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Jurisdição Penal: definição e princípios 



- Conceito: Poder atribuído constitucionalmente ao Estado para 
aplicar a lei ao caso concreto, solucionando conflitos de 
interesses 

- Poder dever de aplicação da justiça. Direito fundamental de 
ser julgado por um juiz imparcial, com competência prefixada 
na lei 

- Critério da preponderância: como regra, a função jurisdicional 
é exercida pelo Poder Judiciário 

- Função típica, preponderante e precípua 
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- No entanto, será exercida de forma atípica pelos demais 
Poderes. Teoria dos freios e contrapesos. Cria-se um 
mecanismo de controle recíprocos  

- Função típica do Poder legislativo – legislar 

- Função atípica: administrativa ( dispõe sobre sua organização 
interna; procedimento de cargos e promoção de servidores etc 
); julgar ( processo e julgamento do presidente da República ) 
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- Função típica do Poder Executivo – administrar, governar 

- Função atípica: legislar ( medida provisória); julgar ( 
contencioso administrativo) 

- Função típica do Poder Judiciário – julgar 

- Função atípica: legislar ( edição dos regimentos internos); 
administrar ( férias aos servidores etc ) 

- Características da Jurisdição: 

- 1 – Definitividade de suas decisões: ao encerrar o processo, a 
decisão do juiz torna-se imutável 
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- 2 – Substitutividade: substituindo-se à vontade das partes. O 
Estado só atua porque foi provocado por uma das partes que 
não conseguiu a solução da controvérsia. A vontade das partes 
sobre determinado direito será substituída pela vontade da lei  

- Princípios da jurisdição: 

- 1 – investidura: a jurisdição só poderá ser exercida por quem 
estiver legalmente investido no cargo de juiz e no exercício de 
suas funções. A investidura se dá com a posse 
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- 2 – Substitutividade: substituindo-se à vontade das partes. O 
Estado só atua porque foi provocado por uma das partes que 
não conseguiu a solução da controvérsia. A vontade das partes 
sobre determinado direito será substituída pela vontade da lei  

- Princípios da jurisdição: 

- 1 – investidura: a jurisdição só poderá ser exercida por quem 
estiver legalmente investido no cargo de juiz e no exercício de 
suas funções. A investidura se dá com a posse. Os atos 
processuais praticados por quem não estiver investido 
legamem 
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- Para o exercício de qualquer função pública é indispensável a 
investidura 

- 2 – inércia da jurisdição: o juiz não pode agir de ofício; ne 
procedat iudex ex officio. Sistema acusatório previsto 
implicitamente na CR/88 , artigo 129, inciso I 

- Só há o exercício da jurisdição quando ela for provocada, ou 
seja, diante do exercício da pretensão acusatória mediante a 
queixa – crime ou da denúncia oferecida pelo Ministério 
Público 
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- 3 – indelegabilidade: o juiz não pode delegar a outro órgão 
que não o judiciário o poder de julgar, salvo nas hipóteses 
previstas na própria CR/88 ( artigo 52, inciso I) 

- Não pode delegar esse exercício a outra pessoa, pois estaria 
inclusive violando o princípio do juiz natural 

- O juiz ao prestar a jurisdição o faz em nome do Estado, agente 
do Estado, e não em nome próprio 

- Não se pode negar a exercer a jurisdição e nem delegar sua 
função a outro órgão 

- Atenção: carta precatória não é exceção a este princípio, 
ambos exercem a jurisdição na sua circunscrição 
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