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RESUMO

A pesquisa  visa  analisar  a  questão  da competência  no  processo coletivo,

sobretudo naqueles casos em que os efeitos do provimento jurisdicional ultrapassam

o território em que competente a autoridade julgadora. A partir desta reflexão, numa

investigação preliminar, foi possível encontrar uma resposta adequada ao fenômeno

processual do conflito de competência nas ações coletivas.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, cuidar-se-á primeiro dos caracteres elementares do processo

coletivo,  porque  indispensáveis  para  se  discutir  o  complexo  problema  da

competência a partir de um prisma funcional. Nesse rumo, quer-se demonstrar que,

ao menos no campo da tutela coletiva de direitos, a competência deve ser encarada

não  apenas  como  instrumento  de  divisão  de  trabalho,  mas  também  como

indispensável ferramenta de garantia da efetividade e utilidade da tutela coletiva de

direitos.

OBJETIVOS

A  partir  da  conceituação  da  competência,  o  estudo  em  questão  objetiva

analisá-la  sob  o  enfoque  do  foro  mais  adequado  ao  julgamento  das  demandas

coletivas, para o que se considerará não apenas as regras que a definem, mas o

papel de destaque que ela assume na tutela dos direitos transindividuais. Para tanto,

o trabalho procura apresentar, nessa etapa preambular de pesquisa, a conceituação

das teorias do  forum shopping e de seu controle judicial, a doutrina do  forum non

conveniens, que compõem a sistemática do postulado da competência adequada,

corolário do devido processo legal.

METODOLOGIA

No presente, foram consultadas algumas das mais abalizadas doutrinas e a

legislação pertinente ao tema, ainda que sem a profundidade recomendada, até pela

prematuridade  da pesquisa,  forjando-se,  a  partir  desse breve  exame doutrinário,



aquilo que, no futuro, pretende ser um competente estudo acerca do assunto. Dessa

feita, empregar-se-á o método teórico, com enfoque analítico-dogmático, marcado

por larga pesquisa doutrinária e jurisprudencial, de modo a tornar a discussão desse

importantíssimo tema útil  e proveitosa,  contribuindo com outros e mais evoluídos

trabalhos na área.

DESENVOLVIMENTO

Segundo  José  Frederico  Marques  (2000,  p.  320),  “a  competência  é  um

imperativo da divisão de trabalho e decorre de limitações ao poder jurisdicional e de

paulatina concretização deste”. Ocorre que nas ações coletivas, em virtude de suas

peculiaridades  e  complexidades,  até  por  tutelar  direitos/interesses  coletivos  lato

sensu, o instituto da competência apresenta-se dentre um de seus aspectos mais

tormentosos.

Ao dispor sobre a competência no processo coletivo, a Lei n.º 7.347/85 (Lei

da Ação Civil Pública) preconiza, em seu art. 2º, que “as ações previstas nesta Lei

serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência

funcional para processar e julgar a causa”. No parágrafo único deste dispositivo, o

legislador consignou, ainda, que o juízo no qual a demanda coletiva foi proposta se

tornará prevento.

A grande celeuma reside nos casos  em que  o  dano atinge  mais  de uma

comarca/subseção, mas não alcança uma porção significativa do território estadual a

ponto de se tornar um dano dito regional.  Nessa esteira é o magistério de Hugo

Nigro Mazzili (2015, p. 331), segundo o qual:

Em se tratando de tutela coletiva que objetive a proteção a lesados em mais
de uma comarca do mesmo Estado, mas sem que o dano alcance todo o
território estadual,  nem mesmo significativa extensão do território,  o mais
acertado é afirmar a competência segundo as regras de prevenção, reco-
nhecendo-a em favor de uma das comarcas atingidas nesse Estado.

À luz deste argumentado chega-se à conclusão de que, nas ações coletivas,

quando  o  dano  ou  ameaça  de  dano  ocorra  ou  deva  ocorrer  em  mais  de  uma

comarca  (ou  subseção),  sem,  porém,  alcançar  o  caráter  estadual  ou  nacional  –

ocasião em que se aplicaria a regra do inciso II do art. 93 do CDC –, a competência



será determinada pela prevenção, em razão de haver foros concorrentes (isto é,

igualmente competentes).

Daí  exsurge  a  definição  da  teoria  do  forum  shopping,  que  consiste  na

possibilidade  de  o  demandante  escolher,  dentre  os  diversos  foros  competentes,

aquele de sua preferência para ajuizar a demanda. Tal perspectiva, entretanto, é

mitigada  pela  doutrina  do  forum  non  conveniens,  que  amparada  na  regra  da

kompetenzkompetenz (o  juiz  é  competente  para  decidir  acerca  da  própria

competência), na medida em que permite ao magistrado remeter o feito ao juízo que

entender mais adequado. 

Essa  sistemática  consagra  o  princípio  da  competência  adequada,  o  qual,

mirando a efetividade do processo, ordena seja a demanda processada e julgada

pelo foro que, ao permitir a melhor instrução do feito e a garantir a publicidade da

demanda  e  a  efetiva  participação  dos  envolvidos,  atenda  definitivamente  aos

reclamos da justiça. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Por tudo isso, é certo que, nesses casos, a competência deve ser estudada à

luz do princípio  da competência  adequada,  sob pena de subverter  a  natureza  e

comprometer a utilidade do processo coletivo.
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