O que é 1º e 2º grau de jurisdição?

Para saber quais certidões são realmente necessárias entre em contato com o setor de
Recursos Humanos da Instituição que está exigindo tais documentos.
As pessoas convivem em sociedade e por isto se relacionam. Alguns destes
relacionamentos acontecem seguindo regras que podem estar em forma de Lei.
Quando o relacionamento das pessoas segue o que dizem as Leis a vida segue normal,
caso contrário quem desrespeita as Leis pode sofrer uma “penalidade” por não fazer isto. Veja o
exemplo:
Aldo comprou um carro de Benedito. Aldo recebeu o carro e se comprometeu a pagar
Benedito, mas não realiza o pagamento. Benedito tem o direito de receber seu dinheiro, mas não
pode usar qualquer tipo de violência para isto, nem mesmo pegar algo de Aldo sem a sua
concordância.
Resta a Benedito pedir a um Juiz que retire de Aldo uma parte do seu patrimônio (dinheiro
ou bens) para quitar a dívida.
Este Juiz que Benedito vai procurar trabalha no 1º grau de Jurisdição.
O Juiz vai ouvir Aldo e Benedito e tomar uma decisão, se um dos dois não concordar com a
decisão do Juiz, ele poderá pedir que um grupo de Juízes (Desembargadores) digam se a decisão
do Juiz de 1º grau está correta ou se a decisão deve ser outra.
Os Desembargadores trabalham no 2º grau de jurisdição.
Caso o fato em questão seja um crime, o Juiz que toma a primeira decisão quanto a pena a
ser aplicada é o Juiz de 1º grau, somente se a defesa ou a acusação não concordarem com a
decisão é que poderão apresentar recurso aos Desembargadores do 2º grau de jurisdição.
O que foi dito acima são situações comuns, porém podem ocorrer da questão começar a ser
decidida diretamente em 2º grau de jurisdição, estas são situações muito pontuais.

