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t NOÇOES GERAIS 

1.1. JURISDiÇÃO 

A partir do momento em que o homem pass 
dade, surgiu a necessidade de se estabelecer uma fc 
vando a solução dos conflitos de interesse que lhe: 
nação de todos os instrumentos disponíveis para 
coletivos e dos valores que persegue. 

Sem esse controle, não se concebe a convivêr 
dos integrantes da coletividade faria o que bem qui 
de liberdade do outro e gerando o caos. 

Por essa razão, não existe sociedade sem din 
que desempenha essa função ordenadora das relaçõe 

Ao direito cabe solucionar os inevitáveis cc 

surgem. 

1.1.1. 	 Caracterfsticas da jurisdição 

a) Substitutividade: o Estado, pelas autorida 
substitui-se à vontade dos litigantes, com o objet 
composição da lide, pela correta aplicação das reg 
impessoais objetivamente fixadas. 

b) Inércia: os órgãos jurisdicionais são, por Sl 

(nemo judex sine actore; ne procedat judex ex officio: 
tâneo da atividade jurisdicional importaria em aft 
julgador, que poderia se influenciar pela iniciativa 
ceções, como a execução penal das penas privativas 
de direitos, em que cabe ao juiz determinar a expe· 
mento, dando prosseguimento à persecução penal 

c) Imutabilidade: os atos jurisdicionais nãc 
modificados. Coisa julgada é a qualidade dos efeito 
confere imutabilidade. De acordo com o art. 5~, )() 

a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato ju 

gada; 

Há algumas exceções, como a revisão crimir 

sória civil. 
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