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DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO

Estes institutos se interagem, se ligam, formando o que se denomina triângulo 
processual ou trilogia processual.

 

JURISDIÇÃO
O Estado tem o poder e a obrigação de realizar o Direito, 
resolvendo conflitos e preservando a paz social. A esta 
função estatal dá-se o nome de JURISDIÇÃO.

PROCESSO
A ação é regida por atos complexos, petições, decisões 
interlocutórias, decisões de mero expediente, recursos, 
sentenças, acórdãos, etc... e o conjunto destes atos, damos 
o nome de PROCESSO.

AÇÃO
Umas das mais marcantes características da jurisdição é a 
inércia, que consiste no fato de só agir quando provocada, e 
o meio de se fazer isso é a AÇÃO. (Princípio da Inércia)

O Estado para fazer cumprir seus objetivos divide o seu campo de atuação em três grandes poderes, 
quais sejam; Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um deles tem uma função precípua:

  Legislativo = legislar.

  Executivo = administrar.

  Judiciário = resolver os litígios nos casos concretos. 

  

JURISDIÇÃO
Essa função de resolução de litígios, nada mais é que a 
JURISDIÇÃO (que vem do latim juris dicto – dizer o direito). A 
Jurisdição é uma garantia fundamental, encartada em nossa 
Constituição Federal uma vez que a parte não pode ter seu 
direito obstado por lei ou por contrato.
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I – Lide: conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida.

II – Inércia: Estado deve manter inerte somente podendo, se pronunciar se for provocado.

III – Definitividade: ou seja, imutabilidade das decisões judiciais, em respeito ao principio da 
segurança jurídica, art. 5º (XXXVI) da Constituição Federal.

JURISDIÇÃO

  

PRINCÍPIOS

INDECLINABILIDADE: O órgão 
jurisdicional não pode recusar 
nem delegar a função que lhe foi 
comedita. 
JUIZ NATURAL: Investido na forma 
da Constituição; juiz competente, 
em face das normas, para processar 
e julgar o feito.
IMPRORROGABILIDADE: Os limites 
da juridição são os estabelecidos 
na Constituição.

JURISDIÇÃO CONTECIOSA: Jurisdição propriamente dita, poder-
dever atribuído aos juízes para que possam compor os conflitos

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA: Participação da Justiça em negócios 
privados, a fim de conferir-lhe validade (v.g., nomeação de tutor, 
alienação judicial).
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DA JURISDIÇÃO

Art. 1º A jurisdição civil, contenciosa e voluntá-
ria, é exercida pelos juízes, em todo o território 
nacional, conforme as disposições que este Có-
digo estabelece.

Art. 2º Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicio-
nal senão quando a parte ou o interessado a re-
querer, nos casos e forma legais.

DA AÇÃO

Art. 3º Para propor ou contestar ação é neces-
sário ter interesse e legitimidade.

Art. 4º O interesse do autor pode limitar-se à 
declaração:

I – da existência ou da inexistência de rela-
ção jurídica;

II – da autenticidade ou falsidade de docu-
mento.

Parágrafo único. É admissível a ação decla-
ratória, ainda que tenha ocorrido a violação 
do direito.

Art. 5º Se, no curso do processo, se tornar liti-
giosa relação jurídica de cuja existência ou ine-
xistência depender o julgamento da lide, qual-
quer das partes poderá requerer que o juiz a 
declare por sentença. 

Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome pró-
prio, direito alheio, salvo quando autorizado por 
lei..


