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COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho; (..)

§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde
tiver domicílio a outra parte.

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária 
em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que 
deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito 
Federal. (..)” (CRFB)



→ Competência residual da Justiça Estadual.

Súmula nº 556, STF: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas
em que é parte sociedade de economia mista”.

Súmula nº 508, STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias,
processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.”.

Súmula nº 42, STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar
as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes
praticados em seu detrimento”.



→ Intervenção de ente de envergadura federal em processo que
tramita na Justiça Estadual e o deslocamento à Justiça Federal
(art. 45, NCPC).

Súmula nº 150, STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas”.

Súmula nº 224, STJ: “Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o
Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os
autos e não suscitar conflito”. (positivação no art. 45, § 3º, NCPC)

Súmula nº 254, STJ: “A decisão do Juízo Federal que exclui da relação
processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual”.



COMPETÊNCIA TERRITORIAL

“Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja
autora a União.

Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no
foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a
demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.” (NCPC)

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja
autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação
poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou
fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do
respectivo ente federado.” (NCPC)



→ Interpretação extensiva às autarquias da concorrência de foro
(art. 109, § 2º, CRFB c/c art. 45, § 3º, NCPC).

“(..) I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os
indicados no art. 109, § 2º, da CRFB para julgar as ações propostas contra a União
tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram
afastados das sedes das autarquias. II – Em situação semelhante à da União, as
autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. III - As
autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens
processuais concedidos ao ente político a que pertencem. IV - A pretendida fixação
do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC/1973 nas ações propostas
contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não
estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo
referido dispositivo constitucional. V - A jurisprudência do STF tem decidido pela
incidência do disposto no art. 109, § 2º, da CRFB às autarquias federais.
Precedentes. (..)” (STF – RE 627.709/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 20/08/2014).



→ Juízos privativos da Fazenda Pública.

“O Estado-membro não tem foro privilegiado, mas juízo privativo (vara
especializada), nas causas que devem correr na Comarca da Capital,
quando a Fazenda for autora, ré ou interveniente. Nas causas
pertencentes à competência territorial de qualquer outra Comarca
não pode a Lei de Organização Judiciária atrair causas para o foro
da Capital (arts. 94, 99 e 100, IV, a, CPC/1973)” (STJ – REsp 192.896/RS,
1ª Turma, j. 22/05/2001).

Súmula nº 206, STJ: “A existência de vara privativa, instituída por lei
estadual, não altera a competência territorial resultante das leis do
processo”.



→ Fazenda Pública e a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

“Art. 3º (..) § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de
natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as
relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda
que de cunho patrimonial.” (Lei nº 9.099/1995)

“Art. 6o Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível: I – como autores, as
pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei nº
9.317, de 5 de dezembro de 1996; II – como rés, a União, autarquias, fundações e
empresas públicas federais.” (Lei nº 10.259/2001)

“Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores,
as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito
Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas
públicas a eles vinculadas.” (Lei nº 12.153/2009)



DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERAL

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(..)

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio
dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de
previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara
do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que
outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.”

(CRFB)



“Para que se possa aplicar o disposto no art. 109, § 3º, da CF/1988,
pressupõe-se a inexistência de vara federal sediada na comarca. Por
certo haverá, sempre, uma vara federal com, a priori, competência sobre o
lugar em que é domiciliado o segurado, mas a Carta exige que o órgão
federal esteja instalado na comarca” (MENDES, Aluisio Gonçalves de
Castro. Competência cível da justiça federal. 4 ed. São Paulo: RT, 2012, p.
129).

“O desiderato dessa delegação reside na necessidade de se conferir amplo
acesso à justiça das pessoas domiciliadas em comarcas que não sejam
sede de vara federal, evitando o deslocamento, muitas vezes impossível ou
bastante custoso, para o Município ou local onde se mantenha a sede de
algum juízo federal” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Jurisdição e
competência. 2 ed, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: RT, 2013, p.
289/290).



DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERAL

“Art. 237. Será expedida carta: (..) Parágrafo único. Se o ato relativo a
processo em curso na justiça federal ou em tribunal superior houver de ser
praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao
juízo estadual da respectiva comarca.” (NCPC)

“Art. 381. (..)

§ 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo
para a ação que venha a ser proposta.

§ 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova
requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública
federal se, na localidade, não houver vara federal.” (NCPC)



DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERAL

“Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça
Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar
e julgar: I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados
contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas; (..)”. (Lei nº
5.010/1966, conforme revogação promovida pela Lei nº 13.043/2014)



→ Inexistência de delegação federal à Justiça Estadual no caso de AÇÃO
COLETIVA (exegese do art. 93, CDC c/c art. 2º, Lei nº 7.347/1985).

“O dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109 da CRFB é dirigido ao legislador
ordinário, autorizando-o a atribuir competência (rectius jurisdição) ao Juízo Estadual do
foro do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda,
desde que não seja sede de Varas da Justiça Federal, para causas específicas dentre as
previstas no inciso I do referido artigo 109. No caso em tela, a permissão não foi utilizada
pelo legislador que, ao revés, se limitou, no art. 2º da Lei nº 7.347/85, a estabelecer que as
ações nele previstas ‘serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa’. Considerando que o Juiz Federal
também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano,
impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente
poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o
constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas de natureza
previdenciária, o que no caso não ocorreu” (STF – RE 228.955/RS, Tribunal Pleno, j.
10/02/2000).



→ Hipótese de competência originária do STF (art. 102, I, “f”, CRFB).

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (..) f) as causas e os
conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros,
inclusive as respectivas entidades da administração indireta; “ (CRFB)

“2. Distinção entre ‘conflito entre entes federativos’ e ‘conflito federativo’. A
jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de
estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar
automaticamente a competência originária do STF inserta no art. 102, I, f, da CRFB de
1988. 3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre interpretação de
cláusula de convênio celebrado entre entes federados (no caso, entre o Estado de Santa
Catarina e a União), relativa, tão somente, à forma de atualização monetária dos
valores recebidos por força do ajuste, tem natureza patrimonial, sem potencialidade
ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência
do STF para processar e julgar o feito. Precedentes” (STF – ACO 2.101 AgR/SC, TP, j.
25/11/2015).



→ Estados estrangeiros em juízo. Competência.

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (..) e) o litígio entre
Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou
o Território;”. (CRFB)

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (..) II - as causas entre Estado
estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente
no País;” (CRFB)

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (..) II - julgar, em recurso
ordinário: (..) c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo
internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no
País; “ (CRFB)



→ Estados estrangeiros em juízo. Imunidade de jurisdição.

“Direito Internacional. Ação de Indenização. Barco afundado em período de
guerra. Estado estrangeiro. Imunidade absoluta. 1. A questão relativa à
imunidade de jurisdição, atualmente, não é vista de forma absoluta, sendo
excepcionada, principalmente, nas hipóteses em que o objeto litigioso tenha
como fundo relações de natureza meramente civil, comercial ou trabalhista.
2. Contudo, em se tratando de atos praticados numa ofensiva militar
em período de guerra, a imunidade acta jure imperii é absoluta e não
comporta exceção. 3. Assim, não há como submeter a República
Federal da Alemanha à jurisdição nacional para responder a ação de
indenização por danos morais e materiais por ter afundado barco
pesqueiro no litoral de Cabo Frio durante a Segunda Guerra Mundial.4.
Recurso ordinário desprovido” (STJ – RO 72/RJ, 4ª Turma, j. 18/08/2009).



→ Estados estrangeiros em juízo. Imunidade de jurisdição.

“Recurso ordinário. Execução fiscal. IPTU, taxa de coleta de lixo e limpeza pública e
taxa de iluminação pública. (..) 1. O Estado estrangeiro goza de imunidade de
jurisdição do Estado em matéria tributária. Precedentes do STF e do STJ. 2.
Prevalece no STF a orientação de que, ‘salvo renúncia, é absoluta a imunidade do
Estado estrangeiro à jurisdição executória’ (ACO 543 AgR, Relator: Min. Sepúlveda
Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 24.11.2006). Por essa razão, como decidido pelo
Ministro Gilmar Mendes, Relator da ACO 645, se a existência da demanda for
comunicada ao estado estrangeiro, e este não renunciar expressamente à
imunidade de jurisdição, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 3. In
casu, o estado estrangeiro foi citado para defender-se no feito executivo e, via
exceção de pré-executividade, sustentou a inexigibilidade do débito cobrado em
face da imunidade de jurisdição, de modo que não há como subsistir a execução
fiscal” (STJ – RO 142/RJ, 1ª Turma, j. 10/11/2016).




