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1. Características da Jurisdição
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1) Impartialidade e Imparcialidade:

A) Impartialidade/perspectiva objetiva – quem vai prestar a jurisdição não pode ser parte.

B) Imparcialidade/perspectiva subjetiva – deve ser imparcial, não tendo nenhum tipo de laço 

com as partes. A imparcialidade pressupõe independência funcional do juiz, ou seja, que ele 

decida única e exclusivamente pela lei e sua consciência, sem a influencia de fatores externos 

(vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos são proteções aos 

magistrados). Ademais, a imparcialidade exige que o juiz tenha autoridade e imperatividade 

em suas decisões, além da responsabilidade por seus atos, coibindo abusos.

ATENÇÃO: imparcialidade não se confunde com neutralidade, pois a neutralidade negaria a 

condição humana do magistrado, ou seja, ausência de opiniões politicas, econômicas, sociais.
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2) Substitutividade: significa que a atividade das partes é substituída pela atividade jurisdicional 

(relação tripartite do processo) através da decisão judicial. Pelo critério diferencial da jurisdição, 

temos que o interesse a ser resolvido não é o do Estado, mas sim o dos sujeitos (partes).

3) Imperatividade e Inevitabilidade: a prestação jurisdicional é dotada de caráter imperativo, 

autoritário e coativo, dado o monopólio da jurisdição pelo Estado; é a autotutela para cumprir as 

próprias decisões, cumprir o Direito. Já a inevitabilidade é marcada pela ação, ou seja, iniciado o 

processo, seu resultado é inevitável (característica de sujeição).

Manifestação do Poder Estatal: a jurisdição é una e indivisível, o que ocorre é a especialização 

desta (justiça do trabalho, cível, criminal), tendo o Estado o seu monopólio (a arbitragem foi

delegada pelo próprio Estado), atuando através de pessoas físicas investidas em cargos públicos 

com jurisdição (magistrados), dentro do território nacional.
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4) Criatividade Judicial: a função jurisdicional é criativa, a parte dispositiva da decisão é

individualizada ao caso concreto assim como na fundamentação utilizada pelo juiz, local da 

sentença onde é criada uma norma geral e abstrata, que pode ser aplicada a outros casos 

análogos.

Esta característica é análoga ao princípio da inafastabilidade da jurisdição: o juiz não pode negar 

a prestação jurisdicional, ele deve buscar dar completude ao caso concreto através da 

criatividade. Mister destacar que tal criatividade judicial possui limites, estes extraprocessuais(leis, 

enunciados, Constituição, etc) e endoprocessuais (causa submetida à apreciação).

5) Litigiosidade: não é mais uma característica da jurisdição! Nem toda atividade jurisdicional 

provém de situações litigiosas (sentenças declaratórias ou apenas ameaça a direitos).
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6) Inércia: a jurisdição, em regra, depende de provocação de um interessado através da petição 

inicial (art. 2º, CPC). Ligada ao princípio dispositivo, a delimitação do objeto deve ser feita na 

inicial, e a partir daí o processo seguirá segundo o impulso oficial. O princípio da congruência/ 

adstrição limita a prestação jurisdicional ao que foi requerido no pedido (arts 141 e 492, CPC).

Existem situações no ordenamento nas quais a inércia (pedido de prestação jurisdicional por 

particular) não será necessária para iniciar uma demanda, como nas hipóteses dos arts. 738 e 744, 

CPC, que tratam respectivamente da herança jacente e da declaração de ausência, situações 

estas iniciadas de ofício pelo magistrado.

Outra hipótese é a da possibilidade do judiciário decidir por além do que foi pedido, como a 

incidência de juros e correções monetárias, nos termos dos arts. 322, § 1º e 323, CPC. Ademais, 

apesar do processo seguir o impulso oficial, as partes devem manter seu interesse processual sob 

pena de prescrição intercorrente (1 ano).
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7) Insuscetibilidade de Controle Externo: a jurisdição não está submetida ao controle feito por 

outros poderes (controle externo), apenas o Judiciário possui tal prerrogativa, havendo apenas o 

controle interno dos próprios atos.

8) Definitividade: coaduna-se à característica da coisa julgada produzida pela prestação 

jurisdicional (art. 503, CPC), sendo a parte dispositiva de sentença ou acórdão que produzem a 

coisa julgada.


