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Modificação de competência 

- Prevenção:  

 

- O juízo que primeiro conheceu de uma das causas conexas tem, por 

isso, ampliada, por prevenção, sua competência para todas as ações 

interligadas que se lhe seguirem.  

 

- Prevenção originária: é dada pela propositura da ação.   

 

CPC, Art. 286.  Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza: 

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; 



Modificação de competência 

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; 

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, §3º, ao 

juízo prevento. 

Parágrafo único.  Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra 

hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará 

proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. 

 

- Prevenção expansiva: tem relação com as demandas conexas.  
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CPC, art. 58.  A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente. 

 

CPC, art. 59.  O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento 

o juízo. 

 

CPC, art. 60.  Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, 

comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo 

prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. 
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CPC, art. 61.  A ação acessória será proposta no juízo competente para a 
ação principal. 
 
b) voluntária: quando decorre de ato de vontade das partes, como no foro 
de eleição, ou na falta de oposição ao foro incompetente.  
 
CPC, art. 62.  A competência determinada em razão da matéria, da pessoa 
ou da função é inderrogável por convenção das partes. 
 
CPC, art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor 
e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos 
e obrigações. 



Modificação de competência 

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento 

escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. 

§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. 

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser 

reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos 

ao juízo do foro de domicílio do réu. 

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de 

foro na contestação, sob pena de preclusão. 

 

 

 

 

 

 

 


