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1.1 PRINCíPIOS CON: 

A base fundamental 
materia I ou de direito prol 
mestras do sistema, de cor 
legis lação do País. 

Ao lado de um dire, 
normas de direito process u 
processual constitucional, ( 
a jurisdição constitucional ( 

São normas de dirc! 
das no art. 5°, LXIX , da Cc 
do de segurança para pro. 
beas corpus ou habeas dale 
poder/ar autoridade públi 
buições do poder público", 
dado de injunção sempre q 
exercício dos direitos e lih, 
à nacionalidade, à sobemlí 

O novo Código de P 
do seu art. 1°, nas versões 
civil será 	ordenado, discil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


