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Princípios inerentes à jurisdição  

Princípios da jurisdição: 
 
Investidura: a jurisdição só será exercida por quem tenha sido 

regularmente investido na autoridade de juiz.  
 
2. Indelegabilidade: não pode o órgão jurisdicional delegar 

funções a outro órgão.  
 
Algumas exceções autorizadas por lei ou pela Constituição:  
 
- Expedição de carta de ordem pelos tribunais aos juízes a eles 

vinculados (art. 972 do CPC).   
 
 



Princípios inerentes à jurisdição  

CF, art. 93, XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco 
julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo 
de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício 
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da 
competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas 
por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 
pleno;  

 

 Art. 93, XIV, da CF e art. 203, §4º do CPC: permite a delegação a 
um serventuário da justiça do poder de praticar atos de 
administração e atos de mero expediente sem caráter decisório.  
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3. Inevitabilidade:  
 
- As partes se submeterão ao quanto decidido pelo órgão 
jurisdicional.  
 
4. Inafastabilidade:  
 

CF, art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito;  
 
CPC, art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 
lesão a direito. 
 
 
 
 



Princípios inerentes à jurisdição  

CPC, art. 140.  O juiz não se exime de decidir sob a alegação de 
lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. 

Parágrafo único.  O juiz só decidirá por equidade nos casos 
previstos em lei. 

 

5. Inércia: fica a critério do próprio interessado a provocação do 
Estado-juiz ao exercício da função jurisdicional.  

 

CPC, art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se 
desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. 
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6. Aderência ao território (territorialidade):  
 
 Manifesta, primeiramente, a limitação da própria soberania 

nacional ao território do país; depois, que cada juiz só exerce a 
sua autoridade nos limites do território sujeito por lei a sua 
jurisdição.  

 
7. Juiz natural:  

Requisitos para a caracterização do juiz natural:  

O julgamento deve ser proferido por alguém investido de 

jurisdição.   
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• O juiz deve ser competente, de acordo com a Constituição 

Federal e com a lei 

• É vedada a criação de juízos ou tribunais de exceção.  

CF, Art. 5º, LIII – ninguém será processado nem sentenciado 

senão pela autoridade competente. 

CF, Art. 5º, XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção.  

 


