de relações de consumo, 
quando o consumidor tiver domicílio ou re-
sidência no Brasil;

III – em que as partes, expressa ou tacita-
mente, se submeterem à jurisdição nacio-
nal.

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasi-
leira, com exclusão de qualquer outra:

I – conhecer de ações relativas a imóveis si-
tuados no Brasil;

II – em matéria de sucessão hereditária, 
proceder à confirmação de testamento par-
ticular e ao inventário e à partilha de bens 
situados no Brasil, ainda que o autor da he-
rança seja de nacionalidade estrangeira ou 
tenha domicílio fora do território nacional;

III – em divórcio, separação judicial ou dis-
solução de união estável, proceder à parti-
lha de bens situados no Brasil, ainda que o 
titular seja de nacionalidade estrangeira ou 
tenha domicílio fora do território nacional.

Art. 24. A ação proposta perante tribunal es-
trangeiro não induz litispendência e não obsta 
a que a autoridade judiciária brasileira conheça 
da mesma causa e das que lhe são conexas, res-
salvadas as disposições em contrário de trata-
dos internacionais e acordos bilaterais em vigor 
no Brasil.

Parágrafo único. A pendência de causa pe-
rante a jurisdição brasileira não impede a 
homologação de sentença judicial estran-
geira 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.
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§ 1º Não se aplica o disposto no caput às 
hipóteses de competência internacional ex-
clusiva previstas neste Capítulo.

§ 2º Aplica-se à hipótese do caput o art. 63, 
§§ 1º a 4º.

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. A cooperação jurídica internacional será 
regida por tratado de que o Brasil faz parte e ob-
servará:

I – o respeito às garantias do devido proces-
so legal no Estado requerente;

II – a igualdade de tratamento entre nacio-
nais 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 hi-
póteses de sigilo previstas na legislação bra-
sileira ou na do Estado requerente;

IV – a existência de autoridade central para 
recepção e transmissão dos pedidos de co-
operação;

V – a espontaneidade na transmissão de in-
formações 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 es-
trangeira.

§ 3º Na cooperação jurídica internacional 
não será admitida a prática de atos que con-
trariem ou que produzam resultados incom-
patíveis com as normas fundamentais que 
regem o Estado brasileiro.

§ 4º O Ministério da Justiça exercerá as fun-
ções de autoridade central na ausência de 
designação específica.

Art. 27. A cooperação jurídica internacional terá 
por objeto:

I – citação, intimação e notificação judicial e 
extrajudicial;

II – colheita de provas e obtenção de infor-
mações;

III – homologação e cumprimento de deci-
são;

IV – concessão de medida judicial de urgên-
cia;

V – assistência jurídica internacional;

VI – qualquer outra medida judicial ou ex-
trajudicial não proibida pela lei brasileira.


