
DIREITO 

PROCESSUAL 

PENAL 

Prof.  Gisela Esposel 

Da competência 

Competência em matéria penal: definição,espécies e critérios 



- Conceito: é a delimitação do âmbito dentro do qual juízes e 
tribunais exercerão validamente a função jurisdicional. 

- A competência fixa, delimita os limites do exercício da função 
jurisdicional 

- Natureza jurídica: pressuposto processual de validade 

- Artigo 564 do CPP – a nulidade  ocorrerá nos seguintes casos: 

- Inciso I – por incompetência, suspeição ou suborno do juiz 

 

Competência em matéria penal: definição, espécies e critérios 



- O princípio do juiz natural assegura que ninguém será 
processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente – artigo 5º, inciso LIII da CR/88  

- Observação: o conceito de jurisdição não se confunde com o 
de competência. A competência delimita o exercício da função 
jurisdicional 

- As regras de fixação da competência estão previstas no artigo 
69 do CPP 

 

 

Competência em matéria penal: definição, espécies e critérios 



- São os critérios que fixam a competência em matéria criminal: 

- O lugar da infração 

- O domicílio ou residência do réu 

- A natureza da infração 

- A distribuição 

- A conexão ou continência 

- A prevenção 

- A prerrogativa de função 
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- Esses critérios estão previstos no Título V que trata “Da 
Competência” e cada capítulo seguinte corresponde a um 
critério. 

- Assim, são três as regras de fixação da competência: 

- Ratione locci, ratione materiae, ratione personae 

- A competência ratione locci é aquela relativa ao lugar aonde 
ocorreu a infração; a ratione materiae é considerada aquela 
que leva em conta a natureza dos fatos incriminados e a 
competência ratione personae é aquela pertinente â condição 
funcional das pessoas acusadas 
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- A competência em razão da matéria e pessoa é absoluta, já a 
que trata do local da infração é considerada relativa 

- A violação das regras de competência em razão da matéria e 
da pessoa, por ser absoluta, não se convalida e pode ser 
reconhecida de ofício, pelo juiz ou tribunal, em qualquer grau 
de jurisdição, ou seja, em qualquer fase do processo 

- Já a competência em razão do lugar, por ser relativa é passível 
de convalidação, caso não seja arguida pelo réu no primeiro 
momento em que falar no processo, sob pena de preclusão  
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- Artigo 396 – A do CPP – Na resposta, o acusado poderá arguir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário 

- Parágrafo 1º - a exceção será processada em apartado, nos 
termos dos artigos 95 a 112 deste Código 

- Se a parte não arguir no momento oportuno, o julgador 
adquire a competência pela preclusão 
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- Alguns autores sustentam que a competência em razão do 
lugar, no processo penal, também é absoluta, não 
prevalecendo a noção civilista. 

- Artigo 109 do CPP – Se em qualquer fase do processo o juiz 
reconhecer motivo que o torne incompetente, declara-lo-á nos 
autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na 
forma do artigo anterior 

- Assim, o juiz poderá de ofício e até a prolação da sentença, 
declinar de sua competência, ainda que se trate de da 
competência em razão do lugar 
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- Portanto, ou a defesa alega no momento oportuno através da 
exceção ou ela se prorroga. Nesse caso, somente o juiz poderá 
fazê-lo, nos temos do artigo 109 do CPP, até a sentença. 

- Já na competência em razão da matéria e pessoa, por serem 
critérios absolutos, não há nenhuma espécie de convalidação. 

- Para verificar a competência de determinado órgão julgador 
devem ser feita as seguintes perguntas: 
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- Qual a Justiça e o órgão competente? 

- Qual o foro (local) competente? 

- Qual a vara ou juízo competente? 

- Na primeira indagação se discutem critérios relativos à matéria 
e a pessoa, considerando a existência de Justiças Especiais e 
Justiças Comuns. E uma vez definida a Justiça competente, 
passa-se a análise do nível de jurisdição, pois em virtude do 
cargo que o réu exerça, a competência seja originária e o 
processo já se inicia no Tribunal de justiça, por exemplo. 
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- Na segunda indagação, deve-se atender as regras definidas 
nos artigos 70 e 71 do CPP, quando, em razão da natureza e 
qualidade do agente o julgamento for da competência da 
Justiça de primeiro grau 

- Por fim, verifica-se a vara, o local competente, uma vez que, 
fixada a competência do juízo, existam vários juízes 
igualmente competentes, e portanto, qual deles irá julgar? 
Recorre-se aos critérios da prevenção e distribuição 

- Exemplo: roubo na cidade do rio de janeiro. A justiça será a 
comum estadual, juiz de direito de primeiro grau 
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