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PREFÁCIO 

o temário a respeito da competência da Justiça Federal constitui um 
domínio jurídico peculiar e instigante, apresentando, não raro, apesar das 
aparências em contrário, aspectos de muita complexidade. Isso se explica, 
antes de mais nada, pelo sistema federativo entre nós adotado, que impõe a 
necessidade de repartir entre a União e os Estados-membros as atividades 
jurisdicionais. A Constituição seguiu, no particular, um princípio típico das 
Federações, de indicar expressamente as competências da Justiça da União, 
deixando aos Estados a matéria residual. É o mesmo princípio que de um 
modo geral presidiu também a repartição das atribuições concernentes às 
atividades legislativas e administrativas (CF, arts. 21 a 25). Assim, no ca
pítulo do que trata do Poder Judiciário, ficou estabelecida a competência 
dos órgãos judiciários da União (CF, arts. 106 a 124), cabendo a matéria 
restante à Justiça dos Estados, a ser organizada pelas respectivas Constitui
ções (art. 125). 

No âmbito interno do Judiciário da União, por sua vez, a competência 
jurisdicional foi redistribuída entre diversos órgãos. A Justiça do Trabalho e 
a Justiça Eleitoral exercem atribuições especializadas, delimitadas fuda
mentalmente ratione materiae (CF, art. 114 e 121). O mesmo ocorre com a 
Justiça Militar, órgão da União com competência para processar e julgar 
"crimes militares" (CF, art. 123). À Justiça Federal propriamente dita fica
ram atribuídas todas as demais competências reservadas à Justiça da União 
(CF, arts. 108 e 109). 

Dada a variedade das matérias a ela assim conferidas, costuma-se 
atribuir à Justiça Federal a condição de Justiça Comum (= sem especializa
ção). Essa afirmação deve ser compreendida com reservas, sendo verdadei
ra apenas quando destinada a assentar o contraponto em face dos demais 
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ramos do Judiciário da União, estes sim, realmente especializados ratione 
matenae. Entretanto, as atribuições da Justiça Federal, seja em matéria 
cível, seja em matéria criminal, estão limitadas e discriminadas constitucio
nalmente, o que não deixa de representar umafonna de especialização. 

Em matéria cível, sua competência obedece, prioritariamente, a crité
rio fundado ratione personae: são da competência federal as causas em que 
figura em alguma posição processual uma entidade da União (CF, art. 109, 
I) ou um Estado estrangeiro, um organismo intemacional (CF, art 109, 11). 
Não seria compatível com o princípio federativo submeter tais entes à Justiça 
de Estado-membro. Mas há, ainda no plano cível, competência ratione mate
nae: as causas fundadas em tratados ou acordos intemacionais celebrados 
pela União (art. 109, 111) e as relativas a direitos indígenas (art. 109, XI). 

No campo criminal, a discriminação seguiu ora o critério material, 
definido pela natureza da infração (v.g.: crimes políticos, crimes previstos 
em tratados ou convenções internacionais, crimes contra a organização do 
trabalho, crimes contra direitos humanos), ora o critério subjetivo, conside-· 
rando a pessoa atingida pelo ilícito (v.g., infrações penais cometidas contra 
interesses da União e suas entidades), ora o critério ditado por circunstân
cias especiais (crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves). 

A essa diversidade de situações somam-se ao temário específico da 
competência da Justiça Federal outras peculiaridades interessantes, como 
as que dizem respeito à delegação de competência a órgãos judiciários es
taduais de comarcas que não são sede de vara federal. É o que ocorre com 
as demandas previdenciárias referidas no art. 109, § 3° da Constituição e 
com outras previstas em leis especiais (v.g., as execuções fiscais propostas 
pela Fazenda Pública Federal de que trata a Lei 5.010/66, art. 15, I). A 
exata dimensão das competências delegadas tem suscitado freqüentes polê
micas, relacionadas sobretudo com as ações que, não obstante autônomas, 
estão intimamente ligadas às que compõem o objeto da delegação: os em
bargos de terceiro, a ação anulatória do título executivo ou declaratória da 
inexistência da dívida executada. 

Mais recentemente, com a criação dos Juizados Especiais Federais, 
ampliou-se significativamente o leque dos problemas envolvendo a compe
tência da Justiça Federal. A Lei 10.259, de 2001, que instituiu os referidos 
Juizados, adotou como regra geral de competência em matéria cível a do 
valor da causa e a partir dela estabeleceu diversas exceções. Compete aos 
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Juizados Especiais Cíveis - essa é a regra - "processar, conciliar e julgar 
causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários 
mínimos, bem como executar as suas sentenças" (art. 3°). Sob o ponto de 
vista da natureza do pedido imediato, a competência abrange todas as 
"causas" de competência federal. Não apenas as pretensões de natureza 
condenatória, mas também as constitutivas e as meramente declaratórias 
podem ser fonnuladas no juizado especial. 

Não foi muito claro nem muito técnico o critério adotado pelo legis
lador no vasto rol das exceções estabelecidas à regra geral acima referida. 
Há exceções ditadas pela natureza da demanda ou do pedido (critério mate
rial), há exceções decorrentes do tipo de procedimento (critério processual) 
e há exceções firmadas em consideração dos figurantes da relação proces
sual (critério subjetivo). Podem ser identificadas como exceções estabeleci
das por causa e com base na natureza material do pedido ou da causa de 
pedir: a) as causas de que trata o art. 109, inc. III ("causas fundadas em 
tratado ou contrato da União com estado estrangeiro ou organismo interna
cional") e inc. XI ("disputa sobre direitos indígenas") da Constituição Fe
deral; b) as ações de divisão e demarcação; c) as ações fundadas em impro
bidade administrativa; d) as ações sobre bens imóveis da União, autarquias 
e fundações públicas federais; e) as ações que tenham por objeto direitos e 
interesses difusos ou coletivos ou individuais homogêneos (aqui, evidente
mente, quando se trata de ação para tutela coletiva desses direitos, não 
incluindo, portanto, a ação proposta individualmente pelo próprio titular do 
direito material); f) ações que tenham por objeto a impugnação da pena de 
demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares 
aplicadas a militares; e g) ações para anulação ou cancelamento de ato 
administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lança
mento fiscal. Nessa última hipótese há, como se percebe, uma exceção à 
exceção, o que atrai em relação a elas a incidência da regra geral do art. 3°, 
caput, a significar o seguinte: são da competência do Juizado Especial Fe
deral as ações para anulação ou cancelamento de ato administrativo de 
natureza previdenciária e o de lançamento fiscal, quando o valor da causa 
seja de até sessenta salários mínimos. 

São exceções detenninadas pela natureza do procedimento (a signifi
car que serão da competência do Juiz Federal, independentemente da maté
ria ou do conteúdo da demanda): as ações populares, as de mandado de 
segurança e as execuções fiscais. E as exceções ditadas por critério subjeti-
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vo, que levam em consideração apenas as partes envolvidas no processo, 
são as que decorrem da interpretação, a contrario sensu, do disposto no 
art. 6° da Lei dos Juizados: não são da competência do Juizado as causas 
que não tiverem como autor pessoas físicas e ou jurídicas que sejam micro 
ou pequena empresa (inc. I), nem as que não tiverem como reús a União, 
suas autarquias, fundações ou empresas públicas federais (illC. lI). Também 
dessa natureza é a exceção relacionada no parágrafo primeiro do art. 3°, I: 
as de que trata o art. 109, 11 da CF, a saber, as "causas entre estado es
trangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada e 
residente no País". 

Pairando a tudo, editou-se um importante enunciado nonnativo geral 
de sobredireito, a ser considerado e valorizado na interpretação dos de
mais: "No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua 
competência é absoluta" (Lei 10.259/01, art. 3°, § 4°). Isso significa que se 
trata de competência suscetível de controle de oficio pelo Judiciário, tanto 
no Juizado Especial, quanto na Vara Federal comum. 

Com essas poucas referências já é possível ter idéia de quão variada 
é a seara jurídica da competência da Justiça Federal. Poderíamos acres
centar, ainda a título ilustrativo, um outro campo de conjecturas: o da pró
pria competência dos tribunais para julgar os conflitos dela decorrentes. Até 
hoje, por exemplo, não há definição segura a respeito de qual é o tribunal 
competente para apreciar os conflitos entre órgãos de juizados especiais e 
órgãos da justiça comum, estadual ou federal. Com efeito, apreciando con
flitos entre Juiz de Direito e Juiz de Juizado Estadual, integrantes do Poder 
Judiciário do mesmo Estado (de Goiás), o Supremo Tribunal Federal consi
derou que o Tribunal competente para o seu deslinde é o Tribunal de Justi
ça. Adotou-se, para chegar a essa conclusão, dois critérios: o negativo e 
excludente de considerar que essa espécie de conflito não está incluída nem 
na competência do STF (CF, art. 102, I) e nem na competência do STJ (art. 
105, I, "d"); e o critério positivo (de inclusão) de considerar que a Consti
tuição do Estado de Goiás, à vista do estabelecido no art. 125, § ]O da CF, 
atribuiu a competência ao Tribunal de Justiça (CC 7.095-1/GO, Min. lImar 
Galvão, DJ 08.06.2000). 

Todavia, mais recentemente, apreciando conflitos entre Tribunal Es
tadual e Turma Recursal de Juizado de mesmo Estado, o STF decidiu que a 
competência para dirimi-lo é do STJ. Considerou, para isso, que nem a 
Turma recursal e nem o Tribunal de Alçada estão vinculados ao Tribunal de 
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Justiça, a significar que o conflito entre eles estabelecido é conflito "entre 
tribunal e juízes a ele não vinculados ", atraindo a incidência do art. 105, I, 
"d", da Constituição, segundo o qual cabe ao STJ dirimir "os conflitos de 
competência enb"e quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102,1, 
o, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vin
culados a tribunais diversos" (CC 7.081-6/MG, Min. Sydnei Sanches, DJ 
19.08.2002). 

Como se percebe, tais decisões partem de fundamentos que conduzem 
a resultados aparentemente contraditórios, que não comportam aplicação 
automática ao âmbito da Justiça Federal. Imagine-se conflito entre Juiz 
Federal de juizado especial e Juiz Federal de juizado comum, sediados am
bos em domínios do mesmo Tribunal Regional Federal. Não há como ado
tar, em tal situação, o precedente do STF a respeito de conflitos entre juiz de 
direito e juiz de juizado especial estadual, dada a inviabilidade de utilizar 
um dos seus fundamentos determinantes: ao contrário do que ocorria na
quele precedente (em que Constituição do Estado de Goiás previa a compe
tência do tribunal local), não há norma constitucional estabelecendo a com
petência dos Tribunais Regionais Federais para dirimir tais conflitos. Por 
outro lado, não se pode dizer que o conflito, na situação agora suposta, é 
"entre tribunal e juízes a eles não vinculados" (nenhum tribunal está nele 
envolvido) e nem que se trata de conflito "entre juízes vinculados a tribunais 
diversos" (ambos são juízes sediados no âmbito do mesmo tribunal). Isso 
significa que, numa interpretação literal e estrita do art. 102, I, d da Cons
tituição, também ao STJ faleceria competência para dirimi-lo. 

Embora não seja essa a oportunidade própria para enfrentar o im
passe que decorre desse aparente vazio, é irresistível a tentação de opinar a 
respeito. O socorro à interpretação teleológica da norma constitucional 
será, provavelmente, o método mais adequado para solucionar o problema. 
A Constituição atribui ao STJ competência para dirimir conflitos "entre 
quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, o, bem como entre 
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais 
diversos" (art. 105, I, "d"). O desiderato constitucional foi, sem dúvida, o 
de retirar dos tribunais locais o julgamento de conflito entre órgãos judiciá
rios a eles não vinculados, atribuição que ficou reservada ao STJ, um tribu
nal da União com jurisdição de âmbito nacional. Assim entendido o sentido 
da referida norma, há de se concluir que está compreendida, implicitamente, 
na competência do STJ a de dirimir qualquer conflito entre juízes não vin-



12 Vladimir Souza Carvalho 

culados a um mesmo tribunal local ou regional. Ora, a se considerar, como 
considera a jurisprudência do STF, que a Turma Recursal não está vincula
da ao Tribunal local, é de se entender que o mesmo ocorre com o Juiz Fede
ral de Juizado. Ele também não está vinculado ao Tribunal Regional Fede
ral, o que significa dizer que o conflito entre ele e um Juiz Federal de vara 
comum, mesmo da mesma Região, é conflito entre juízes não vinculados ao 
mesmo tribunal. Resultado disso é o de ser do STJ a competência para apre
ciar o conflito, por força do disposto na parte final do art. 102, !, "d", da 
Constituição. 

Todas essas considerações são feitas para ilustrar o rico cenário por 
onde desfila o ilustre sergipano Vladimir Souza Carvalho em sua já consa
grada obra Competência da Justiça Federal, agora em nova edição. Nela 
se faz sentir a mão experimentada do juiz federal culto e atento, que sabe 
administrar, em proporções certas e com singular destreza, os ensinamentos 
da boa doutrina e os fundamentos hauridos da tópica jurisprudencial. Nela 
se identifica também a precisão da linguagem e a qualidade do texto, traços 
indisfarçáveis da conhecida e reconhecida vocação literária do seu autor. 
Quem enfrenta, no exercício do seu mister profissional, o variado universo 
dos problemas relacionados com a matéria de competência sabe avaliar a 
importância que tem uma obra como essa, sistemática e detalhada, apta a 
indicar as soluções adequadas ou pelos menos os caminhos mais seguros 
para chegar a elas. É uma obra de referência, não apenas nos meios aca
dêmicos, mas sobretudo nas lides forenses, o que se evidencia pela enonne 
freqüência com que é invocada nas petições dos advogados, nos pareceres 
do Ministério Público e nas sentenças e acórdãos de juízes e tribunais. É 
com alegria, portanto, que saudamos a chegada de mais uma das suas edi
ções, que sem dúvida receberá dos meios jurídicos a acolhida compatível 
com a grandeza da obra e as qualidades do seu autor. 

Teori Albino Zavascki 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 




