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1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL OU EM RAZÃO DO LUGAR (RATIONE LOCI)

A competência territorial determina em qual comarca ou seção judiciária tramitará o 
processo e pode ser determinada pelo lugar da infração ou pelo domicílio do réu:

Art. 69.  Determinará a competência jurisdicional:
I - o lugar da infração;
II - o domicílio ou residência do réu;

É espécie de competência relativa, envolvendo interesse das partes, prorrogável e 
que deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar (para a acu-
sação, antes do oferecimento da denúncia; para defesa, na resposta à acusação), sob pena de 
preclusão, demonstrando-se a ocorrência de prejuízo.

Entretanto, existe entendimento minoritário de que mesmo a competência territorial 
seria absoluta no processo penal, não se aplicando a mesma classificação do processo civil, 
tendo em vista que entendimento contrário violaria o princípio constitucional do juiz natural. 
Apesar de minoritário, é um entendimento importante a ser alegado em provas subjetivas e 
orais de DPE, tendo em vista ser mais favorável ao assistido. Em provas de magistratura, reco-
menda-se seguir o entendimento jurisprudencial.

Atentem-se ao fato de que, no processo penal, a competência relativa territorial pode 
ser reconhecida de ofício pelo juiz:

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

Atenção! No Processo Penal, a incompetência relativa territorial pode ser reconhecida de 
ofício pelo juiz. A Súmula 33 do STJ somente tem aplicabilidade no processo civil:
Súmula 33-STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
Porém, isso somente pode ser feito até o início da instrução processual.

1.1 Lugar da infração

Existem três teorias sobre o lugar de competência para julgar infração penal:

Atenção! Cuidado para não confundir as teorias a seguir explicadas com as teorias estuda-
das no Direito Penal sobre o lugar e momento do crime.
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I. Teoria do resultado: o juízo competente é o local da consumação. É a regra no pro-
cesso penal brasileiro:

Art. 70.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que 
se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for 
praticado o último ato de execução.

O legislador adotou o local de consumação do delito, pois é o onde a ordem jurídica 
foi perturbada e deve ser restaurada, além da maior facilidade de colheita probatória.

Sua importância pode ser percebida no caso de delitos plurilocais, aqueles em que 
os atos executórios ocorrem em local distinto da consumação, mas sempre dentro do território 
brasileiro. Ex.: uma carta-bomba enviada do Rio de Janeiro para explodir em São Paulo.

II. Teoria da atividade: o juízo competente é o local da ação ou omissão. É adotado 
no caso de crimes tentados e na Lei de Juizados Especiais Criminais:

Art. 70.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que 
se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for 
praticado o último ato de execução.

Lei 9.099/95, Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo 
lugar em que foi praticada a infração penal.

Essa teoria também tem sido adotada pelo STJ no caso de crimes contra a vida, ainda 
que consumado:

Em regra, o CPP acolhe a teoria do resultado, considerando como lugar 
do crime o local onde o delito se consumou (crime consumado) ou onde 
foi praticado o último ato de execução (no caso de crime tentado), nos 
termos do art. 70 do CPP.
Excepcionalmente, no caso de crimes contra a vida (dolosos ou culpo-
sos), se os atos de execução ocorreram em um lugar e a consumação se 
deu em outro, a competência para julgar o fato será do local onde foi 
praticada a conduta (local da execução). Adota-se a teoria da atividade.
STF. 1ª Turma. RHC 116200/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
13/08/2013 (Info 715).

Trata-se de um entendimento contrário à letra do art. 69 do CPP. Segundo o STJ, o 
fundamento é privilegiar a verdade real, tendo em vista a facilidade de obter provas, pois a in-
vestigação do delito e a instrução do processo penal terão mais êxito no local onde ocorreram 
os fatos. Trata-se da aplicação do princípio do esboço do resultado. 
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III. Teoria da ubiquidade ou mista ou eclética: o juízo competente é tanto o local da 
ação ou omissão quanto o local do resultado. É adotada no caso de crimes à distância (aquele 
que envolve dois ou mais Estados) e também quando incerto o local da consumação por ques-
tões de divisas:

Art. 70 (...)
§ 1º Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consu-
mar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver 
sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.
§  2º Quando o último ato de execução for praticado fora do território 
nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora par-
cialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.
§ 3º Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou 
quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tenta-
da nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á 
pela prevenção.

Algumas observações sobre a competência cabem ser feitas em relação à classifica-
ção dos crimes:

• Crimes de mera conduta: local da conduta, que é o local da consumação.
• Crimes formais: depende do momento em que se consuma o crime.
• Crimes materiais: local do resultado naturalístico, que é o local da consumação.
• Crimes qualificados pelo resultado: local do resultado qualificador.
• Crimes permanentes e continuados: local em que ocorrer a permanência e a continui-

dade. Se em mais de um local, será definido pela prevenção (art. 71, estudado adiante).
• Crimes falimentares: juízo da jurisdição onde foi declarada a falência, concedida a recu-

peração judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial (art. 183 da Lei nº 
11.101/05).

• Atos infracionais: lugar da ação ou omissão (art. 147, § 1º, do ECA).
• Crime de peculato-desvio (art. 312 do CP): Compete ao foro do local onde efetivamente 

ocorrer o desvio de verba pública (STJ, Info 526).
• Estelionato previdenciário: juízo do lugar em que se situa a agência onde inicialmente 

recebido o benefício (STJ, Info 518).

Súmula 528-STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exte-
rior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional.

Súmula 521-STF: O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelio-
nato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local 
onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado.
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Súmula 244-STJ: Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelio-
nato mediante cheque sem provisão de fundos.

Súmula 48-STJ: Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e jul-
gar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque.

Atenção!
REGRA: Teoria do resultado
EXCEÇÕES:
• homicídio doloso (teoria da atividade)
• crimes tentados (teoria da atividade)
• crimes de menor potencial ofensivo julgados pelos Juizados Especiais Criminais (teoria 

da atividade)
• crimes à distância (teoria da ubiquidade)
• quando incerto o limite territorial entre duas jurisdições ou quando incerta a jurisdição 

por sido o crime tentado ou consumado nas divisas (teoria da ubiquidade)
• crimes falimentares (juízo da declaração de falência, concessão da recuperação judicial 

ou homologação da recuperação extrajudicial)
• atos infracionais (teoria da atividade)

1.2 Domicílio do réu

É foro supletivo, que se aplica quando não conhecido o lugar de consumação do cri-
me:

Art. 72.  Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regu-
lar-se-á pelo domicílio ou residência do réu.

Também pode ser adotado nos crimes de ação privada, ainda que conhecido o local 
da infração, sendo uma faculdade do querelante. É o foro de eleição do processo penal:

Art. 73.  Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá prefe-
rir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido 
o lugar da infração.

Atenção! A faculdade do querelante é apenas nas ações exclusivamente privadas ou perso-
nalíssimas, não se aplicando às ações privadas subsidiárias da pública.

Quando o acusado possuir mais de uma residência ou quando houver pluralidade de 
réus com domicílio diverso, a competência é determinada pela prevenção:
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Art. 72 (...)
§ 1º Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á 
pela prevenção.

COMO ISSO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS:

Ano: 2014 / Banca: CESPE / Órgão: PGE-BA / Prova: Procurador do Estado

Considere que Cássio, jogador de futebol residente na cidade de Montes Claros — MG, tenha 
declarado, em entrevista a jornais de circulação local no município de Governador Valada-
res — MG, que Emílio, árbitro de futebol, recebia dinheiro de agremiações para influenciar 
os resultados das partidas que arbitrava. Nessa situação hipotética, caso Emílio se considere 
caluniado e decida defender seus direitos na esfera criminal, ele poderá optar por propor a 
queixa-crime no foro de Montes Claros — MG.

R – CERTO.

1.3 Critério subsidiário

O critério subsidiário é aplicável quando os anteriores não podem ser identificados, 
ou seja, quando não se sabe o lugar da consumação do delito nem o domicílio do réu, deven-
do-se aplicar a prevenção:

Art. 72 (...)
§ 2º Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, 
será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato.

1.4 Crimes cometidos no exterior

Esse critério é utilizado quando se aplicar a extraterritorialidade do Código Penal a 
infrações consumadas no estrangeiro:

Art. 88.  No processo por crimes praticados fora do território 
brasileiro, será competente o juízo da Capital do Estado onde houver por 
último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será 
competente o juízo da Capital da República.

1.5 Infrações a bordo de embarcações e aeronaves

Nesses casos, a infração é tentada ou consumada durante o deslocamento do meio 
de transporte, de modo que se dificulta a identificação do exato juízo que seria competente 
pelas teorias do resultado ou da atividade.
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Em se tratando de embarcações, o juízo competente é aquele em que primeiro ela 
atracar ou, fazendo viagem internacional, aquele do qual ela partiu:

Art. 89.  Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas terri-
toriais da República, ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo 
de embarcações nacionais, em alto-mar, serão processados e julgados 
pela justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, 
após o crime, ou, quando se afastar do País, pela do último em que hou-
ver tocado.

Já em relação a aeronaves, o juízo competente é aquele em que primeiro pousar ou 
de onde tiver decolado:

Art. 90.  Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do 
espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto-mar, ou 
a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo corresponden-
te ao território nacional, serão processados e julgados pela justiça da 
comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da 
comarca de onde houver partido a aeronave.

Ressalta-se que não importa qual o destino final da aeronave ou embarcação. Ainda 
que ela tenha atracado ou feito um pouso de emergência, não previsto, em determinado local, 
lá será o competente para julgar a infração.

Caso não seja possível determinar o local do pouso e da decolagem, o critério a ser 
utilizado é a prevenção (exemplo utilizado por Renato Brasileiro (p. 531): “avião que tenha cru-
zado o território nacional, sem pousar em qualquer localidade, venha a cair no mar territorial 
brasileiro”):

Art. 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas es-
tabelecidas nos arts. 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção.

Lembrem-se que nesses casos a competência é da Justiça Federal, ressalvada a com-
petência da Justiça Militar (art. 109, IX, da CF/88).

2. DISTRIBUIÇÃO

A distribuição aplica-se quando, na comarca ou seção judiciária, há dois ou mais juí-
zes igualmente competentes:

Art. 69.  Determinará a competência jurisdicional:
IV - a distribuição;
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Art.  75.    A precedência da distribuição fixará a competência quando, 
na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente 
competente.
Parágrafo único.  A distribuição realizada para o efeito da concessão de 
fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência 
anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.

A finalidade da distribuição é preservar o juiz natural, impedindo-se que se possa 
escolher previamente o órgão jurisdicional a julgar o caso, mas escolhendo-se de forma alea-
tória. Apesar disso, o entendimento que prevalece na jurisprudência é que a inobservância da 
distribuição gera apenas nulidade relativa, devendo-se comprovar o prejuízo.

Ainda, é possível a distribuição por dependência quando um juízo já encontra-se pre-
vento para determinado feito, por conexão ou continência. Observa-se que atos pré-proces-
suais, como a concessão de fiança ou decretação de prisão preventiva, podem prevenir o juízo 
para fins de distribuição.

Por fim, os Tribunais Superiores entendem que a redistribuição de processos em ra-
zão da criação de novas varas de mesma competência, cuja finalidade é igualar o trabalho entre 
os juízos, não viola o princípio do juiz natural, desde que siga a norma legal que a determinou.

3. PREVENÇÃO

Prevenção significa antecipar-se, vir antes, chegar antes. A competência é estabe-
lecida por prevenção quando há dois ou mais juízes igualmente competentes ou que tenham 
competência cumulativa, de modo que um antecede-se ao outro:

Art. 69.  Determinará a competência jurisdicional:
VI - a prevenção;

Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, con-
correndo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição 
cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum 
ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao ofe-
recimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c). 

No processo penal, para que o juízo torne-se prevento, é necessário que o ato ou 
medida praticados tenham algum teor decisório. Dessa forma, a doutrina aponta que procedi-
mentos cujo objetivo seja diligências anteriores à propositura de ação penal que apenas cons-
tituam medidas preparatórias não fixam a competência por prevenção, pois não são atos juris-
dicionais propriamente ditos. Ex.: pedido de explicações do art. 144 do CPP.
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Ao contrário, as medidas de caráter cautelar ou contracautelar são aptas a fixar a 
competência por prevenção, pois consistem em atos jurisdicionais:

Art. 75 (...)
Parágrafo único.  A distribuição realizada para o efeito da concessão de 
fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência 
anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.

Súmula 151-STJ: A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando 
ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens.

Dessa forma, não tornam o juízo prevento:

I. habeas corpus em primeiro grau de jurisdição: trata-se de ação autônoma de im-
pugnação.

II. remessa de cópia dos autos ao MP para oferecimento de denúncia de crime veri-
ficado no curso da ação penal (art. 40).

III. atos do juiz de plantão: trata-se de serviço excepcional. Após o plantão, o proces-
so será distribuído.

Ademais, conforme visto anteriormente, a prevenção é critério subsidiário de fixação 
de competência, quando não se consegue determinar a competência pelos demais critérios, 
em diversas hipóteses:

Art. 70 (...)
 § 3º Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, 
ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou ten-
tada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á 
pela prevenção.

Art. 71.  Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada 
em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á 
pela prevenção.

Art. 72 (...)
§ 1º Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á 
pela prevenção.
§ 2º Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, 
será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato.
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Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, 
serão observadas as seguintes regras:
Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:
c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;

Art. 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas es-
tabelecidas nos arts. 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção.

Atente-se que, nos órgãos colegiados de Tribunais Superiores, decisão monocrática 
do relator em recurso não enseja a prevenção da Turma que ele integra, se ela ainda não o tiver 
apreciado. Quem se torna prevento é o relator, de modo que, se ele muda de Turma (caso sejam 
do mesmo tema ou atemáticas, como no STF), ele leva consigo o recurso.

Por fim, a inobservância das regras de prevenção geram nulidade relativa:

Súmula 706-STF: É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência por 
prevenção.

O STJ adotou a prevenção como critério subsidiário recentemente:

Não tendo sido identificado o responsável e o local em que ocorrido o 
ato de publicação de imagens pedófilo-pornográficas em site de relacio-
namento de abrangência internacional, competirá ao juízo federal que 
primeiro tomar conhecimento do fato apurar o suposto crime de publi-
cação de pornografia envolvendo criança ou adolescente (art. 241-A do 
ECA).
STJ. 3ª Seção. CC 130134/TO, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargado-
ra convocada do TJ-SE), julgado em 09/10/2013 (Info 532).

4. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA

No ordenamento atual, são critérios de modificação da competência criminal a cone-
xão, a continência, a prorrogação e a perpetuação.

Art. 69.  Determinará a competência jurisdicional:
V - a conexão ou continência;

A conexão e continência ocorrem quando dois ou mais delitos ou dois ou mais au-
tores de um mesmo delito encontram-se interligados de tal forma que, para melhor atender os 
princípios processuais da celeridade e economia e para evitar decisões contraditórias, torna-se 
conveniente a reunião em um só processos sob o mesmo juízo, o que faz surgir o simultaneus 
processus.
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Ressalta-se que o art. 69 é, segundo a doutrina, atécnico, uma vez que a conexão 
e continência não determinam a competência, sendo, na realidade, critérios de alteração da 
competência.

Dessa forma, eles somente incidem sobre as hipóteses de competência relativa, uma 
vez que as competências absolutas são improrrogáveis, principalmente porque muitas delas 
são previstas em normas constitucionais, sobre as quais as normas do CPP não podem preva-
lecer.

4.1 Conexão

A conexão ocorre quando há duas ou mais infrações interligadas, numa relação de 
dependência recíproca entre elas, de modo que sua reunião no mesmo processo torna-se ne-
cessária. Pode ser classificada em intersubjetiva, objetiva e instrumental.

A conexão intersubjetiva ocorre quando há mais de um delito praticado por duas ou 
mais pessoas. Deve haver obrigatoriamente pluralidade de autores:

Art. 76.  A competência será determinada pela conexão:
I  -  se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, 
ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas 
em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, 
umas contra as outras;

A conexão intersubjetiva subdivide-se de acordo com o quadro abaixo:

Conexão intersubjetiva 
por simultaneidade

Várias pessoas reunidas em mesmas circunstâncias de tempo e 
lugar, sem estarem previamente acordadas. Ex.: torcedores que 
depredam o estádio de futebol.

Conexão intersubjetiva 
concursal

Várias pessoas em concurso, previamente acordadas, mesmo que 
diverso tempo e lugar. Ex.: ataques a transportes coletivos por 
gangues em diferentes pontos da cidade.

Conexão intersubjetiva 
por reciprocidade

Várias pessoas, umas contra as outras. Ex.: lesões corporais recí-
procas.

Atenção! O crime de rixa não é próprio para caracterização de conexão por reciprocidade, 
pois se trata de um único delito, enquanto que, para aplicar a conexão, deve necessaria-
mente haver dois ou mais delitos.
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A conexão objetiva, também chamada de lógica, material, teleológica ou finalista, 
ocorre quando a prática do delito posterior possui uma finalidade específica em relação ao an-
terior (por isso teleológica ou finalista):

Art. 76.  A competência será determinada pela conexão:
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou 
ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em rela-
ção a qualquer delas;

É o caso de um comparsa que mata o outro para ficar com todo o produto do roubo, 
ou de autor que mata a testemunha do crime.

Por fim, a conexão instrumental, também chamada de probatória ou processual, 
ocorre quando a prova de uma infração influi na prova de outra (ex.: a prova do furto influi na 
prova da receptação): 

Art. 76.  A competência será determinada pela conexão:
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstân-
cias elementares influir na prova de outra infração.

COMO ISSO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS:

Ano: 2016 / Banca: UFMT / Órgão: DPE-MT / Prova: Defensor Público

Concomitantemente, diversas pessoas saquearam um estabelecimento comercial sem se co-
nhecerem umas às outras. Cuida-se na espécie de
a) continência de ações, em razão do concurso de pessoas.  
b) conexão intersubjetiva por reciprocidade.  
c) conexão objetiva consequencial.  
d) conexão intersubjetiva por simultaneidade. 
e) conexão objetiva teleológica.

R - D

Sobre o assunto, segue recente julgado do STF:

Se o crime do art. 241-A do ECA for praticado por meio do computador 
da residência do agente localizada em São Paulo (SP), mesmo assim ele 
poderá ser julgado pelo juízo de Curitiba (PR) se ficar demonstrado que 
a conduta do agente ocorreu com investigações que tiveram início em 
Curitiba, onde um grupo de pedófilos ligados ao agente foi preso e, a 
partir daí, foram obtidas todas as provas. Neste caso, a competência do 
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juízo de Curitiba ocorrerá por conexão, não havendo ofensa ao princípio 
do juiz natural. 
STF. 1ª Turma. HC 135883/PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. 
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2017 (Info 868).

4.2 Continência

A continência ocorre quando uma demanda está contida na outra, tendo em análise 
seus elementos (partes, pedidos e causa de pedir). No processo penal, a continência reúne vá-
rios autores de uma única infração ou várias infrações que decorreram de uma única conduta.

Art. 77.  A competência será determinada pela continência quando:
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;
II  - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, 
§ 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. (atualmente, arts. 70, 73 
e 74, do CP).

Dessa forma, classifica-se em:

Continência por 
cumulação subjetiva

Duas ou mais pessoas concorrem para a prática da mesma in-
fração (concurso eventual ou necessário de pessoas).

Continência por
cumulação objetiva

Vários resultados lesivos de uma só conduta (concurso formal 
de crimes, aberratio ictus e aberratio delicti).

Atente-se que a continência subjetiva não se confunde com a conexão intersubjetiva. 
Enquanto que naquela são várias pessoas em um só crime, nessa são necessariamente vários 
crimes envolvendo várias pessoas.

Resumido:

Atenção para não confundir!

Conexão: dois ou mais crimes

Conexão intersubjetiva 
por simultaneidade

Várias pessoas reunidas em mesmas circunstâncias de tempo e lu-
gar, sem estarem previamente acordadas. Ex.: torcedores que de-
predam o estádio de futebol.

Conexão intersubjetiva 
concursal

Várias pessoas em concurso, previamente acordadas, mesmo que 
diversos tempo e lugar. Ex.: ataques a transportes coletivos por 
gangues em diferentes pontos da cidade.

Conexão intersubjetiva 
por reciprocidade

Várias pessoas, umas contra as outras. Ex.: lesões corporais recí-
procas.
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Conexão objetiva,
lógica, material, 

teleológica ou finalista

Infração para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir im-
punidade ou vantagem em relação a qualquer delas.

Conexão instrumental, 
probatória 

ou processual

A prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias ele-
mentares influir na prova de outra infração.

Continência: um só crime com várias pessoas ou
 uma só conduta com vários resultados lesivos

Continência por 
cumulação subjetiva

Duas ou mais pessoas concorrem para a prática da mesma infração 
(concurso eventual ou necessário de pessoas).

Continência por 
cumulação objetiva

Vários resultados lesivos de uma só conduta (concurso formal de 
crimes, aberratio ictus e aberratio delicti).

4.3 Efeitos da conexão e da continência

A conexão e a continência geram dois efeitos: reunião de processos (simultaneus pro-
cessus) e força atrativa (forum attractionis ou vis attractiva).

A reunião de processos importa para sua unidade de julgamento, não violando a ga-
rantia do juízo natural:

Art.  79.    A conexão e a continência importarão unidade de processo e 
julgamento, salvo:

Já a força atrativa importa na prorrogação de competência que um juízo terá em rela-
ção ao processo conexo, para o qual não seria originariamente competente pelas regras do art. 
69 do CPP, atraindo-o:

Art. 82.  Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados 
processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avo-
car os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estive-
rem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se 
dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.

A conexão e a continência podem ser reconhecidas logo no início do processo, quan-
do do recebimento da inicial acusatória. Porém, nada impede o reconhecimento supervenien-
te, desde que haja compatibilidade de fase processual e não haja prejuízo ao contraditório e 
ampla defesa. O dispositivo legal limita essa possibilidade à “sentença definitiva”.
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Conforme entendimento doutrinário, sentença definitiva é entendida como senten-
ça final de mérito, ainda que sem trânsito em julgado. O STJ segue esse entendimento:

Súmula 235-STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi jul-
gado.

Dessa forma, pode ser sentença absolutória, condenatória ou extintiva de punibili-
dade. Ficam excluídas as sentenças de impronúncia, de indeferimento da petição inicial e de 
arquivamento do inquérito policial, pois são de natureza terminativa.

Segundo o entendimento jurisprudencial, a inobservância da conexão e continência 
gera apenas nulidade relativa, cujo prejuízo deve ser comprovado.

Ressalta-se que, em regra, não há conexão ou continência na fase de investigação 
preliminar, de modo que não há reunião entre inquéritos policiais, uma vez que o art. 79 fala em 
“processo”. Entretanto, a doutrina defende que, sendo útil ao esclarecimento dos fatos, nada 
impede que haja reunião de procedimentos investigatórios, desde que haja autorização judicial 
e oitiva do Ministério Público.

4.4 Foro prevalente

Trata-se de determinação do juízo que realizará o julgamento conjunto dos proces-
sos afetados por conexão e continência. Atente-se que, caso as regras do CPP impliquem em 
modificação de competências determinadas na CF/88, a reunião de processos fica impossibili-
tada, em aplicação do critério hierárquico.

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, 
serão observadas as seguintes regras:            (Redação dada pela Lei nº 
263, de 23.2.1948)
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdi-
ção comum, prevalecerá a competência do júri;           (Redação dada pela 
Lei nº 263, de 23.2.1948)

Em regra, a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre as demais. Se for crime 
de competência da Justiça Federal, o júri nela será realizado. Se a conexão se der com infração 
de menor potencial ofensivo, a reunião ocorre, mas devem ser oportunizadas a transação penal 
e a composição civil dos danos:

Lei nº 9099/95, Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes 
togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o jul-
gamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensi-
vo, respeitadas as regras de conexão e continência.          (Redação dada 
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pela Lei nº 11.313, de 2006)
Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o 
tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e con-
tinência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composi-
ção dos danos civis.

Entretanto, se houver conexão ou continência com crimes de jurisdição especial, tais 
como a eleitoral e a militar, será imperiosa a separação dos processos, justamente por serem 
competências previstas na CF/88.

Entende-se que essa regra processual de reunião no tribunal do júri não é inconstitu-
cional, pois o art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/88 apenas estabeleceu sua competência mínima, o que 
não impede a ampliação por lei ordinária.

Art. 78 (...)
II - no concurso de jurisdições da mesma categoria:         (Redação dada 
pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais 
grave;          (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

A gravidade da pena é determinada por seu tipo e por sua duração. Em ordem de 
graduação da mais grave para a menos grave, temos: penas privativas de liberdade, restritiva de 
direitos e multa. Entre as penas privativas de liberdade: reclusão, detenção e prisão simples. Em 
termos de duração, a pena mais grave é aquela que possui maior pena máxima abstratamente 
cominada.

A regra acima é aplicada ainda que a infração mais grave seja conexa com uma infra-
ção de menor potencial ofensivo, hipótese em que deverá ser observado o art. 60, p.ú., da Lei 
nº 9.099/95, acima transcrito.

Art. 78 (...)
II - no concurso de jurisdições da mesma categoria:         (Redação dada 
pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de 
infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade;      (Redação 
dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;              (Re-
dação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

Essa hipótese será aplicável quando não cabível as regras anteriores. Ou seja, quan-
do houver o mesmo número de infrações de igual gravidade, utilizando-se o critério subsidiário 
de prevenção.
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Art. 78 (...)
III - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de 
maior graduação;     (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

Trata-se de concorrência de órgãos de diferente hierarquia, tal como juízo de primei-
ro grau e o tribunal a que é ligado. Dessa forma, prevalece a de maior graduação, que, no caso, 
é a competência do tribunal. A jurisprudência entende que não há violação ao juiz natural.

Súmula 704-STF: Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido pro-
cesso legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerro-
gativa de função de um dos denunciados.

Entretanto, faz-se necessário observar a seguinte súmula quando a competência hie-
rárquica decorre de foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente em Constitui-
ção Estadual:

Súmula Vinculante 45: A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o 
foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual.

Atente-se que o atual entendimento do STF é que, havendo conexão por competên-
cia estabelecida em foro por prerrogativa de função, a regra é o desmembramento dos proces-
sos, cabendo ao Tribunal superior decidir sobre a conveniência de sua reunião, como explicado 
anteriormente.

Art. 78 (...)
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.

Relembrando que as jurisdições especiais com competência criminal são a Eleitoral e 
a Militar. Renato Brasileiro (p. 409) entende que a Justiça Eleitoral apenas reuniria os processos 
conexos se estes forem de competência da Justiça Estadual, devendo haver o desmembramen-
to em caso de conexão com a Justiça Federal. Porém, esse não foi o entendimento do STF sobre 
o assunto, que entendeu pela reunião de processos na Justiça Eleitoral:

Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que 
lhes forem conexos. 
Cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso a caso, a existência de conexão 
de delitos comuns aos delitos eleitorais e, em não havendo, remeter os 
casos à Justiça competente. 
STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado 
em 13 e 14/3/2019 (Info 933). 
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O tribunal já tinha entendimento no sentido de que os crimes de lavagem de dinhei-
ro e de corrupção passiva conexos com o crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) 
serão julgados pela Justiça Eleitoral:  

A doação eleitoral por meio de “caixa 2” é uma conduta que configura 
crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral).
A competência para processar e julgar este delito é da Justiça Eleitoral.
A existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum, como 
corrupção passiva e lavagem de capitais, não afasta a competência da 
Justiça Eleitoral, por força do art. 35, II, do CE e do art. 78, IV, do CPP.
STF. 2ª Turma.PET 7319/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/3/2018 
(Info 895).

Por outro lado, a Justiça Militar não atrai a competência para julgar crimes comuns 
ainda que conexos, já que sua competência se limita a crimes militares1, sendo hipótese de se-
paração obrigatória.

Por fim, atente-se que a competência da Justiça Federal também é comum, mas de-
verá prevalecer sobre a da Justiça Estadual, exceto quando relativa a contravenções penais.

Súmula 122-STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes 
conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do 
Código de Processo Penal.

Súmula 38-STJ: Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, 
o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades.

Não há hierarquia entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, mas o STJ entende que 
a Justiça Federal é a apta a decidir se há ou não interesse da União na causa.

COMO ISSO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS:

Ano: 2017 / Banca: MPE-SP / Órgão: MPE-SP / Prova: Promotor de Justiça Substituto

Assinale a alternativa correta.

a) A competência jurisdicional só será determinada pelo domicílio do réu quando desconhe-
cido o lugar da infração.

1  Ressalta-se a importância da observação da controvérsia surgida com a edição da Lei nº 13.491/17, explicada na 
Sinopse da Semana 08.
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b) Em homicídio praticado em coautoria, por pessoa com prerrogativa de função estabeleci-
da pela Constituição Federal e outra sem foro privilegiado, a continência importa em unidade 
do processo e prorrogação da competência do Tribunal do Júri.
c) A Justiça Federal é competente para o processo e julgamento unificado dos crimes cone-
xos de competência federal e estadual, ainda que a pena aplicada ao crime de competência 
estadual seja mais grave.
d) Na hipótese de crimes conexos, o juiz que decretar a prisão preventiva de um dos acusados 
fica, em face da prevenção, competente para a apreciação de todos os crimes, independente-
mente do número de infrações cometidas.
e) No caso de crime continuado, com diversos processos em andamento, o juiz prevento de-
verá avocar os demais, sendo nula qualquer sentença proferida por outro juízo, ainda que 
definitiva.

R – C.

4.5 Separação de processos

Apesar das regras de conexão e continência, é possível que ainda assim os processos 
tramitem separadamente, seja por separação obrigatória, imposta pela lei, seja por separação 
facultativa, quando a reunião mostra-se inconveniente.

São hipóteses de separação obrigatória:

Art.  79.    A conexão e a continência importarão unidade de processo e 
julgamento, salvo:
I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar;
II - no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores.

Conforme explicado anteriormente, a Justiça Militar não tem competência para jul-
gar crimes comuns. Por outro lado, os menores de 18 anos são inimputáveis e não praticam 
crime, mas sim atos infracionais, estando submetidos às medidas socioeducativas previstas no 
ECA, de modo que a separação dos processos em que há concurso entre maiores e menores 
torna-se obrigatória.

Art. 79 (...)
§ 1º Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo, se, em relação a 
algum co-réu, sobrevier o caso previsto no art. 152.

A hipótese do art. 152 refere-se a superveniência de doença mental. O autor, à época 
da infração, era imputável, e o objetivo do processo é aplicar-lhe pena. Tornando-se inimputá-
vel, fica impossibilitado de exercer sua autodefesa (ou optar por não exercê-la) e haverá separa-
ção, pois o processo fica suspenso em relação a ele, devendo prosseguir em relação aos demais 
autores.
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Essa hipótese de superveniência de doença mental no curso do processo não se con-
funde com a situação em que o agente já seja inimputável por doença mental quando da práti-
ca do crime.

Art. 79 (...)
§ 2º A unidade do processo não importará a do julgamento, se houver 
co-réu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipóte-
se do art. 461.

Trata-se de caso de corréu citado por edital que não compareceu nem constituiu ad-
vogado, importando na suspensão do processo e do prazo prescricional até que seja encontra-
do. Dessa forma, deverá haver o desmembramento para se prosseguir com o julgamento dos 
corréus encontrados. O dispositivo se refere ao art. 461 antes de sua alteração pela reforma de 
2008, de forma que é hipótese não mais aplicável.

Art. 469.  Se forem 2 (dois) ou mais os acusados, as recusas poderão ser 
feitas por um só defensor.          (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 1º A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das re-
cusas, não for obtido o número mínimo de 7 (sete) jurados para compor 
o Conselho de Sentença.                   (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Por fim, a separação obrigatória também ocorre no júri, quando não há o número mí-
nimo de sete jurados para a formação do conselho de sentença em razão de recusas de jurados 
diversos realizadas por corréus com defensores distintos, hipótese conhecida como estouro de 
urna.

Por outro lado, são hipóteses de separação facultativa:

Art. 80.  Será facultativa a separação dos processos quando as infrações 
tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferen-
tes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes pro-
longar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar 
conveniente a separação.

Quanto a infrações praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, a 
separação pode se mostrar conveniente para a colheita de provas, havendo facilidade em reali-
zar a instrução probatória. Ela não é aplicável na hipótese de conexão intersubjetiva por simul-
taneidade e por reciprocidade, tendo em vista serem as mesmas condições de tempo e local.

A segunda hipótese visa a cumprir o mandado constitucional da razoável duração do 
processo e da celeridade. O excesso de prisão cautelar faz surgir a ilegalidade da prisão.
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Por fim, “outro motivo relevante” consiste em hipótese em aberto para que o ma-
gistrado tenha liberdade em apreciar outras situações que possam se mostrar conveniente a 
separação dos processos, uma vez que não é possível ao legislador prever todas as situações 
necessárias.

Parte da doutrina defende que a separação facultativa de processos ofende a garan-
tia do juízo natural, principalmente na hipótese de “outro motivo relevante”, já que deixa à dis-
cricionariedade do julgador. Entretanto, o entendimento prevalecente é de que não há incom-
patibilidade com o princípio.

O CPP não trata do momento limite que a separação pode ocorrer, de modo que a 
doutrina defende a analogia ao art. 82 do CPP e da Súmula 235 do STJ, determinando que seja 
até a “sentença definitiva”.

4.6 Prorrogação de competência

A prorrogação de competência ocorre quando um juízo abstratamente incompetente 
passa a ser competente por saneamento de nulidade relativa da incompetência territorial. Ela 
nunca ocorre com a incompetência absoluta.

A prorrogação classifica-se em necessária ou legal, quando determinada em lei, não 
dependendo da vontade das partes (ex.: conexão e continência); ou em facultativa ou voluntá-
ria, por depender de ação ou omissão das partes.

A prorrogação facultativa pode ser tácita ou expressa. Será tácita em razão de omis-
são da parte em alegar a incompetência no momento oportuno, ocorrendo a preclusão. Será 
expressa quando houver pedido da parte de remessa do feito a outro juízo, a exemplo do desa-
foramento no Tribunal do Júri.

Finalmente, por haver a possibilidade de a incompetência relativa ser conhecida de 
ofício pelo juiz no processo penal, a prorrogação para o órgão (preclusão pro judicato) ocorrerá 
quando ultrapassada a fase de reconhecimento da absolvição sumária.

4.7 Perpetuação de competência 

A perpetuatio jurisdictionis consiste em instituto que permite que o juízo permaneça 
competente para julgar determinado caso reunido por conexão ou continência mesmo quando 
se mostre posteriormente incompetente por haver a absolvição ou a desclassificação da infra-
ção que exerceu a atração:

Art. 81.  Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, 
ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribu-
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nal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para 
outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em 
relação aos demais processos.
Parágrafo único.   Reconhecida inicialmente ao júri a competência por 
conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou im-
pronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competên-
cia do júri, remeterá o processo ao juízo competente.

COMO ISSO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS:

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-PR / Prova: Juiz Substituto

Acerca da divisão do exercício da jurisdição entre os diversos órgãos jurisdicionais, assinale 
a opção correta.
a) A competência será determinada pela conexão, quando duas ou mais pessoas forem acu-
sadas pela mesma infração.
b) Caso desclassifique infração que tenha dado causa à conexão, o juiz continuará competen-
te para julgar os delitos remanescentes e os corréus, haja vista a regra da perpetuatio jurisdi-
cionis.
c) Nos crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital da 
República, independentemente de o acusado ter residido ou não no Brasil.
d) Os domicílios do réu e da vítima são critérios de determinação da competência jurisdicio-
nal.

R – B.

Entretanto, há uma peculiaridade quanto ao procedimento do júri popular. Caso a 
desclassificação ocorra na primeira fase, entendendo o juiz que não se trata de crime doloso 
contra a vida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Porém, se a desclassificação ocor-
rer na segunda fase, pelo Conselho de Sentença, ou haja a absolvição do réu pelo crime doloso 
contra a vida, hipótese em que este reconheceu sua competência, cabe ao juiz presidente do 
júri o julgamento da infração desclassificada e das que lhes forem conexas.

A exceção ao caso acima seria a desclassificação do crime doloso contra a vida para 
um crime militar, de modo que a competência seria da Justiça Militar.

Ainda, sabe-se que a Justiça Federal atrai os crimes de competência da Justiça Esta-
dual quando conexos, de modo que, havendo a desclassificação, haveria também sua perpe-
tuação de competência ainda que prolate sentença absolutória. Entretanto, a jurisprudência 
entende que isso não ocorre quando não há apreciação do mérito do delito federal, como no 
caso de extinção de punibilidade por abolitio criminis, óbito ou prescrição da pretensão puniti-
va, devendo haver remessa à Justiça Estadual, uma vez que não subsistiria interesse da União.
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Por fim, não ocorre perpetuação da competência nos seguintes casos:

I. Extinção de órgão jurisdicional.

II. Alteração de competência absoluta (em razão da matéria ou em razão da hierar-
quia ou, ainda, em razão da pessoa quando assume função que tenha prerrogativa de foro).

III. Criação de nova vara com mesma competência e no mesmo espaço territorial 
da vara originalmente competente, quando a lei determine a redistribuição dos processos.

Há, no entanto, julgado do STF afirmando a aplicação da perpetuatio jurisdictionis 
quando da criação de nova vara:

Tanto o STF como o STJ discordaram da decisão declinatória e reafir-
maram o entendimento de que a criação superveniente de vara federal 
na localidade de ocorrência de crime doloso contra a vida não enseja a 
incompetência do juízo em que já se tenha iniciado a ação penal.
Incide, no caso, o princípio da “perpetuatio jurisdictionis” que, apesar 
de só estar previsto no CPC (art. 87 do CPC 1973 / art. 43 do CPC 2015), é 
aplicável também ao processo penal por força do art. 3º do CPP.
STF. 1ª Turma. HC 117871/MG e HC 117832/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 
red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, julgados em 28/4/2015 (Info 783).
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