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llr-asílía. segunda-fcir., 14 ucjunho de 199:1 

ITO 
Anotações sobre 
acompetência da 
Justiça Feder 

é aquela prevista taxa
por exclllsão. as 

a Justiça 
tribu

ordínárill, ou 
ampliar nem restrin

Admissivel apenas, no 

competfnle nriginJ.Jümcldt: 
Cf, ar!. 102, e); tO bem ,,«i In 

h.be.., impetrados 
ar! 109, "Ill, 

em 
arl. 

empresa públicJ 
13,09}9, reL Mio, Sou-
rel. Min, Moreil1l Alves, in 

n9 213, ST] 2~ Seção, j,28,06,89, 

Gusmão Carneiro 

CORREW-=-BRA--=-Z=-ILJE--='NS=-E-===-1C_A_-SUPLEMENTO 

entidade priblica rederal) parlit'lpa da ('alISa (0'''" parie, ou ,'ler 
como interveniente. 

Pode-se cilar, romo exemplo de causa prevista 110 artigo 109, § 
3º, in direitos de mineração, que deve ser 

" Se uma demuada foi corretamente 
plano jurisprudencial, em casos aceitar uma aju.hada perante 11. JUltiça Comum, e têucía implícita; assim, v,g; o ari, 109, I, da CI' alud~ à 


dos juízes rederais das causas em que a UDlio ou ente pülico federal 

ou interveniente a entidade autárquica ou empresa 
 manifuta interesse (deve ler

federal, porém deCISões Judkiárias acrescentam os casos 

em que igualmente fundação de direito público federal, neceuariamente um interesse 

isso sob que as fundações podem ser eq"iparadas 
 juridico) em nela logrelsU' como 

ulistente (tanto IitiscoMorcial como 
ulistente simplu). ou apresenta 
açio de opoliçio (CPC. ut. 56). 
caberá ao jIÚZ federal,le Dio ao juiz da 
causa) apreciar da legitimidade do 
pedido de intervenção ou de oposição. 
e aceitá·lo ou Dio " 

,.\ competência E'nl fJáo da matéria ,omt:ntc lo prt'\'i'\la quando 
a lide VerS;lr sobre tmUGO ou t:oníralo da l'!lí:w çom Estadu ('stran~ 

inleraat'Íonal, e nos litígios sobre direitos inrli
109, lU e Xl 

r: assim sendo, irreleVAnte tiXM d cível da 
J"5ti,a Federal a cirCilllstilllcia ser objeto da materla 'I"e 
pOI~a Sé' conSiderada de rele\'ante interesse da Ullião, salvo se CIta 

em primeira instância, "juiz do local onde se 
situa a lavra (Dlei 227167, art 27, Se a demanda disser respei
lo a conflito de interesses entre não sendo nem 

federal, oJlliz nei. 
exercerá sua com reCurso para o lribunal est.
dual a qUt se encontra (vide CC nº reI. ~lin, 
Alhos Carneiro), Todavia, se a União, ou enle for 
parie na demanda (autor, ou 
comarea não for sede de vara o juiz local exercerá jurisdi-

União, com recurso portanto para O Tribunal Re
109, § 49), 

(que organizou 
deverão ser ajuizados no 

e perante salvante se na comarca hou
ver vara federal, Assim também as vislonas e justificaçôes destina
das a fazer prova a administração federal, centralizatla ou 

ser propostas 00 foro do domicilio do re
querente 5,010166, art 15, lI), A dispõe a Súmula n9 

32-STj, verbis: "Compete à Justiça 
judiciais destinadas a inslruir pedidos peranle nela 
lém exclusividade de foro, ressalvada aplicação do ari, 11 da 
Lei 5,010/66" 
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