
Encontro 04 

 

Jurisdição 

 

1. Conceito e introdução  

- O que é jurisdição?  

- Decisão por terceiro imparcial e desinsteressado 

> O que significa?  

 > A jurisdição é a aplicação concreta da vontade da lei, em atividade meramente 

declaratória? (Não; ela é essencialmente criativa) 

 > Basta ser terceiro ou estranho às partes para impor a solução ao conflito?  

- Jurisdição como manifestação de um poder 

 > Imperatividade e inevitabilidade da jurisdição  

 > Tripé dos poderes estatais  

- Jurisdição como atividade criativa  

 > Atividade de reconstrução: o que isso significa? 

 

  

 > Há limites à criatividade jurisdicional?  

- Jurisdição como técnica de tutela de direitos mediante um processo  

 > O exercício da jurisdição pressupõe o processo prévio, em que se garantam o 

devido processo legal e seus corolários  

 

  

Dupla dimensão da criatividade jurisdicional 

1. Cria-se a regra jurídica do caso 
concreto (extraível da conclusão da 

decisão)

2. A regra jurídica que servirá como 
modelo normativo para a solução 

de casos futuros semelhantes 
àquele (que se extrai da 

fundamentação da decisão)
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Reconhecimento judicial: tutela de conhecimento 

Efetivação: tutela executiva

De proteção: tutela de segurança, cautelar ou inibitória

Integração: jurisdição voluntária, em que se busca a obtenção de certos efeitos 
jurídicos 



 - Jurisdição sempre atua em uma situação concreta  

 > É o Judiciário chamado a resolver um problema, sempre?  

 > É igual a atividade legislativa, portanto?  

- Insuscetibilidade de controle externo  

 > Produz-se, pela jurisdição, a última decisão sobre a situação concreta em juízo?  

 > A jurisdição é mecanismo de controle dos demais poderes?  

 > Mas e a decretação de anistia ou indulto, não é uma violação à coisa julgada? - 

Aptidão da coisa julgada  

 > Apenas decisão judicial pode torna-se indiscutivel e imutável pela coisa julgada  

 > Ao lado da coisa julgada, compõe o tripé de segurança: direito adquirido e o ato 

jurídico perfeito.  

 

2. Formas juridicionais equivalentes  

- São formas não jurisdicionais de solução dos conflitos  

- Não são defintivas: podem ser submetidas ao controle jurisdicional  

 

 
 

Formas equivalentes 

Autotutela 

Solução do conflito é 
obtida pela vontade de 

um deles, com o 
sacrifício do interesse 

do outro. 

Solução vedada no 
estado civilizado, 
caracterizando-se 

como crime: 
exercício arbitrário 
das próprias razões 
- quando particular 
- e abuso de poder 
- quando Estado -; 

é encontrado na 
autodefesa. 

Autocomposição 

Decorre do 
consentimento 

espontâneo de um dos 
contendores em 

sacrificar o interesse 
próprio em favor do 

interesse alheio. 

São exemplos: a  
transação e a 
submissão. 

Trata-se de medida 
incentivada pelo 

Poder Legislativo. 

Julgamento por 
Tribunais 

Administrativos 

Não se trata de orgão 
jurisdicional, mas trata-

se de uma decisão 
estatal. 

Tribunal Maritímo, 
por força da Lei nº 

2.180/54; 

Tribunal de Contas

Agências 
reguladoras 

Arbitragem 

Solução posta por 
terceira pessoa, de 
confiança, de forma 

amigável e imparcial. 

Trata-se de opção 
oferecida às 

partes, sendo 
regulada pela Lei 

nº 9.307/96



 3. Histórico  

 
4. Princípios da jurisdição  

 

4.1. Territorialidade  

- A autoridade do magistrado, circunscreve-se ao território de atuação  

- Cooperação: carta de ordem, precatória e/ou rogatória 

- Imóveis que abrangem mais de uma comarca: quem é o juiz competente?  

- Comarcas contíguas  

- Depoimentos à distância: é permitido?  

- Os efeitos da decisão, ficam, portanto, circunscritos ao território em que foi proferida?  

 

4.2. Indelegabilidade  

- Pode o órgão jurisdicional delegar suas funções a outro órgão?  

- Mas e o disposto na alinea ‘m’ do inc. I do art. 102 da CF/883, não implica em delegação? 

- E no que tange ao disposto no inc. XIV do art. 93 da CF/884?  

- Juiz pode fixar quais atos processuais pode o tabelião praticar?  

 

4.3. Inafastabilidade   

- É da essência do inc. XXXV do art. 5º da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

- Qual é o principal efeito deste preceito?  

- É simplesmente o direito de provocar o judiciário?  

- É correta a expressão “lesão ou ameação à direito”?  

- É constitucional criar uma restrição ao exercício do direito de ação?  

 > § 1º do art. 7º da Lei nº 11.417/06: Da decisão judicial ou do ato administrativo 

que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo 

indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos 

                                                           
3 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-

lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) m) a execução de sentença nas causas de sua competência 

originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; 
4 XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero 

expediente sem caráter decisório; 

Autotutela 

Imposição da 
força, que 
gerou novos 
problemas. 

Arbitragem facultativa 

Escolha de 
terceiros, 
ditos mais 
sábios. 

Arbitragem obrigatória 

Imposição de 
formas de 
resolução de 
conflitos. 

Jurisdição 

Substituição 
do duelo das 
espadas pela 
polêmica dos 
argumentos: 
processo!



recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. § 1o  Contra omissão ou ato da 

administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias 

administrativas. 

 > Parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.507/97: Art. 8° A petição inicial, que 

deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será 

apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos 

por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova: 

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; 

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; 

ou III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso 

de mais de quinze dias sem decisão.  

 

4.4. Juiz natural   

- Tem expressa previsão na CF/88?  

- Qual seu significado?  

- Quais são as formas de investidura do juiz?  

 

5. Divisão da Jurisdição  
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Comum vs. Especial 

Civil vs. Penal 

Contenciosa vs. Voluntária

Interna vs. Externa 

Jurisdição individual 

Jurisdição coletiva 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art282

