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Jurisdição Voluntária: 

A jurisdição voluntária como administração pública de interesses 

privados:  

Prevalece na doutrina a concepção de que a jurisdição voluntária 

(também chamada de jurisdição integrativa) não é 

jurisdição, mas administração pública de interesses privados 

feita pelo Poder Judiciário.   
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- Não é jurisdição, porque não há lide a ser resolvida;  

- Porque não há lide, não há partes, só interessados;  

- Porque não há jurisdição, não se pode falar em ação e nem em 

processo: só haveria requerimento e procedimento;  

- Porque não há jurisdição, não há coisa julgada, mas mera 

preclusão.  
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2. A jurisdição voluntária como atividade jurisdicional: 
 
Corrente minoritária confere à jurisdição voluntária natureza de 

atividade jurisdicional.  
 
Principais argumentos: 
 
Não se pode dizer que não há lide em jurisdição voluntária: a lide 

só não precisa vir afirmada na petição inicial. Exemplos em 
que normalmente há controvérsias: interdição e retificação 
de registro.  
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- A jurisdição se baseia em seu aspecto subjetivo: é atividade 
exercida por juízes.   

 
- Na jurisdição voluntária, o juiz atua como um terceiro imparcial 

para atender interesse privado; a administração age em seu 
próprio interesse, no interesse do Estado.  

 
- Não se pode dizer que não há partes no sentido processual, que 

é o sujeito parcial da relação jurídica processual.  
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- A decisão proferida em sede de jurisdição voluntária faz coisa 

julgada, impedindo a rediscussão do que foi decidido.  

Duas características da jurisdição em relação aos poderes 

processuais do magistrado:  

1. Inquisitoriedade: doutrinadores defendem que vige o princípio 

inquisitivo, podendo o juiz tomar decisões contra a vontade dos 

interessados.  
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2. Possibilidade de decisão fundada em equidade: 

A lei faculta ao juiz não observar a legalidade estrita na apreciação 

do pedido, decidindo por juízo de equidade, que se funda em 

critérios de conveniência e oportunidade.  

CPC, art. 723, parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar 

critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a 

solução que considerar mais conveniente ou oportuna. 
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