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A visão que tenho da democracia se apresenta em três dimensões: 
representativa, constitucional e deliberativa. Na sua dimensão de 
democracia representativa, o elemento essencial é o voto, e os 
protagonistas são o Congresso Nacional e o Presidente da República 
[...] A segunda dimensão é a da democracia constitucional. Para 
além do componente puramente representativo/majoritário, a 
democracia é feita também, e sobretudo, do respeito aos diretos 
fundamentais [...] O protagonista dessa dimensão da democracia é o 
Judiciário [...] A terceira dimensão da democracia contemporânea 
identifica a democracia deliberativa, cujo componente essencial é a 
apresentação de razões, tendo por protagonista a sociedade civil. A 
democracia já não se limita ao momento do voto periódico, mas é feita 
de um debate público contínuo que deve acompanhar as decisões 
políticas. Participam desse debate todas as instâncias da sociedade, o 
que inclui o movimento social, imprensa, universidades, sindicatos, 
associações, cidadãos comuns, autoridades, etc. A Democracia 
deliberativa significa a troca de argumentos, o oferecimento de razões 
e a justificação das decisões que afetem a coletividade. (Luís Roberto 
Barroso. A Judicialização da Vida: e o papel do Supremo Tribunal 
Federal. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 18) 



 
 

RESUMO 
 

A Jurisdição Voluntária é forma especial de atividade do Estado, realizada por órgãos 

judiciários ou administrativos, que exercem função pública homologatória e de 

estabilização jurídica, em situações consensuais envolvendo direitos privados. No 

Brasil, desde o ano de 2007, os procedimentos de inventário, partilha, separação, 

divórcio e dissolução de união estável já podem ser realizados extrajudicialmente, por 

meio de escritura pública, perante o notário ou tabelião (Lei 11.441/2007 e Resolução 

35/2007 do Conselho Nacional de Justiça). Entretanto, se existirem menores ou 

incapazes envolvidos nesses procedimentos, o Código de Processo Civil ainda 

determina sejam eles realizados exclusivamente pela via judicial, perante o juiz (Arts. 

610 e 733 da Lei Federal 13.105/2015). Num cenário de alta judicialização, em que 

constante apelo ao Poder Judiciário torna-o sobrecarregado de funções e 

demasiadamente moroso, o objetivo deste trabalho é estudar o fundamento e 

pertinência da manutenção da regra atual, uma vez que a proteção e fiscalização 

estatal do melhor interesse do menor, institucionalmente atribuída ao Ministério 

Público, também pode ser realizada junto aos tabelionatos. A pesquisa baseou-se no 

método da revisão bibliográfica e abrangeu reflexões sobre temas como 

Neoconstitucionalismo, Análise Econômica do Direito, Jurimetria e modelo gerencial 

de administração pública, para concluir que, atualmente, a manutenção exclusiva no 

Poder Judiciário de procedimentos em que não há lide, isto é, que não possuem 

natureza jurisdicional, apenas por força da tradição, acaba por atingir os princípios 

constitucionais da harmonia entre os poderes, do acesso à justiça, da razoável 

duração do processo e da eficiência. A adoção de políticas públicas 

desburocratizantes, que ampliem a possibilidade dos cidadãos de optarem entre 

Jurisdição Voluntária Judicial ou Extrajudicial, é possível mediante alteração na 

legislação ordinária, e também desejável, desde que realizada com accountability, por 

meio de procedimentos sujeitos a controles, cingidos pelos princípios de Direito 

Notarial e orientados pelas garantias constitucionais fundamentais, contribuindo para 

o desenvolvimento social e econômico do país e fortalecimento do Estado 

Democrático de Direito. 

Palavras-chave: Jurisdição Voluntária. Inventário. Menores. Tabelião   



 
 

ABSTRACT 
 

 

Voluntary Jurisdiction refers to a special form of State activity, carried out by judicial or 

administrative bodies, which exercise public functions of homologation and legal 

stabilization, in consensual situations regarding private matters. In Brazil, since 2007, 

inventories and divorces can already be carried out extrajudicially, by means of public 

deed, before notaries (Law 11.441/2007 and Resolution 35/2007 by the National 

Council of Justice). However, if there are minors or incapacitates involved in these 

procedures, the Civil Procedure Code still determines that they must be carried out 

exclusively by the courts, before judges (Articles 610 and 733 of Federal Law 

13.105/2015). In a scenario of high judicialization, in which a constant appeal to the 

Judiciary makes it overloaded with functions and too time consuming, the objective of 

this work is to study the rationale and pertinence of the maintenance of the current 

legal rule, once the State protection and supervision of the best interest of the minor, 

institutionally attributed to the Public Prosecution Service, could also be carried out 

extrajudicially, in cooperation with the notaries. The research, conducted by the 

systematic review method, included reflections on topics such as Neo-

constitutionalism, Economic Analysis of Law, Jurimetrics and management model of 

public administration, to conclude that, currently, the exclusive maintenance in the 

Judiciary when there is no controversy, that is, which have no jurisdictional nature, only 

by virtue of tradition, ultimately compromises the constitutional principles of balance 

among State powers, access to justice, reasonable length of judicial proceedings and 

efficiency. The adoption of non-bureaucratic public policies, allowing citizens to choose 

between voluntary or extrajudicial voluntary jurisdiction is possible through alteration 

in ordinary legislation. Changes in public policies regarding such matters are also 

desirable, provided they are performed with accountability and respect to constitutional 

guarantees, through procedures bound by the principles of Notarial Law, contributing 

to the social and economic development of the country, and strengthening of the 

Democratic State of Law. 

 

Key-Words: Voluntary Jurisdiction. Inventory. Minors. Notary. 
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INTRODUÇÃO 

A tarefa da ordem jurídica é exatamente a de 
harmonizar as relações sociais intersubjetivas, a fim 
de ensejar a máxima realização dos valores 
humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste. O 
critério que deve orientar essa coordenação ou 
harmonização é o critério do justo e do equitativo, de 
acordo com a convicção prevalente em determinado 
momento e lugar1. 

 

 

O objetivo central desta dissertação é estudar a possibilidade jurídica de 

desjudicialização de procedimentos de Jurisdição Voluntária envolvendo menores e 

incapazes no Direito brasileiro, bem como as vantagens e desvantagens da realização 

desses procedimentos consensuais de maneira extrajudicial, permitindo, por exemplo, 

que acordos de separação, divórcio e dissolução de união estável, bem como partilhas 

e inventários, em que há filhos menores mas não há conflito, possam ser realizados 

sem a intervenção do Poder Judiciário. 

As normas que regem a matéria podem ser encontradas na legislação: (i) na 

Lei 11.441/2007, que introduziu no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de 

realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via 

administrativa2; (ii) na Lei 13.105/2015, que introduziu no ordenamento jurídico pátrio 

o novo Código de Processo Civil (neste texto referido pela abreviatura “CPC/2015”)3, 

que trata do assunto especialmente em seu Capítulo XV, intitulado “Dos 

Procedimentos de Jurisdição Voluntária4”; e (iii) em dispositivos legais esparsos sobre 

                                                
1 CINTRA, Antonio Carlos Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria 
Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 25. 
2 BRASIL. Lei 11.441 de 4 de janeiro de 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11441.htm, acesso em 07/04/2018. 
3 BRASIL. Lei 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm, acesso em 07/04/2018. 
4 Estão previstos no Novo Código de Processo Civil, no capítulo da  Jurisdição Voluntária os seguintes 
procedimentos: a emancipação; a sub-rogação; a alienação, arrendamento ou oneração de bens de 
crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos; a alienação, locação e administração da coisa 
comum; a alienação de quinhão em coisa comum; a extinção de usufruto, quando não decorrer da 
morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer 
de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória; a expedição 
de alvará judicial; a homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.  
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a matéria5. 

Consoante supramencionada legislação em vigor, alguns dos procedimentos 

de Jurisdição Voluntária já são, desde 2007, realizados em nosso país por escritura 

pública, isto é, de forma extrajudicial, nos Tabelionatos de Notas, se houver consenso 

entre os interessados, desde que não haja a presença de menores ou incapazes. 

Esses procedimentos de Jurisdição Voluntária que já são realizados de 

maneira extrajudicial encontram-se atualmente previstos no artigo 610 do CPC/2015, 

que cuida do inventário e da partilha extrajudiciais e no artigo 733 do CPC/2015, que 

trata do divórcio consensual, da separação consensual e da extinção consensual de 

união estável6, a seguir transcritos em razão de sua importância nuclear no presente 

trabalho: 

Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á 
ao inventário judicial. 
§ 1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha 
poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá 
documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para 
levantamento de importância depositada em instituições financeiras. 
§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes 
interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor 
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 
 
Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a 
extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou 
filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser 
realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições 
de que trata o art. 7317 (grifamos). 

                                                
5 Em leis esparsas temos a declaração de aquisição de usucapião, prevista nos artigos 1.241 da Lei 
10.406/2002 (abreviada, neste trabalho, por CC/2002), e a homologação do plano de recuperação 
extrajudicial prevista na Lei de Falências (a Lei Federal 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, artigos 162 
e 163). Há ainda a previsão da Lei federal 6.015 de 31 de dezembro de 1973, Lei dos Registros 
Públicos, que trata em seus artigos 110, 212 e 213 da retificação do registro. Menciona-se também a 
Lei Federal 12.767/2012 que trata do Protesto de Certidões da Dívida Ativa (CDA). 
6 A extensão das regras sobre separação e divórcio à união estável não se encontrava expressamente 
prevista na Lei de 2007, mas foi explicitamente contemplada pelo art. 732 do CPC/20015, o qual dispôs 
que: “As disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio ou de separação 
consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção consensual de união 
estável”. 
7 Dispõe o art. 731 do CPC/2015: A homologação do divórcio ou da separação consensuais, 
observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da 
qual constarão: I - as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns; II - as disposições 
relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges; III - o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e 
ao regime de visitas; e IV - o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Parágrafo único. Se os 
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§ 1º A escritura não depende de homologação judicial e constitui título 
hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de 
importância depositada em instituições financeiras. 
§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados 
estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja 
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 

 

Desde a sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro há 11 (onze) anos 

(com a Lei 11.441/2007), a desjudicialização destes procedimentos de Jurisdição 

Voluntária recebeu ampla adesão da população e da comunidade jurídica em geral, 

havendo sido realizados, desde então, já mais de um 1.800.000 (um milhão e 

oitocentos mil) atos extrajudiciais, segundo estatísticas do Colégio Notarial do Brasil, 

demonstrando o impacto da mudança nos mais diversos extratos da população 

brasileira, bem como a atualidade e pertinência do estudo objeto desta dissertação, 

não apenas na esfera jurídico-política, mas também na socioeconômica8. Partindo do 

pressuposto de que em um divórcio ou em um inventario estão envolvidas no mínimo 

duas partes e o advogado, os benefícios da lei atingem pelo menos 5 (cinco) milhões 

de pessoas e significam mais de quase 2 (dois) milhões de processos a menos 

tramitando pelo Poder Judiciário. 

A relevância do tema da desjudicialização dos procedimentos de Jurisdição 

Voluntária, mostra-se ainda maior quando se leva em consideração que, não fosse a 

restrição que a lei prevê para os procedimentos em que há presença de menores ou 

incapazes – os quais ainda precisam ser realizados judicialmente por expressa 

determinação legal9 – o número de atos realizados extrajudicialmente seria 

potencialmente muito maior, tendo em vista o aumento exponencial no número de 

                                                
cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na 
forma estabelecida nos arts. 647 a 658. 
8 CNBSP. Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo. Lei que acelera divórcios e inventários completa 
11 anos. Disponível em: 
http://www.cnbsp.org.br/__inc/Download.php?f=X19Eb2N1bWVudG9zL1VwbG9hZF9Db250ZXVkbyh
cnF1aXZvcy9QcmVzc19SZWxlYXNlL2xlaV8xMTQ0MS5wZGY=, acesso em 07/04/2018. 
9 No caso da existência de filhos menores e incapazes, ou nascituros, é necessário às partes 
apresentarem decisão judicial referente às questões de guarda e alimentos. Na prática o que se verifica 
é a quase inexistência desses casos, pois, uma vez procurada a esfera judicial todas as questões, em 
regra, acabam sendo por lá resolvidas em atendimento ao interesse das partes. Não raro numa ação 
de divórcio cumulam-se alimentos e guarda. Necessário aclarar que existe a possibilidade da realização 
do procedimento extrajudicial naqueles casos em que haja a presença de menores ou incapazes, mas 
para que isso seja possível é necessário que as questões atinentes a essas pessoas – como pensão, 
guarda e visitas – já tenham sido resolvidas na esfera judicial. Segundo a mesma lógica, no caso do 
divórcio de mulheres grávidas, ou inventários em que o herdeiro esteja sendo gestado, a fim de 
preservar os direitos do nascituro, há a necessidade interveniência do Poder Judiciário. 
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divórcios, separações e extinções de união estável no Brasil nos últimos anos que, 

segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE nas Estatísticas do Registro Civil, foi de 160% na década de 2004 a 201410. 

A compreensão da natureza e das características próprias da Jurisdição 

Voluntária – cujo enfrentamento é conditio sine qua non à análise da possibilidade de 

desjudicialização de procedimentos de que se quer tratar nesta dissertação – já foi 

objeto de referenciais trabalhos acadêmicos entre nós, dentre as quais podemos 

destacar o dos autores José Frederico Marques11 (1952), Alfredo de Araújo Lopes da 

Costa12 (1961), Edson Prata13 (1979); Jorge Araken Faria da Silva14 (1989), José 

Maria Rosa Tesheiner15 (1992), João Paulo Lucena16 (1996), Leonardo Greco17 

(2003), Cristina Ferraz18 (2008) e Swarai Cervone de Oliveira19 (2011). 

Entretanto tais estudos, a despeito da relevância de cada contribuição, não se 
dedicaram ao tema da desjudicialização dos procedimentos de Jurisdição 
Voluntária, até porque a quase totalidade deles foi realizada antes das alterações 

legislativas introduzidas no direito brasileiro em 2007 e 2015, muito menos trataram 
da possibilidade, de lege ferenda, da realização extrajudicial de procedimentos 
envolvendo menores ou incapazes20. 

                                                
10 EBC. Divórcio cresce mais de 160% em uma década. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-11/divorcio-cresce-mais-de-160-em-uma-decada, 
acesso em 07/03/2018. 
11 MARQUES, José Frederico. Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária. Campinas: Millennium, 2001. Esta 
é considerada por muitos, ainda hoje, a mais importante sistematização do tema entre nós. A versão 
original foi publicada em 1952, como monografia para o Concurso da cátedra de Direito Judiciário Civil 
da Faculdade Paulista de Direito, da Pontifícia Universidade de São Paulo, mas para esta dissertação 
foi utilizada a versão atualizada da obra, publicada em 2001 pela editora Millenium. 
12 LOPES DA COSTA, Alfredo de Araújo. A administração pública e a ordem jurídica privada: Jurisdição 
Voluntária. Belo Horizonte: Imprenta, 1961. 
13 PRATA, Edson. Jurisdição Voluntária. São Paulo: Universitária de Direito, 1979.  
14 FARIA DA SILVA, Jorge Araken. Natureza jurídica da Jurisdição Voluntária. Dissertação de Mestrado 
em Direito, defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1989. 
15 TESHEINER, José Maria Rosa. Jurisdição Voluntária. Brasília: Aidé, 1992. 
16 LUCENA, João Paulo. Natureza jurídica da Jurisdição Voluntária. Porto Alegre: Livraria do advogado, 
1996. 
17 GRECO, Leonardo. Jurisdição Voluntária moderna. São Paulo: Dialética, 2003. 
18 FERRAZ, Cristina. Jurisdição Voluntária no processo civil. São Paulo: Juruá, 2008.  
19 OLIVEIRA, Swarai Cervone de. Jurisdição Voluntária: perspectiva atual à luz da teoria geral e da 
instrumentalidade do processo civil e reflexos sobre o âmbito de aplicação da discricionariedade 
judicial. 2001. Tese de Doutorado em Direito, defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, em 2001. 
20 Reitera-se que, atualmente, conforme a disposição legal, esses procedimentos podem ser realizados 
de modo extrajudicial desde que não haja direitos de menores ou incapazes envolvidos, caso contrário 
somente podem ser realizados judicialmente, ponto que destacamos porque necessária à sua 
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Assim, esta dissertação pretende contemplar as seguintes indagações, ora 

propostas: O que são procedimentos de Jurisdição Voluntária e por que são atribuídos 

ao Poder Judiciário no Brasil? Essa atribuição é decorrência da tripartição de poderes 

e constitucionalmente prevista, ou é decorrente de legislação infraconstitucional por 

motivos históricos ou outras razões? A tradição de atribuir a Jurisdição Voluntária ao 

Poder Judiciário poderia ou deveria ser superada? Em outras palavras, a 

desjudicialização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária, em que não há conflito 

entre os interessados, é possível e conveniente? E nos casos em que os 

procedimentos envolvam menores ou incapazes? Há fundamentos que justifiquem a 

necessidade de intervenção estatal nos procedimentos de Jurisdição Voluntária 

nesses casos? A participação estatal precisa necessariamente ser feita pelo Poder 

Judiciário? Ou poderia ser realizada por outros entes públicos, como o notário, com 

ganhos para o Estado e para os cidadãos? Qual das possíveis alternativas de 
organização da Jurisdição Voluntária melhor atende a ideia de cidadania e, 
portanto, deveria modelar o formato do Estado brasileiro? 

A resposta a estas indagações pretende apontar caminhos para estabelecer 

qual a melhor política pública em matéria de Jurisdição Voluntária, de modo a 

promover uma ideia de cidadania, integrada aos fundamentos e princípios do Estado 

Social e Democrático de Direito, especialmente no que se refere ao dever de promover 

o fortalecimento e reestruturação do Estado e da democracia para a integração das 

reivindicações sociais. 

Deste modo, o presente estudo apresenta aderência à linha de pesquisa “A 

Cidadania Modelando o Estado”, do Programa de Pós-Graduação em Direito Político 

e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie21, propondo-se a investigar se 

a disciplina atual da Jurisdição Voluntária em nossa legislação constitui obstáculo à 

concretização da cidadania plena, bem como propondo-se a buscar alternativas para 

superá-lo e compreender os possíveis caminhos de ampliação de cidadania e 

promoção dos direitos fundamentais. 

                                                
discussão. Como se verá, a presente pesquisa transita nas chamadas “zonas médias de comum 
pertinência” ou, como dito por Lodovico Mortara nos “terrenos de domínio comum” (MORTARA, 
Lodovico. Commentario del Codice e dele Leggi di Procedura Civile. Milano: Vallardi, 1923, p. 20). Cf. 
capítulo 1.1 deste trabalho. 
21 Cf. http://www.mackenzie.br/cidadania_modelando_estado.html, acesso em 09/04/2018. 



14 
 

Diante da ausência de material bibliográfico que trate especificamente das 

questões ora formuladas, a dissertação utiliza como método de pesquisa a revisão 

bibliográfica, tendo como fonte primária as obras posteriores à desjudicialização dos 

procedimentos de Jurisdição Voluntária (portanto, posteriores a 2007 e 2015, 

respectivamente), e, como fonte secundária, as obras sobre Jurisdição Voluntária de 

doutrina nacional e estrangeira anteriores às leis que desjudicializaram procedimentos 

(portanto, obras anteriores ao ano de 2007), as quais, a despeito de conterem 

informação mais antiga, oferecem uma visão sistemática sobre o tema da Jurisdição 

Voluntária, bem como sobre os princípios gerais que regem a matéria. 

Em uma análise ampla, os procedimentos de Jurisdição Voluntária são 

instrumentos de estabilização jurídica, que se destinam a regular e conformar 

situações em que não há lide, ou litigiosidade, e que muito embora precisem da 

homologação estatal (que visa principalmente averiguar a presença de disposição 

contra legem), não dependem de ingerência estatal quanto à sua constituição, razão 

pela qual a dispensa da participação do Poder Judiciário, ou a substituição por órgão 

administrativo, pode representar uma possibilidade de simplificação e celeridade, 

contribuindo para a ampliação da cidadania, ao permitir que mais pessoas tenham 

acesso à procedimentos de garantia de seus direitos. 

A Jurisdição Voluntária é uma forma especial de atividade do Estado, 

exercitada em parte pelos órgãos judiciários, em parte pelos órgãos administrativos, 

embora distinta da massa dos atos administrativos, por certos caracteres 

particulares22, podendo assim ser dividida, segundo a classificação de Alcalá-

Zamorra, em Jurisdição Voluntária Judicial e Jurisdição Voluntária 
Extrajudicial23. 

A Jurisdição Voluntária, segundo a célebre e amplamente aceita definição de 

Guido Zanobini, consiste na administração pública do direito privado24, uma atividade 

                                                
22 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. vol. II. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 
17. 
23 ALCALÁ-ZAMORRA, Niceto. Premisas para determinar la índole de la clamada jurisdicción 
voluntária. In: Studi in Onore di Enrico Redenti, 1951, vol I, p. 18. 
24 “A denominação administração pública do direito privada, considerada sinônimo de Jurisdição 
Voluntária perante a doutrina nacional e estrangeira, deve-se ao administrativista Guido Zanobini em 
trabalho publicado em 1918 [...] Entre nós, Frederico Marques ressalvou ser preferível dizer: 
administração pública de interesse privado a direito privado” (FERRAZ, Jurisdição Voluntária..., p. 121). 
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de assistência e controle de atos realizados pelos particulares, geralmente mediante 

um procedimento que se realiza a pedido da parte interessada, contrapondo-se à 

jurisdição contenciosa25. 

Sua relevância reside na possibilidade de solução de situações fáticas e 

jurídicas de forma ágil e desburocratizada, ocasionando uma estabilização jurídica e 

política mais eficiente daquela que tem sido costumeiramente alcançada pela via 

judicial. 

A ausência de lide na Jurisdição Voluntária é a primeira característica que se 

destaca, já desde os estudos iniciais sobre o tema, e é relevante no contexto da 

presente pesquisa, porquanto, é a característica que incita à elaboração do problema 

que se pretende responder. 

Na Jurisdição Voluntária não há lide, mas somente administração pública de 

interesses privados26; a prevenção da lide é, em verdade, o fim específico do processo 

voluntário27. 

Assim, o Estado, na Jurisdição Voluntária não atua para solucionar conflito, 

nem para efetivar direito, tampouco para acautelar outro processo, mas apenas 

integra-se ao negócio jurídico ou ao ato de interesse dos particulares, para verificação 

de sua conveniência ou de sua validade formal, quando devidamente exigida sua 

participação28. 

A ausência de lide nas situações de Jurisdição Voluntária, a natureza de 

procedimento administrativo, a existência de outros órgãos administrativos 

competentes para a efetivação da Jurisdição Voluntária além do Poder Judiciário, a fé 

pública do notário, a afirmação do papel homologatório do Estado nesses casos, e a 

possibilidade de participação do Ministério Público nos procedimentos extrajudiciais 

                                                
25 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 31-32. 
26 PRATA, Jurisdição Voluntária..., p.11. 
27 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil. vol. I, tradução de Adrián Sotero De Witt 
Batista. São Paulo: Classic Book, 2000, p. 95. 
28 Tanto na doutrina nacional como no direito comparado, há a compreensão de que a Jurisdição 
Voluntária é regida por um procedimento em que não há lide, ação, partes oponentes, processo 
contraditório, como também coisa julgada, e nesse sentido, a doutrina estrangeira e a nacional também 
igualam-se na dificuldade de conceituação da Jurisdição Voluntária, que ora aparece como atividade 
jurisdicional, ora como mera administração pública de interesses privados. Cf. LUCENA, João Paulo. 
Comentários ao Código de Processo Civil: dos procedimentos especiais, arts. 1.103 a 1.210. v.15. São 
Paulo: RT, 2000, p. 25. 
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são argumentos que permitem, incialmente, a aproximação com a hipótese de 

desjudicialização destes procedimentos29. 

De início, no capítulo inaugural, trataremos da função do Poder Judiciário no 

Estado Democrático de Direito, e especificamente das atribuições do Poder Judiciário 

na Constituição Federal de 1988. Em um exercício dialógico com a política e o 

desenvolvimento socioeconômico é que se observará o movimento histórico de 

expansão do Poder Judiciário e as consequências que dela decorrem, para então 

passar a analisar a Jurisdição Voluntária e a desjudicialização desses procedimentos 

como contrapartida à inflação judicial. 

A desjudicialização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária passa ao largo 

de se tratar de uma hipótese: já no atual cenário jurídico constitui-se como um 

movimento histórico perceptível no Brasil e no mundo. 

Na análise proposta, serão apontados os riscos de manutenção da atual 

centralização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária na esfera do Poder 

Judiciário, tal como, observados os riscos da sua descentralização, movimento em 

direção diametralmente oposta. 

Compreende-se que uma análise ampla e profunda se faz necessária, a fim de 

encampar a hipótese ora apresentada, para não incorrer no erro da propositura de 

uma nova normatização legal sem a devida contemplação de todos os aspectos – 

jurídicos, sociais e econômicos – e a ponderação das possíveis consequências da 

concretização dessa hipótese. 

Num segundo momento, serão estudados os procedimentos passíveis de 

serem realizados por Jurisdição Voluntária Extrajudicial, aproximando-se a análise da 

letra da lei. Dentre eles, o presente estudo se restringirá à homologação do divórcio, 

separação ou extinção de união estável (previstos no art. 731 CPC/2015) e ao 

inventário e a partilha (previstos no artigo 610 do CPC/2015) consensuais, e 

realizados por escritura pública. 

                                                
29 Outros argumentos apresentados pela doutrina processualista, além da inexistência de lide: (i) 
inexistência de caráter substitutivo, (ii) inexistência de aplicação de direito ao caso concreto, (iii) não 
há partes mas meros interessados, (iv) não há processo mas mero procedimento, (v) inexistência de 
coisa julgada material. Ver, por todos, NEVES, Manual de Direito Processual Civil..., p. 41 e ss. 
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A hipótese que se estabelece na presente pesquisa é a da realização 

extrajudicial dos supracitados procedimentos, mesmo quando há a participação de 

menores ou filhos incapazes, inclusive o nascituro, situação não contemplada 

atualmente em lei. 

Para tanto, será realizada incursão sobre os direitos do menor e do incapaz a 

serem protegidos, nos casos de divórcio, separação, dissolução de união estável, 

partilha e inventário, avaliando a necessidade da participação do Ministério Público, 

levando em conta a manutenção da ordem constitucional, a relevância do poder 

familiar e da proteção ao melhor interesse do menor, e a possibilidade de preservação 

dos direitos peculiares destes sujeitos por meio da atuação do notário enquanto figura 

estatal. 

Ao final do trabalho, será analisada a possibilidade de realização extrajudicial 

de procedimentos de Jurisdição Voluntária com a presença de menores e incapazes, 

compreendida como uma proposta que busca os delineamentos de política pública 

que possibilite novos moldes estatais de cidadania. 
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1 O PODER JUDICIÁRIO E A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

O mundo passa por período caracterizado pela 
construção de um imaginário em que a credibilidade 
para decidir as questões fulcrais da sociedade é 
depositada no Judiciário. Entretanto, isso pode ser 
observado em um duplo sentido: não apenas 
positivo, simbolizando um predomínio das instâncias 
jurisdicionais, mas também negativo, caracterizando 
uma fragilização de outros âmbitos do poder estatal, 
acontecimento que melhor se traduz na sensação de 
existência de uma crise30. 

 

 

1.1 As funções do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito 

 

Para refletir sobre a função do Poder Judiciário é imprescindível uma 

compreensão prévia da teoria da tripartição dos Poderes e de seu amadurecimento 

histórico, pois esta lançou os fundamentos conceituais que tornaram possível o 

surgimento do Estado de Direito (Estado Liberal) e, posteriormente, do Estado 

Democrático de Direito. 

Quem primeiro entreviu a discriminação de funções do Estado foi 
ARISTÓTELES, que admitia a existência de três órgãos estatais, a 
que, no entanto, não atribuía funções distintas: o poder deliberante, a 
autoridade e o juiz [...] A CHARLES DE SECONDAT, BARÃO DE 
MONTESQUIEU, todavia, tem cabido as honras de ser o grande 
construtor desse princípio31. 

Dentre os elementos do Estado de Direito tem-se a submissão à lei, a divisão 

de poderes, bem como a consolidação e respeito aos direitos individuais. Já o Estado 

Democrático alicerça-se na soberania popular e na efetividade dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

                                                
30 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Rio de 
Janeiro: [Syn]Thesis, vol.5, nº 1, 2012, p. 24. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388>, acesso em 12/02/2018. 
31 MARQUES, Ensaio..., p. 28. 
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Segundo Jose Afonso da Silva o Estado Democrático de Direito surge a partir 

do denominado Estado de Direito, tendo sido este o primeiro paradigma constitucional 

a regular os tipos de Estados que se seguiram após o seu surgimento, até alcançar o 

denominado Estado Democrático de Direito. 

Afirma o autor: 

O Estado democrático de Direito concilia Estado democrático e Estado 
de Direito, mas não consiste apenas na reunião formal dos elementos 
desses dois tipos de Estado. Revela, em verdade, um conceito novo 
que incorpora os princípios daqueles dois conceitos, mas os supera 
na medida em que agrega um componente revolucionário de 
transformação do status quo32. 

No Estado de Direito, os valores buscados eram a imparcialidade e objetividade 

impostas pela lei, de modo que nesse contexto, como aponta Maximiliano, a 

preocupação central da teoria tripartite era a limitação os poderes absolutos do rei.  

Inspirado pela leitura de LOCKE, pelas suas próprias viagens às Ilhas 
Britânicas, e pelo convívio com estadistas ingleses e exilados, 
MONTESQUIEU escreveu o capítulo sexto do livro Espírito das Leis 
sobre a Constituição da Inglaterra, no qual expôs o princípio da divisão 
dos poderes como uma garantia da liberdade, uma salvaguarda contra 
o arbítrio e os golpes de força33. 

Analisando as diferenças nas contribuições de cada um desses três 

pensadores centrais na história da teoria da tripartição dos poderes - Aristóteles, 

Locke e Montesquieu - MacIvier considera que: 

A divisão das funções governamentais em tipos distintos, geralmente 
três, é antiga; podemos buscá-la na fonte da análise política, a Política 
de ARISTÓTELES. Antes de MONTESQUIEU, houve também 
pensadores, notadamente LOCKE, que acentuaram essa distinção 
como tendo importância prática. Mas o autor de L’Esprit des Lois foi 
mais longe. Para ele, o importante não era a análise das funções, mas 
o princípio de sua encarnação em órgãos distintos. Para 
MONTESQUIEU era isso antes de tudo uma maneira prática de 
garantir a liberdade política; mal examinou, mal compreendeu as 
implicações filosóficas que daí decorrem. A trindade de poderes, por 
ele concebida, judiciário, legislativo e executivo – tem que ser 
encarnada separadamente, isto é, exercida por homens ou grupos 

                                                
32 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. In: Revista de Direito Administrativo. 
173:15-34, Rio de Janeiro, jul./set. 1988, p.15. 
33 MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, p. 301. 
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diferentes34. 

Era a afirmação da aspiração burguesa de proteção aos direitos individuais. O 

Estado não era convidado a participar. Nesse sentido, a declaração de direitos do 

homem e do cidadão, de 1789, em seu artigo 16 proclamou expressamente que 

“Toute société, dans laquelle la garantie des droites n’est pas assurée, ni la separation 

des pouvoirs determinée, n’a pas de constituition”35. 

Como consequência direta da separação de poderes, decorre a delimitação da 

atuação de cada um deles, Legislativo, Judiciário e Executivo: 

As ciências jurídicas e as leis constitucionais criaram organismos de 
atividade diferenciada e específica em relação a cada um desses 
momentos da atividade do Estado, com o fim de exteriorizar o traço 
mais fundamental da função: os órgãos legislativos promulgam as leis, 
o órgão executivo supremo dita as ordens de execução, e o juiz a 
sentença. O fundamental para essa teoria é que esses momentos 
sejam expressos por três órgãos distintos36. 

Nas palavras de Di Ruffia, o princípio da tripartição “é pressuposto insubstituível 

para o funcionamento de um Estado que aspire a ser verdadeiramente democrático”37. 

É ele, como afirma Heroles, um dos postulados do moderno Estado de Direito, por 

conter uma limitação tirada do próprio substrato interno da atividade estatal, para criar 

assim um sistema de balanceamento ao exercício da soberania e da atividade do 

Poder Público38. Conhecido como sistema de “freios e contrapesos” (checks and 

balances), esse sistema estabelece a possibilidade de um poder controlar a atuação 

do outro quando houver indicação de abuso no exercício das competências. 

Nesse contexto, qual seria a função essencialmente atribuída ao Poder 
Judiciário? 

                                                
34 MACIVER, Robert Morrison. O Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1945, p. 249. 
35 Declaração de direitos do homem e do cidadão (1789), art.16: “Qualquer sociedade em que não 
esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem 
Constituição”. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf, acesso em 08/03/2018. 
36 FIORINI, Bartolome. A. Teoría de la Justicia Administrativa. Buenos Aires: Editorial Alfa, 1944, p. 43. 
37 DI RUFFIA, Paolo Biscaretti. Diritto Constitucionalle. v. I, Napoli: Jovene, 1949, p. 157. 
38 HEROLES, Jesus Reyes. Tendências Actuales del Estado. Buenos Aires: De Palma, 1945, p. 16 e 
23. 
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A principal delas é a jurisdicional pois, como dizia João Mendes Junior, “a 

jurisdição é a causa específica do Poder Judiciário”39. 

Jurisdição é o poder que toca ao Estado, entre as suas atividades soberanas 

de fazer atuar praticamente a regra jurídica concreta que, por força do direito vigente, 

disciplina determinada situação jurídica40. A função jurisdicional estatal somente pode 

ser exercida diante de casos concretos e sempre na dependência de provocação dos 

interessados (princípio dispositivo), que são devedores destes à ordem jurídica e a 

aplicação voluntária de suas normas nos negócios jurídicos praticados41. 

Como afirma Bielsa, “na teoria da separação dos poderes, em que 

discriminação de funções constitui um dos mais importantes postulados, reservado foi 

ao Judiciário como função precípua e fundamental, o exercício de poderes 

jurisdicionais”42. Outras atribuições também relevantes lhe podem ser conferidas ao 

Poder Judiciário, mas a que permanece como seu sinal distintivo, na esfera estatal, é 

sempre a jurisdição43. 

O poder de julgar é, assim, a primary function do Poder Judiciário, de que fala 

Henry Rottschaefer44. A jurisdição é a função básica e matriz da magistratura, ou seja, 

sua razão de existir (ratio essendi) é o poder de julgar.  

Maria Tereza Sadek45 assevera, neste sentido, que o Poder Judiciário é o 

principal guardião das liberdades e da cidadania, pois que no exercício de suas 

funções, prescritas pela Constituição brasileira, tem duas faces: uma, poder de 

Estado; outra, de prestador de serviços. Tanto em um caso como no outro, há, 

primordialmente, a distribuição de justiça. 

                                                
39 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. Direito Judiciário Brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1954, p. 31. 
40 LIEBMAN, Enrico Tulio. Manuale de Diritto Processuale Civile. vol. 1. 2ª ed. Milano: A. Giuffrè, 1968, 
p. 3. 
41 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 52ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2018, p. 512, p. 39. 
42 BIELSA, Rafael. El Orden Político y las Garantias Jurisdicionales. Buenos Aires: s/ ed., 1943, p. 32. 
43 MARQUES, Ensaio..., p. 24. 
44 ROTTSCHAEFER, Henry. Handbook of American Constitutional Law. St. Paul: West Publishing 
Company, 1939, p. 56.  
45 SADEK, Maria Tereza. Introdução: experiências de acesso à justiça. In: SADEK, Maria Tereza (Org.). 
Acesso à Justiça. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001, p. 7. 
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A atuação do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional supõe a 

contenciosidade, ou seja, a existência de um litígio que se forma na aplicação do 

direito objetivo. Daí o dizer de Alfredo Rocco que a jurisdição pressupõe um conflito46. 

De fato, a divisão de poderes não é rígida e matemática. Daí seguinte afirmativa 

de Seabra Fagundes, de que cada um desses órgãos não exerce de modo exclusivo 

a função que nominalmente lhe corresponde, e sim tem nela a sua competência 

principal ou predominante. 

O Estado, uma vez constituído, realiza seus fins através de três 
funções em que se reparte sua atividade: legislação, administração e 
jurisdição [...] O exercício dessas funções é distribuído pelos órgãos 
denominados Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. 
É de notar, porém, que cada um desses órgãos não exerce, de modo 
exclusivo, a função que nominalmente lhe corresponde, e sim tem nela 
a sua competência principal ou predominante47. 

Além disso, a forma de funcionamento e o grau de separação que eles mantêm 

entre si variam nas diferentes ordens estatais, uma vez que “razões doutrinárias, 

antecedentes históricos, interesses políticos contribuem para aumentar essas 

diferenças, estabelecendo a lei constitucional certas garantias ou limitações à 

separação dos três órgãos”48. 

Claramente, não é absoluto o princípio formulado por Montesquieu, que deve 

ser sempre compreendido em caráter relativo e não formalista, mas é importante que 

as mutações que se lhe possam impor não afetem as garantias fundamentais. 

O princípio da separação de poderes, fundamental e básico na estruturação 

jurídica do Estado e na garantia dos direitos, sofre assim temperamentos condizentes 

com a realidade política de cada povo, visto não ser preceito rígido e mecânico de 

distribuição de funções49. 

                                                
46 ROCCO, Alfredo. La sentenza civile. Torino: Fratelli Bocca, 1962, p. 27. 
47 SEABRA Fagundes, Miguel. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1957, p. 13-15.  
48 LIMA, Queiroz. Teoria do Estado. Rio de Janeiro: A Casa do Livro, 1953, p. 411. 
49 MARQUES, Ensaio..., p. 35. Prossegue o autor: “Assim, a divisão de poderes não é operação que 
se realize sem deixar resto, o que não é de admirar, porque a exatidão matemática nem sempre pode 
impor-se, nos princípios teóricos do direito, à realidade político-social que se encontra subjacente às 
normas jurídicas” (p. 33). “É de ressaltar que o Judiciário, em sua formação histórica e evolução política, 
tem tido atribuições variadas e múltiplas, de modo que a teoria dos três poderes, com a discriminação 
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Para Pisanelli Giuseppe, “a realidade tem sempre demonstrado ser impossível 

a completa aplicação da rígida e mecânica tripartição proposta”50, admitindo-se, por 

isso que várias funções sejam distribuídas aos poderes de Estado, mesmo sem 

previsão constitucional, como ocorre em matéria de Jurisdição Voluntária. 

Há autores, como José Rodrigo Rodriguez, que vislumbram na teoria da 

separação dos poderes entrave à superação do formalismo, chegando a afirmar que: 

A primeira tarefa de uma agenda pós-formalista de pesquisa em direito 
é construir uma alternativa à concepção clássica de separação de 
poderes, especialmente no que diz respeito ao papel do Estado, do 
processo judicial, do Poder Judiciário e do juiz na solução dos conflitos 
sociais para fins de raciocínio jurídico [...] Por isso mesmo seria 
promissor estudar esse problema em conjunto com as mudanças 
institucionais pelas quais vem passando o Estado contemporâneo e 
as pressões que vem sofrendo em razão da mundialização da 
economia, que coloca em xeque a separação de poderes em sua 
concepção tradicional51. 

Da flexibilidade na definição da zona de atuação de cada um dos poderes 

decorre a existência de “terrenos de domínio comum” entre eles, como afirma Mortara: 

O princípio, hoje universalmente admitido, de que a distinção teórica 
das funções soberanas e órgãos que as exercem não podem 
corresponder a uma separação absoluta e perpétua. Por necessidade 
das coisas, consequência da unidade final da ação orientadora da 
convivência civil, existem entre as funções soberanas zonas médias 
de comum pertinência e existem, respectivamente, para os órgãos que 
as exercem, terrenos de domínio comum, onde a atribuição a um, e 
não a outro, de determinada parte daquelas funções depende de 
normas de oportunidade, adaptação e conveniência geral, mesmo 
porque falta a razão precisa da atribuição dos caracteres específicos 
do ato e da função a exercer-se52. 

Corolário dessa transigência necessária e eficaz é a denominada interferência 

funcional, ou estudo das funções estatais anômalas53, que se situam justamente nas 

                                                
e caracterização das funções estatais, como regra política e orientação jurídica dos estatutos legais 
que disciplinam as atividades de organização do Estado, é de data recente” (p. 21).  
50 PISANELLI GIUSEPPE, Codacci. Analisi delle Funzioni Sovrane. Milano: Giuffrè, 1946, p. 81. 
51RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como Decidem as cortes? Para uma análise crítica do Direito 
(Brasileiro). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2013, p. 144-145. 
52 MORTARA, Commentario..., p. 20. 
53 CARBONARO, Salvatore, Nozioni e Limiti dela Interferenza Funzionale: analisi e sistema dele 
funzioni statali anomale. Firenze: Universitaria, 1950, p. 20. 
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“zonas médias de comum pertinência” ou, como dito pelo autor, “terrenos de domínio 

comum”. 

Atentando para esse fenômeno de interferência funcional, é possível 

classificar as funções do Poder Judiciário, como faz José Frederico Marques, em 

função judiciária em sentido lato, que se distingue em função jurisdicional e em função 

judiciária em sentido estrito. A função judiciária em sentido lato é gênero de que a 

função jurisdicional constitui espécie. Tudo o quanto é atribuído ao Poder Judiciário 

tem o caráter de função judiciária, mas só se considera função jurisdicional a aplicação 

do direito objetivo a casos concretos, em razão de uma pretensão54. 

No exercício da função jurisdicional em sentido estrito, a ação judicial é 

considerada ainda hoje uma das mais legítimas e seguras formas de se garantir a 

ordem jurídica vigente. 

Marcus Orione Gonçalves Correia afirma que: 

[...] mais do que um direito público subjetivo, deve-se entender a ação 
como um poder constitucionalmente conferido aos cidadãos. Por outro 
lado, o poder de ação coloca o Estado em uma situação de dever, o 
dever de prestar a jurisdição, bem como de fazê-lo de forma mais 
eficiente para o exercício da cidadania55. 

No exercício de função meramente judiciária, na esfera administrativa, vasto 

é o contingente de atribuições que o Poder Judiciário exerce, para além das fronteiras 

da contenciosidade. São funções diversas do poder de julgar, que, no entanto, 

historicamente estiveram afetas à magistratura. Dessas funções, aquela de maior 

realce e importância é, sem dúvida alguma, a que se consubstancia no denominado 

instituto da Jurisdição Voluntária56. 

 

 

                                                
54 MARQUES, Ensaio..., p. 25. 
55 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Teoria e Prática do Poder de Ação na Defesa dos Direitos 
Sociais. São Paulo: LTR, 2002, p. 52. 
56 MARQUES, Ensaio..., p. 22-23. 
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1.2 Poder Judiciário e Jurisdição Voluntária na Constituição Federal de 1988 

 

No Estado Liberal, ou Estado de Direito, ao Poder Judiciário era reservado 

apenas o encargo de resolver os conflitos individuais, uma vez que foi concebido 

principalmente para proteger o indivíduo das investidas estatais, tendo como principal 

objetivo a proteção dos direitos fundamentais de primeira geração. 

Como explica Cássio Modenesi Barbosa: 

É justamente para buscar limitações ao Estado de Polícia que a 
concepção de Estado de Direito é desenvolvida, entendido 
essencialmente como a limitação jurídica ao arbítrio, eliminando-o, ao 
mesmo tempo em que salvaguarda a autonomia individual numa 
esfera que lhe é própria57. 

Já no Estado Social, ou Estado do bem-estar social, também chamado de 

Estado providência, sendo o objetivo central a proteção dos direitos sociais, de 

segunda dimensão, exigiu-se uma maior participação do Poder Judiciário a fim de 

garantir o exercício de determinados direitos surgidos a partir dessa nova ordem. 

Com o surgimento da classe operária, os anseios de liberdade que 

culminaram na criação dos institutos que elaboraram as primeiras declarações de 

direitos e que, de certo modo, eram apenas formais, tornaram-se insuficientes. 

Calcado no individualismo e no racionalismo, o modelo liberal não se destinava à 

proteção da nova classe que começava a surgir, nem tampouco oferecia qualquer 

solução para as contradições sociais já existentes, sobretudo as que afetavam as 

pessoas que viviam à margem da sociedade, aqueles que eram desprovidos de 

qualquer bem. 

Analisando o liberalismo em seus aspectos político e formal, Daniel Francisco 

Nagao Menezes, em seu doutoramento que trata da atuação do Estado na Economia, 

especialmente analisando as ideias de Francisco Campos e Carl Schmitt, e a sua 

influência, respectivamente no Brasil e na Europa, considera que: 

                                                
57 BARBOSA, Cássio Modenesi. Ideais Iluministas e Estado de Direito: uma perspectiva jurisdicional. 
Dissertação de Mestrado em Direito, defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em 1998, p. 6. 
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O liberalismo político, advindo das revoluções americana e francesa, 
tinha como uma característica essencial o individualismo, forjando um 
Estado que permitisse a livre participação de todos os cidadãos no 
processo político dada a igualdade formal entre todos os indivíduos que 
também é requisito essencial do liberalismo político [...] O modelo liberal 
– estruturado no indivíduo – não se sustenta com a massificação da 
sociedade, acontecida principalmente após a Revolução Industrial. 
Com a inclusão das massas no jogo democrático, especialmente 
através das eleições, é retirado do processo político decisório o 
elemento racionalidade – base filosófica do liberalismo. O liberalismo 
com conceitos gerais e abstratos especialmente em temas como a 
igualdade e a liberdade, não mais encontra espaço na nova realidade 
massificada58. 

O liberalismo, assim, tanto em seu aspecto político, quanto formal, acaba por 

perder espaço em razão de uma nova configuração jurídico-político-econômica que 

surgia, de forma que o liberalismo como concebido anteriormente não mais se 

coaduna com a nova ordem, parece não ser mais suficiente uma mera igualdade 

formal. Menezes afirma que, Schmitt e Campos defendiam a premência de uma 

racionalidade técnica em um rearranjo da estrutura política social para a manutenção 

do sistema econômico59: 

Assim como o liberalismo remodelou a organização social (POLANYI, 
2012-B, p. 211) rompendo com as condições que o precederam, esta 
organização social foi remodelada (ou adaptada) para a manutenção 
do capitalismo liberal, só que, agora, não mais autorregulado, mas sim 
organizado a partir do Estado60. 

Esse rearranjo coincide com o surgimento de uma série de direitos até então 

inexistentes, mas principalmente da necessidade premente de se conferir concretude 

a estes direitos, o que subverte também a ordem até então estabelecida entre os 

Poderes, sendo também um elemento que atribui ao Poder Judiciário maior relevância 

no processo.  

 

                                                
58 MENEZES, Daniel Francisco Nagao. Francisco Campos, Carl Schmitt e a atuação do Estado na 
Economia. Tese de Doutorado em Direito Político e Econômico, defendida perante a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, em 2013, p. 10. 
59 Ibidem, p. 13. 
60 Em sua Dissertação de Mestrado, intitulada Economia e Mutação Constitucional, Daniel Francisco 
Nagao Menezes conclui em minuciosa análise que o Poder econômico se utiliza até mesmo da mutação 
constitucional para a manutenção de seus interesses (p.144), denotando a intrínseca relação que 
mantém política e economia. MENEZES, Economia e Mutação Constitucional..., p. 150. 
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No entanto, foi e é no Estado Democrático de Direito, sobretudo com a 

complexidade das relações sociais e o surgimento dos direitos denominados de 

terceira dimensão que o papel do Poder Judiciário ganha importância como garantidor 

do seu efetivo exercício. 

Portanto, se no Estado Liberal o papel de destaque cabia ao Poder 

Legislativo, e no Estado Social ao Poder Executivo, hoje, no Estado Democrático de 

Direito é o Poder Judiciário que está no centro do debate. 

No atual paradigma constitucional, pode-se afirmar que ao Judiciário cabe 

papel preponderante na afirmação e materialização do exercício pleno dos direitos 

inerentes a este tipo de Estado – direitos fundamentais (liberdade e igualdade); 

sociais; e os chamados direitos de terceira geração, como direito ao meio ambiente 

equilibrado, direito do consumidor, e etc. - sem, contudo, a toda evidência, se 

descuidar da relevância e importância dos dois outros poderes que compõem os 

pilares do Estado Democrático de Direito. 

Partindo-se dessa premissa, pode-se igualmente afirmar que o Estado que não 

dispõe de um Judiciário forte e independente não se constitui, verdadeiramente, de um 

Estado Democrático de Direito. Existe, no Estado Democrático de Direito uma proteção 

reforçada dos direitos e garantias fundamentais.  

O texto constitucional passa a balizar os atos dos Poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário, além da possibilidade de revisão judicial dos atos praticados pelos demais 

Poderes pelo próprio Poder Judiciário: 

 

1988. Brasil. Ápice do denominado processo de redemocratização que 
rompeu com o período ditatorial no país, é promulgada a Constituição 
Federal da República Brasileira. O texto constitucional apresenta um 
numeroso rol de direitos (especialmente de cunho social), garantidos 
aos cidadãos. Reunindo a forma de controle de constitucionalidade 
inaugurada por Ruy Barbosa quando da fundação da República (em 
1890), com o modelo implantado pela Emenda Constitucional 16/65, é 
prevista, textualmente, a possibilidade de revisão judicial dos atos dos 
demais Poderes, assumindo o Supremo Tribunal Federal a função de 
zelar pelo cumprimento da Constituição61. 

                                                
61 TASSINARI, Jurisdição..., p. 24. 
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A Jurisdição Voluntária, também por vezes referida como jurisdição graciosa, 

constitui-se neste cenário como função secundária do Poder Judiciário - já que a 

primária seria a jurisdição contenciosa, tomada muitas vezes como a jurisdição em si 

- cujos caracteres são os seguintes: função, material e formalmente, administrativa, e, 

organicamente, judiciária62. 

 Se na jurisdição contenciosa, a característica primeira é a litigiosidade, isto é, 

a discordância das partes quanto ao exercício do direito objetivo – razão que justifica 

a interveniência do Estado, na figura do Poder Judiciário, como terceiro chamado a 

decidir, na Jurisdição Voluntária o papel estatal é meramente homologatório da 

vontade concorde dos envolvidos, para que o ato produza efeitos jurídicos. 

Carnelutti considera que “o conflito de interesses qualificado pela pretensão de 

um dos interessados e pela resistência de outro” é o que caracteriza a jurisdição 

contenciosa, resistência esta inexistente na Jurisdição Voluntária, já que as partes são 

concordes63. 

Não existe na Jurisdição Voluntária um conflito de interesses entre as 
partes, porque as vontades são convergentes. Ambas as partes 
pretendem obter o mesmo bem da vida; têm a mesma pretensão, mas 
precisam da intervenção do Poder Judiciário para que esse acordo de 
vontades produza os efeitos jurídicos almejados64. 

No Estado brasileiro a importância do Judiciário ganhou relevo com a ordem 

Constitucional inaugurada em 1988, e o princípio da inafastabilidade de jurisdição, 

expresso no inciso XXXV, do artigo 5º, da CF/1988. 

 

 

                                                
62 Ibidem, p. 23. No preâmbulo constitucional, a solução pacífica dos conflitos consta como uma das 
diretrizes democráticas, que seria garantida, precipuamente pelo acesso à justiça: [...] “reunidos em 
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com 
solução pacífica das controvérsias”. 
63 CARNELUTTI, Francesco. Sistema di Diritto Processuale Civile, I, 1935. 
64 SANTOS, Ernani Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. 3ª ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 
1994, p. 31. 
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

[...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito. 

Ao Judiciário coube, segundo o plano constitucional, ser o principal zelador 

pelo respeito às Leis e à Constituição, bem como padronizar comportamentos da 

sociedade civil por meio da publicação de maneira coercitiva e impositiva de soluções 

adotadas como corretas derivadas das soluções de conflitos. 

O acesso à justiça, garantido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, consubstancia o princípio da inafastabilidade da jurisdição como decorrência 

do princípio da legalidade, determinando que sempre que houver violação de um 

direito, mediante lesão ou ameaça, a Constituição Federal garante o acesso ao Poder 

Judiciário como forma de resguardar este direito ameaçado ou lesado. 

A tutela jurisdicional é este ideal de concretização de direitos ou de satisfação 

de seu titular que, nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno “é a proteção, a 

salvaguarda, que o Estado deve prestar naqueles casos em que ele, o próprio Estado, 

proibiu a autotutela, a justiça pelas próprias mãos”65. 

O Brasil pode ser classificado como um Estado de Democrático de Direito e 

uma democracia desde a promulgação da Constituição de 1988, pois liberdades e 

direitos individuais e coletivos são garantidos, bem como há o império da lei. 

O Texto Maior sedimentou, de forma expressa e categórica, a garantia da 

proteção de direitos pelo Poder Judiciário sem a necessidade de exaurir instâncias 

administrativas66, como um dos principais direitos assegurados no Estado 

Democrático. 

Em outro contorno, o acesso à justiça significa ainda acesso a uma ordem 

                                                
65 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito 
Processual Civil. v 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 261. 
66 Exceto em questões desportivas, conforme o art. 217, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 
1988. 



30 
 

justa, no sentido de que a inafastabilidade somente existirá concretamente por meio 

do oferecimento de um processo que tutele efetivamente o interesse da parte titular 

do direito material. 

Na existência de conflito de interesses entre as partes o Poder Judiciário é 

chamado a decidir a fim de preservar ou restaurar a fruição de direitos e garantias dos 

cidadãos. Athos Gusmão Carneiro considera que: “ao direito subjetivo de ação, pelo 

qual alguém pede ao Estado que lhe faça justiça, corresponde a atividade estatal da 

jurisdição”, atividade pela qual “ao Estado cumpre o dever, mediante um devido 

processo legal, administrar justiça aos que a solicitaram”67. 

Essa atuação, de modo a corrigir a ordem violada, em ultima ratio, dada a 

dimensão empregada aos direitos e princípios fundamentais, deve ter como objetivo 

concretizar aquilo que está previsto na atual ordem constitucional, de tal forma que os 

direitos e garantias fundamentais não se resumam a meros enunciados 

programáticos, mas se traduzam em efetivo gozo e exercício destes direitos. 

Fabio Konder Comparato considera que só se pode considerar democrático o 

regime político fundado na soberania popular e que tenha por objetivo último o 

respeito integral dos direitos da pessoa humana: o Poder Judiciário, como órgão de 

um Estado Democrático deve ser estruturado em função de ambas exigências68. 

O acesso à justiça, por meio da propositura de ação é direito 

constitucionalmente assegurado, e que pode ser exercido a qualquer tempo, por 

qualquer cidadão, diante de quaisquer situações que ofereçam risco de perecimento 

de direito seu.  

Adverte Cappelletti que nenhum aspecto de nossos sistemas jurídicos 

modernos é imune à crítica. Analisando o acesso à justiça ele e Bryan Garth 

explicitam que: 

 

                                                
67 CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e Competência. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 3. 
68 COMPARATO, Fábio Konder. O Poder Judiciário no regime democrático. Estudos Avançados, São 
Paulo, v. 18, n. 51, agosto de 2004, p. 151-159. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10004/11576>, acesso em 22/02/2018. 
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A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil 
definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do 
sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar 
seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. 
Primeiro o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo 
ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente 
justos69. 

Explicitam os autores que a resolução formal de litígios, particularmente nos 

tribunais é dispendiosa na maior parte das sociedades modernas, e têm os litigantes 

que suportar a grande proporção dos custos necessários à solução de uma lide, 

incluindo os honorários advocatícios e algumas custas judiciais70. Alertam que o alto 

custo age como uma “barreira poderosa sob o sistema”, mais amplamente difundido, 

que impõem ao vencido os ônus da sucumbência, dadas as incertezas do processo, 

nem autor, nem réu têm qualquer segurança sobre os deslinde da lide. 

O tema da “possibilidades das partes” é o ponto central quando se cogita da 

denegação ou da garantia de acesso efetivo71. Isso se dá na jurisdição contenciosa 

ou voluntária, considerando que ambas implicam em custos financeiros para sua 

efetivação.  

A dizer de outro modo, quem tem mais possibilidade financeira tem 

franqueado o seu acesso à justiça de forma mais fácil e efetiva que aquele que não 

dispõe dos mesmos recursos, e por vezes irá depender de defensores públicos72 para 

sua defesa quando a jurisdição for contenciosa. Quando voluntária a jurisdição, esses 

mesmos sujeitos se vêem privados em detrimento daqueles que têm maior poderio 

econômico: muitas vezes lhes falta a informação73, e o desconhecimento das formas 

                                                
69 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 7. 
70 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 15-17. 
71 Ibidem, p. 21. 
72 Longe de tecer crítica ao excelente trabalho desempenhado pela Defensoria Pública nas últimas 
décadas, há que se reconhecer a limitação de seu trabalho essencialmente pela precariedade das 
condições estruturais: há ainda muitas localidades que não contam com esse serviço oficialmente 
organizado, e a quantidade de defensores públicos fica muito aquém da necessidade da população a 
ser atendida. É consciente dessas limitações estruturais e da deficiência do sistema em si que se faz 
esta observação. 
73 “A ‘capacidade jurídica’ pessoal, se relaciona com as vantagens de recursos financeiros e diferenças 
de educação, meio e status social, é um conceito muito mais rico, e de crucial importância na 
determinação da acessibilidade à justiça. Ele enfoca inúmeras barreiras que precisam ser 
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de acesso à justiça é também um grande – senão o maior empecilho. 

Na Jurisdição Voluntária, por haver convergência de vontades, os 

interessados assumem por si próprios os custos do procedimento em razão de um 

interesse partilhado maior. Além do custo financeiro, existe a questão do tempo: muito 

embora o CNJ tenha na última década estabelecido metas a serem cumpridas pelo 

Poder Judiciário há ainda, em regra, uma demora maior na jurisdição contenciosa do 

que na voluntária.  

Cappelletti e Garth74 apontam que essa delonga, pode ter efeitos 

devastadores: aumentam os custos para as partes e os economicamente fracos são 

pressionados a abandonarem as suas causas, ou a aceitarem acordos por valores 

muito inferiores àqueles a que teriam direito se a lide fosse levada a cabo. 

No direito brasileiro isto também está consubstanciado no direito à duração 

razoável do processo, estabelecido pela Emenda Constitucional 45/200475 que 

garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Observe-se que a 

disposição constitucional faz menção ao processo judicial, mas também ao 

administrativo – o que contempla o ato extrajudicial e, com maior razão, a Jurisdição 

Voluntária. 

 

 

 

 

 

                                                
pessoalmente superadas, antes que um direito possa ser efetivamente reivindicado através de nosso 
aparelho judiciário. Muitas (senão a maior parte) das pessoas comuns não podem – ou, ao menos não 
conseguem – superar estas barreiras na maioria dos tipos de processos”. CAPPELLETTI, Acesso à 
Justiça, p. 22. 
74 CAPPELLETTI, Acesso à Justiça..., p. 20. 
75 Art. 5º da Constituição Federal de 1988. [...] LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
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1.3 O movimento histórico de expansão e a crise no Poder Judiciário  

O vocábulo crise tem sido tão desgastado pelo uso 
e o abuso, que tende hoje a se confundir com a 
própria banalidade estatística. Um retorno às origens 
semânticas impõe-se, portanto, para dissipar 
equívocos [...] Coube a Hipócrates atribuir ao 
vocábulo um sentido técnico preciso. No tratado Dos 
Ares, das Águas e dos Lugares, o Pai da Medicina 
denominou “krisis” o exato momento em que se é 
possível discernir (o verbo cerno, -ere, em latim, liga-
se ao étimo krinô) a doença e desvendar a sorte do 
doente. É o momento em que olhar experiente do 
médico observa uma mudança súbita no estado do 
paciente, para o bem ou para o mal; o instante em 
que se revelam nitidamente os sintomas da moléstia, 
permitindo o diagnóstico e o prognóstico76. 

 

O constitucionalismo, movimento jurídico, político e cultural, ganhou visibilidade 

no final do século XVIII, por meio do fortalecimento dos direitos e garantias 

fundamentais, princípios adotados pela maioria dos Estados após a Segunda Guerra 

Mundial e a barbárie nazista. 

Luigi Ferrajoli considera que o constitucionalismo é um sistema de vínculos – 

proibições e obrigações – impostos pela Constituição Federal aos três poderes, que 

resulta num novo modelo de direito e democracia, fruto de uma efetiva mudança de 

paradigma, cujo resultado é um novo modelo de Direito e Democracia. 

Podemos concebir el constitucionalismo como un sistema de vínculos 
sustanciales, o sea, de proibiciones y de obligaciones impuestas por las 
cartas constitucionales, y precisamente por los principios y los derechos 
fundamentales en ella establecidos, a todos los poderes públicos, 
incluso al legislativo. La garantía jurídica de efectividad de este sistema 
de vínculos reside en la rigidez de las constituiciones, asegurada a su 
vez, en las cartas constitucionales de la segunda posguerra, por un lado 
por la previsión de procedimientos especiales para su reforma, y por 
otro por la creación del control jurisdiccional de constitucionalidad de 
las leyes. El resultado es un nuevo modelo de derecho y de democracia, 
el Estado Constitucional de derecho, que es fruto de un verdadero 
cambio de paradigma respecto al modelo paleopositivista del Estado 
legislativo de derecho77. 

                                                
76 COMPARATO, Fábio Konder. Rumo à Justiça. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 353. 
77 FERRAJOLI, Luigi. Sobre los derechos fundamentales. Tradução de Miguel Carbonell. In: 
CARBONELL, Miguel (Org.). Teoria del Neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. Madrid: Trotta, 
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Trata-se de movimento fundamental para a compreensão das transformações 

no papel do Poder Judiciário na atualidade pois, como afirma Ferrajoli, ao abandonar 

o legalismo exacerbado, rompeu com o argumento baseado no modelo positivista de 

normatividade da Constituição defendida por Hans Kelsen, de que a legitimidade 

decorre da mera obediência a um formalismo rigoroso. 

O período posterior à Segunda Guerra Mundial foi considerado um 
marco para o Direito no mundo todo. Isso porque, para que fossem 
superadas as atrocidades cometidas durante a existência dos regimes 
totalitários, era necessário que se rompesse com toda a estrutura 
legislativa que lhes atribuía legitimidade através do argumento da 
obediência a um formalismo rigoroso, de mera observação do 
procedimento adequado para a criação das leis. Deste modo, o fim 
desta Guerra impulsionou um rearranjo institucional que visava à 
garantia de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, 
configurando-se, assim, a transição do que se conhecia por Estado 
Legislativo de Direito para um Estado Constitucional de Direito78. 

A esse respeito, Clarissa Tassinari comenta que: 

A contemporaneidade é marcada por uma intensa atividade 
jurisdicional. As transformações ocorridas no direito após a II Guerra 
Mundial ocasionaram um avanço significativo, pois produziram um 
incremento na dogmática constitucional, com a positivação de novos 
direitos, mas também simbolizaram um novo modo de compreender a 
concretização destas garantias79. 

O contexto histórico que deu condições para o surgimento do processo de 

constitucionalização do direito envolve, além do pós guerra, outros fatores como os 

contributos, que consagraram teoricamente a importância dos textos constitucionais 

resultantes desse momento histórico de ruptura (a noção de “constituição dirigente”, de 

Canotilho80), a relevância da criação dos Tribunais Constitucionais europeus (em 

                                                
2007, p. 72. Tradução livre: “Podemos conceber o constitucionalismo como um sistema de vínculos 
substanciais, ou seja, de proibições e de obrigações impostas pelas constituições, e precisamente 
pelos princípios e pelos direitos fundamentais nela estabelecidos, a todos os poderes públicos, inclusive 
ao legislativo. A garantia jurídica de efetividade deste sistema de vínculos reside na rigidez das 
constituições, assegurada por sua vez nas constituições posteriores à segunda guerra, por um lado 
pela previsão de procedimentos especiais para sua modificação e, por outro, pela criação do controle 
jurisdicional de constitucionalidade das leis. O resultado é um novo modelo de direito e de democracia, 
o Estado Constitucional de direito, que é fruto de uma verdadeira mudança de paradigma em relação 
ao modelo paleopositivista do Estado legislativo de Direito”. 
78 FERRAJOLI, Sobre los derechos fundamentales..., p. 72. 
79 TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e Ativismo Judicial: limites da atuação do Judiciário. Porto Alegre: 
Livraria do advogado, 2013, p. 37. 
80 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2001, passim. 
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especial, o da Alemanha), e as transformações que ampliaram o acesso à justiça. Tudo 

isso é parte do modo de compreensão do fenômeno de judicialização na 

contemporaneidade81. 

Há outras razões específicas no Brasil para a ascensão do Poder Judiciário, 

inseridas no contexto da América Latina, em que houve ruptura com regimes ditatoriais, 

sendo estas razões fundadas em dois principais pilares: 

O primeiro ponto diz respeito ao descompasso pelo qual passa a esfera 
estatal, que, como afirma Bolzan de Morais, tenta conjugar “uma 
política de inclusão (democracia social) e uma economia de exclusão 
(capitalismo). O resultado disso é a existência de uma sensação de 
desconforto, que, elevada à condição de insatisfação popular, causada 
pela ausência de cumprimento (especialmente pelo Executivo) das 
promessas insculpidas no texto constitucional, produz um apelo à 
jurisdição, que acaba por assumir ares de “sacralização”82. 

A necessidade de limitar os Poderes Legislativo e Executivo contribuiu para a 

transição do modelo de Estado Legislativo de Direito para o Estado Constitucional de 

Direito, em que a Constituição e os direitos fundamentais passaram a exercer papel 

de suma importância na estrutura jurídica dos Estados.  

Cunha Júnior assevera que, o Poder Judiciário inerte concebido pela teoria 

tripartite clássica, foi substituído, no Estado Democrático de Direito, por um vigoroso 

Poder Judiciário renovado. 

Desse modo, diferentemente do Judiciário “invisível”, “nulo” e 
“inanimado”, tal como concebido pela clássica teoria da separação dos 
Poderes, devemos necessariamente reconhecer a extraordinária 
grandeza e vigor do “atual” e “renovado” Poder Judiciário, como 
garantia do Estado Constitucional Democrático, pois um sistema 
equilibrado de controles recíprocos depende, como garantia 
democrática da liberdade, da coexistência de um legislativo forte com 
um executivo forte e um judiciário forte, ‘no qual o crescimento do 

                                                
81 TASSINARI, Jurisdição..., p. 49. A autora alerta, ainda, para finalizar sua abordagem, que a principal 
consequência do conjunto desses elementos é a ascensão de uma possível juristocracia. 
82 Ibidem, p. 52. Prossegue a autora sobre o tema, com a seguinte crítica: “Ocorre que este 
distanciamento da sociedade dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) inevitavelmente acabou 
criando um afastamento entre democracia – compreendida como participação política dos cidadãos na 
tomada de decisões – e a construção do Direito – que de certo modo passou a estar tributário das 
definições judiciais não pautadas por critérios jurídicos”. Na sequência ela, entretanto, ressalva: “É 
evidente que, com isso, não se está a negar uma concepção de democracia que inclua a premissa 
contra majoritária, representada pela atuação das cortes e tribunais na proteção dos direitos 
constitucionalmente assegurados em face da existência de maiorias eventuais”. 
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poder judiciário é obviamente o ingrediente necessário do equilíbrio 
dos poderes’. 

A ênfase à ideia de separação entre os Poderes do Estado de Direito, no 

constitucionalismo clássico, é substituída, no constitucionalismo contemporâneo do 

Estado Democrático de Direito, por uma ênfase na ideia de equilíbrio e harmonia entre 

os Poderes.  

Por isso, o velho dogma da separação está fadado, mais cedo ou mais 
tarde, a perder seu lugar de destaque na teoria constitucional, de tal 
modo que, no constitucionalismo contemporâneo, não mais se fala em 
separação, mas sim em equilíbrio entre os Poderes83. 

Nessa relação entre os Poderes há, após o segundo pós-guerra, um 

deslocamento do polo de tensão dos demais poderes em direção ao Poder Judiciário, 

como explica Lenio Streck: 

Em síntese, é a situação hermenêutica instaurada a partir do segundo 
pós-guerra que proporciona o fortalecimento da jurisdição 
(constitucional), não somente pelo caráter hermenêutico que assume o 
direito, em uma fase pós positivista e de superação do paradigma da 
filosofia da consciência, mas também pela força normativa dos textos 
constitucionais e pela equação que se forma a partir da inércia na 
execução de políticas públicas e na deficiente regulamentação 
legislativa de direitos previstos nas Constituições. É nisto que reside o 
que se pode denominar de deslocamento do polo de tensão dos 
demais poderes em direção ao Judiciário84 (grifamos). 

No Brasil, o Neoconstitucionalismo tomou força com a Constituição Federal de 

1988, concomitantemente ao movimento de redemocratização do país, marcado pela 

promulgação da Constituição Federal de 198885, inclusive o princípio do acesso à 

justiça referido no capítulo anterior que, embora positivo, trouxe também 

                                                
83 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Salvador: Juspodium, 2014, p. 
170. 
84 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 190. 
85 TASSINARI, Jurisdição..., p. 39. Em seu estudo comparativo entre as razões da expansão do Poder 
Judiciário nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, a autora afirma: “Este movimento de 
intensificação da atividade judiciária, que contemporaneamente se vislumbra numa perspectiva global, 
já foi vivenciado pelos Estados Unidos, que, em razão disso, desde a instituição do controle de 
constitucionalidade (judicial review) em 1803, produziu um numeroso acervo literário problematizando 
as atribuições, limites e competências do Poder Judiciário, [...] demonstrando a antecipação do debate 
nos Estados Unidos, sendo que esta discussão só foi intensificada no Brasil a partir da promulgação 
da Constituição em 1988”. 
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consequências inesperadas. 

Nos anos 90, a agenda acadêmica se deslocou para o tema da 
interpretação constitucional. Conquistada a efetividade da Constituição, 
reconhecida sua força normativa e o papel decisivo do Judiciário na sua 
concretização, tornou-se indispensável incorporar à prática 
jurisprudencial brasileira uma discussão mais sofisticada sobre os 
princípios e métodos de interpretação constitucional praticados no 
mundo [...] Foi o momento de ascensão dos princípios, entre nós, ao 
lado das regras86. 

No Neoconstitucionalismo, a interpretação deve ater-se não somente às regras, 

mas também aos princípios, demandando alto grau de ponderação e priorização de 

valores. No dizer de Alexy, trata-se de movimento marcado pela estrutura jurídica 

baseada em princípios constitucionais e na interpretação jurídica pautada na 

ponderação87. 

Sobre o conteúdo e a história do Neoconstitucionalismo, prossegue Barroso: 

Nos anos 2000, esse conjunto de transformações, oriundos de causas 
e circunstâncias diferentes, se agrupou sob a designação genérica de 
Neoconstitucionalismo, novo direito constitucional, constitucionalismo 
de direitos ou nova ordem constitucional. O rótulo não é importante. O 
relevante é que, no Brasil e em diversas partes do mundo, o direito 
constitucional passou a se identificar com constituições mais analíticas, 
catálogos densos de direitos fundamentais, tribunais dispostos a 
assegurá-los e métodos interpretativos menos formalistas e mecânicos. 
Foram imposições dos novos tempos e de novas realidades. A 
Constituição, progressivamente, passou para o centro do sistema 
jurídico, de onde foi deslocado o bom e velho Código Civil, depois 
efetivamente substituído por um novo. A centralidade da Constituição 
trouxe a constitucionalização do direito – isto é, a leitura de todo o 
ordenamento infraconstitucional através da lente da Constituição – e 
uma judicialização abrangente88. 

Nesse esteio, a atuação do Poder Judiciário passa a ser determinante na defesa 

dos direitos fundamentais, em razão da interpretação constitucional, assumindo 

gradativamente, o centro do debate jurídico por todo o mundo. 

 

                                                
86 BARROSO, Luís Roberto. A Judicialização da Vida: e o papel do Supremo Tribunal Federal. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p. 13. 
87 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 
fundamentação jurídica. São Paulo: Forense, 2017, passim. 
88 BARROSO, A Judicialização da Vida..., p. 13. 
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Afirma Tassinari: 

No atual cenário jurídico, a atuação do Poder Judiciário aparece como 
um dos temas que cada vez mais ganha destaque. Sob os mais 
diferentes enfoques, o exercício da jurisdição assumiu, gradativamente, 
o centro do debate jurídico por todo o mundo. Em outras palavras, a 
abordagem que outrora poderia ser observada (e considerada) como 
própria das experiências norte-americana e inglesa (ou, ainda, 
específica do sistema da common law), na contemporaneidade, atinge 
abrangência muito maior, constituindo o cerne da questão envolvendo 
a concretização de direitos nas tradições de diversos países, inclusive 
daqueles fundados sob os pilares da civil law. 

Por esta razão, para muitos, o próprio termo Neoconstitucionalismo é 

imediatamente associado à ideia de protagonismo da atividade jurisdicional, ou 

expressões como “expansão mundial do Poder Judiciário”, “juristocracia”, ou “ativismo 

judicial”, entre outras, enfatizando a ideia de expansão dos limites de atuação desse 

Poder: 

Ou seja, o (novo) constitucionalismo (que, para muitos, consolidou o 
que ficou conhecido como “posturas neoconstitucionalistas”, 
majoritariamente, é articulado e, por vezes identificado, por um 
protagonismo da atividade jurisdicional, mesmo em sistemas que estão 
assentados, em sua origem, o direito legislado [...] Com isso, tem-se 
que, agregado às transformações pelas quais passa a teoria 
constitucional – muitas das quais consolidam significativos avanços, é 
importante referir – predominantemente, mesmo no Brasil, aparece o 
elemento jurisdicional do Estado vinculado a expressões como “global 
expansion of Judicial Power” (Neal C Tate e Torbjorn Vallinder), 
“juristocracy” (Ran Hirshc), “judge-made law” (Christopher Wolfe), 
“governing with judges” (Alec Stone Sweet), “judicial activism”, dentre 
outros possíveis termos que, na relação entre os Poderes, dão ênfase 
ao Judiciário89. 

Houve um aumento exponencial da procura da solução jurisdicional nas últimas 

três décadas, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, e o Poder 

Judiciário se viu atabalhoado de demandas. O excesso na propositura de ações coloca 

em risco a efetividade do exercício dos direitos fundamentais e, paradoxalmente, o 

próprio acesso à justiça garantido constitucionalmente. 

Luís Roberto Barroso pondera que algumas questões de larga repercussão 

política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 

                                                
89 TASSINARI, Jurisdição..., p. 39. 
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instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo 

âmbito se encontram o Presidente da República, seus Ministérios e a administração 

pública em geral90. 

O Poder Judiciário deixou de ser um departamento técnico-especializado em 

questões de Direito, transformando-se em um verdadeiro poder político no cenário 

brasileiro, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, impondo-se até mesmo no 

confronto com os outros Poderes. Segundo Barroso, ainda, a judicialização envolve 

uma transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na 

linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade, fenômeno que 

tem causas múltiplas, sendo que algumas delas expressam uma tendência mundial e 

outras estariam diretamente relacionadas ao modelo institucional brasileiro. 

Diferenciando judicialização, de ativismo judicial, o autor afirma: 

Judicialização identifica a possibilidade de ingressar em juízo para 
debater qualquer direito ou pretensão; ativismo, por outro lado, designa 
um modo proativo e expansivo de atuação judicial. O contrário do 
ativismo é a autocontenção91. 

Para Luiz Roberto Nunes, o ativismo judicial estará presente sempre que o 

Poder Judiciário, extrapolando o seu conjunto de atribuições, emane uma decisão 

judicial que, pelo menos teoricamente, invada a esfera restrita de um dos outros dois 

Poderes (Legislativo ou Executivo) – em especial do Poder Legislativo92. 

As críticas à notável ampliação de poder do Poder Judiciário multiplicaram-se, 

pois claramente essa ampliação debilita a esfera de atuação dos outros poderes, 

colocando em xeque a ideia de equilíbrio e harmonia entre eles, consagrada no art. 2º 

da CF/1988: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

                                                
90 BARROSO, Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática..., p. 24. 
91 BARROSO, Judicialização da Vida..., p. 24. Sobre autocontenção do Poder Judiciário, na visão do 
autor: “O Judiciário deve ser autocontido quando estejam em discussão temas referentes à economia, 
à Administração Pública e a escolhas políticas em geral. Regulação econômica, regime jurídico de 
servidores, escolha de Ministros ou demarcação de terras indígenas são bons exemplos de situações 
em que o Judiciário deve se ater a verificar se houve devido processo legal, evitando interferir no mérito 
das decisões”. 
92 NUNES, Luiz Roberto. Ativismo judicial. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, n. 
38, p. 57-74, 2011. p. 64-65. 
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Sobre a relação as possíveis repercussões do Neoconstitucionalismo sobre a 

tripartição dos poderes constitucionalmente consagrada, leciona José Francisco 

Siqueira Neto: 

Diz o art. 2º da Constituição Federal que são poderes da União, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos 
entre si. Portanto, é condição essencial para cada um dos Poderes o 
respeito aos seus próprios limites e as suas competências respectivas. 
Em rápida síntese, ao Poder Legislativo cabe o estabelecimento das 
linhas gerais de ação do Estado e dos particulares por meio da 
legislação – ocasião adequada e regular para o debate acerca da 
formatação de políticas públicas; ao Poder Executivo incumbe colocar 
em prática, dar efetividade e concretude às linhas gerais das políticas 
públicas delineadas pelo Poder Legislativo e; por fim, ao Poder 
Judiciário cabe assegurar a igualdade de tratamento entre os cidadãos 
e a não intervenção de um poder sobre o outro [...] O 
Neoconstitucionalismo, portanto, no limite, desmantela a tripartição de 
poderes e enfraquece a participação popular93. 

O argumento fortalece a hipótese explorada nesta dissertação de que, nas 

situações em que não há lide, a Jurisdição Voluntária Extrajudicial é um caminho 

possível para desinchar o Poder Judiciário e útil para o reestabelecimento de uma 

proporção mais harmônica entre os Poderes do Estado. 

O atual desenho institucional desequilibrado demanda o fortalecimento dos 

métodos alternativos de resolução de conflitos, dos quais a Jurisdição Voluntária é 

parte, pois, por mais que muitas das mudanças tenham aspectos positivos, o apelo 

recorrente e permanente à jurisdição acaba por inviabilizar o cumprimento da promessa 

democrática. 

Resta claro também que, por mais que se tenha avançado no modo de 
conceber a democracia, agregando ao seu conteúdo o 
contramajoritarismo, não era previsível que se fosse vivenciar na 
contemporaneidade duas consequências tão graves para a relação do 
Direito e Política: o sentimento de acomodação/apatia política (e cívica) 
e o apelo permanente à jurisdição, fatores que inviabilizam o 
cumprimento da promessa democrática, qual seja, a de consolidação 
de “um sistema em que a sociedade é parte ativa” (Manuel Garcia 
Pelayo, Las transformaciones del Estado Contemporaneo, p. 48). 
Assim, a centralidade atribuída ao âmbito jurisdicional acaba gerando 
“fissuras no pacto democrático” para além do imaginado. Isso porque, 
levado às últimas consequências, esse processo de recrudescimento 
do ambiente democrático em face de uma crescente judicialização 

                                                
93 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Neoconstitucionalismo e Ativismo Judicial: Desafios à Democracia 
Brasileira. In: Francisco, José Carlos (Coordenador). Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: 
do passivismo ao ativismo judicial. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. 
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também abriu espaço para as vias alternativas de decidir litígios94. 

Vistos como consequência e possível solução para esta situação de massiva 

judicialização, a procura pelos métodos alternativos de resolução de conflitos e pela 

Jurisdição Voluntária Extrajudicial tem crescido enormemente. 

O termo judicialização tem sido utilizado para identificar duas situações 
diferentes: Existe, em primeiro lugar, uma judicialização quantitativa. 
Nesse sentido, a expressão judicialização da vida se refere a uma certa 
explosão de litigiosidade no país, que se manifesta com a existência de 
um número espantoso de ações judiciais em curso. Conforme a época, 
o critério e a origem da pesquisa, as estatísticas oscilam entre 70 a 100 
milhões de processos em tramitação [...] A judicialização pressupõe 
um litígio, um conflito, uma disputa que não pode ser solucionada 
amigavelmente, de maneira negociada ou administrativa 
(grifamos)95. 

A postura de desjudicialização de procedimentos de Jurisdição Voluntária, 

adotada pelo Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”) nos últimos anos, com o 

estabelecimento de metas a serem cumpridas pelo Poder Judiciário, bem como 

estímulo à conciliação e mediação, inserem-se neste contexto. 

Como diretrizes atuais sobre esses temas, cumpre mencionar, também, o “I 

Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano”, de 2004, e o “II 

Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça Mais Acessível, Ágil e 

Efetivo”, de 200996, que estabelece como objetivos:  

I - acesso universal à Justiça, especialmente dos mais necessitados; 
II - aprimoramento da prestação jurisdicional, mormente pela 
efetividade do princípio constitucional da razoável duração do processo 
e pela prevenção de conflitos; 
III - aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições de Estado 
para uma maior efetividade do sistema penal no combate à violência e 
criminalidade, por meio de políticas de segurança pública combinadas 
com ações sociais e proteção à dignidade da pessoa humana. 
(grifamos) 

                                                
94 TASSINARI, Jurisdição..., p. 59. 
95 BARROSO, A Judicialização da Vida..., p. 23: “O excesso de litigiosidade documenta, portanto, (i) o 
reiterado descumprimento de deveres e obrigações por parte de grande número de pessoas; (ii) grande 
espírito de emulação por parte de outras tantas. Ou, possivelmente, uma combinação de ambas as 
possibilidades. Em qualquer caso, não é bom”. 
96 Ambos os Pactos, celebrados pelos chefes dos três poderes da República brasileira estão 
disponíveis, respectivamente, em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=63995&caixaBusca=N  e 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm, acesso em 15/09/2018. 
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Para a consecução dos objetivos, o próprio Pacto estabelece, a adoção das 

seguintes medidas que, pela pertinência ao debate objeto da presente dissertação, 

merecem transcrição, com destaque às alíneas “b”, “j” e “k” e, especialmente, à alínea 

“d”, que trata especificamente do objetivo de estimular a menor judicialização: 

a) criar um Comitê Interinstitucional de Gestão do presente Pacto 
Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais Acessível, Ágil 
e Efetivo, com representantes indicados por cada signatário, tendo 
como objetivo desenvolver e acompanhar as ações pactuadas; 
b) conferir prioridade às proposições legislativas relacionadas aos 
temas indicados no Anexo deste Pacto, dentre as quais destacam-se a 
continuidade da Reforma Constitucional do Poder Judiciário e os temas 
relacionados à concretização dos direitos fundamentais, à 
democratização do acesso à Justiça, inclusive mediante o 
fortalecimento das Defensorias Públicas, à efetividade da prestação 
jurisdicional e ao aperfeiçoamento dos serviços públicos 
prestados à sociedade; 
c) incrementar medidas tendentes a assegurar maior efetividade ao 
reconhecimento dos direitos, em especial a concessão e revisão de 
benefícios previdenciários e assistenciais; 
d) fortalecer a mediação e a conciliação, estimulando a resolução de 
conflitos por meios autocompositivos, voltados à maior pacificação 
social e menor judicialização; 
e) ampliar a edição de súmulas administrativas e a constituição de 
Câmaras de Conciliação; 
f) celebrar termos de cooperação entre os Poderes com o objetivo de 
intensificar ações de mutirão para monitoramento da execução penal e 
das prisões provisórias, fortalecendo a assistência jurídica aos presos 
e familiares e promovendo ações de capacitação e reinserção social; 
g) incentivar a aplicação de penas alternativas; 
h) integrar ações de proteção às crianças e adolescentes vítimas ou em 
situação de risco e promover medidas de aprimoramento do Sistema 
de Justiça em que se insere o menor em conflito com a lei; 
i) aperfeiçoar a assistência e o Programa de Proteção à Vítima e à 
Testemunha; 
j) estruturar e apoiar as ações dos órgãos de controle interno e 
ouvidorias, no âmbito das instituições do Sistema de Justiça, com o 
objetivo de promover maior transparência e estimular a 
participação social; 
k) melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade, 
possibilitando maior acesso e agilidade, mediante a informatização 
e desenvolvimento de programas de qualificação dos agentes e 
servidores do Sistema de Justiça; 
l) fortalecer o exercício do direito fundamental à ampla defesa e da 
advocacia; 
m) viabilizar os recursos orçamentários necessários à implantação dos 
programas e ações previstos neste Pacto. (grifamos) 
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Sobre a centralidade do debate em torno da celeridade e garantia do acesso à 

justiça, afirma José Rodrigo Rodriguez, em seu livro Como decidem as cortes? 

 

O debate sobre a reforma do Poder Judiciário no Brasil, por 
exemplo, tem se concentrado principalmente nas questões da 
celeridade da prestação jurisdicional e na garantia de acesso à 
justiça à população brasileira. De acordo com essa agenda, é 
preciso modernizar nossos códigos de processo, aumentar o 
número de juízes e melhorar a gestão interna do Poder Judiciário 
para garantir sentenças mais rápidas. Além disso o país, segundo 
o raciocínio dominante, precisaria ampliar a oferta de 
mecanismos de solução de conflitos (juizados especiais, 
mediação, conciliação) e o acesso a advogados e defensores 
públicos para permitir que os mais pobres utilizem o Judiciário 
para resolver seus problemas97.  

Diante de tal cenário, não faz sentido a manutenção de atos de Jurisdição 

Voluntária que só possam ser realizados judicialmente - diminuindo o acesso à justiça 

e ampliando o desequilíbrio entre os Poderes - se não houver fundamentos 

suficientemente fortes, além da tradição, para justificar essa manutenção. 

 

1.4 A Jurisdição Voluntária no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

No ordenamento jurídico pátrio os procedimentos de Jurisdição Voluntária 

estão previstos no CPC/2015, em parte sistematizados no capítulo XV, do Título III, 

da Parte Especial nos artigos 719 a 755, no artigo 610, que trata do inventário 

extrajudicial por escritura pública, e ainda no artigo 731 que trata da homologação do 

divórcio ou separação consensuais, e em parte em outros dispositivos esparsos. 

Adotando o entendimento proposto por Claus Offe, de que as relações 

modernas entre Estado e cidadão no ocidente baseiam-se em três componentes – 

liberalismo, democracia e Estado de bem-estar – , Celso Campilongo assevera que 

as críticas ao equilíbrio entre Estado de Direito (que ele identifica com liberalismo), 

Estado Representativo (que ele identifica com democracia) e Estado de Bem-estar 

                                                
97 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como Decidem as cortes?..., p. 190. 
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(que ele identifica com a prestação de serviços, ou na classificação de Marshall por 

ele citada, - os direitos civis, políticos e sociais), assentam-se na suposição de que as 

relações entre Estado e cidadão seriam ingovernáveis, ou seja, seriam relações em 

que é impossível se obter uma certeza jurídica98. 

Entretanto, ele considera que, ao reverso, a admissão da congruência entre 

aqueles três elementos – liberalismo, democracia e direitos civis, políticos e sociais – 

baseia-se na hipótese de que cidadão e Estado estabeleceriam relações legítimas, 

pautadas por princípios de obtenção do consenso e justificação da obediência desde 

que maximizassem a compatibilidade99. 

Nessa linha, a Jurisdição Voluntária é um instrumento legal que visa a 

maximização da compatibilidade, e assim têm grande relevância para a estabilização 

jurídica e política. 

A jurisdição dirige-se, essencialmente à composição ou à eliminação do conflito 

de interesses existente ou iminente entre as partes: a lide é eliminada por meio da 

declaração e aplicação do direito incidente ao caso concreto, por meio do processo 

de conhecimento, ou por meio do processo de execução100. 

Na jurisdição contenciosa existem partes, isto é, o autor que pede e o réu, em 

face de quem se pede. Na Jurisdição Voluntária, posto que ninguém pede contra 

ninguém, não existem partes101, mas simplesmente interessados102. A Jurisdição 

Voluntária não é, portanto, a ausência de contraditório, mas a ausência de partes, e, 

consequentemente, de lide. Inexistindo lide, há a possibilidade da resolução da 

situação pela Jurisdição Voluntária Extrajudicial. 

A Jurisdição Voluntária é uma função estatal que se filia ao que Zanobini 

denominou, com grande eco doutrinário, de “amministrazione pubblica del diritto 

                                                
98 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O Direito na Sociedade Complexa. São Paulo: Max Limonad, 
2000, p. 31-32.  
99 Ibidem, p. 31-32. 
100 CARNEIRO, Jurisdição e Competência..., p. 3. 
101 SANTOS, Manual de Direito Processual Civil..., p. 16. 
102 Ovídio Baptista também precisa bastante o conteúdo da expressão “interessados”. Cf. SILVA, Ovídio 
A. Baptista da. Curso de Processo Civil. 5ª ed. v. 1. São Paulo: RT, 2000, p. 45. 
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privato” 103, cuja melhor tradução entre nós seria administração pública de interesses 

privados. 

Não se trata de atividade jurisdicional, malgrado o nome que ostenta; e, no 

entender de muitos, é função que pode ser atribuída com igual nomen juris, a órgãos 

não judiciários. 

No dizer de Frederico Marques: 

A Jurisdição Voluntária, que tirou essa designação e nomen juris de 
um texto equívoco e discutidíssimo de Marciano, numa das passagens 
do Digesto, continua envolta em obscuridades e traduzida em 
conceitos ainda pouco claros. A caracterização de sua essência e 
natureza como ato estatal, persiste controversa e entremeada de 
dissídios doutrinários. Nos seus aspectos particulares, não é menor a 
série de dificuldades que se apresentam; e na aplicação prática da 
vida forense também dominam as incertezas, vacilações e 
insegurança [...] O seu caráter judiciário e o nome que lhe foi atribuído 
em fonte romanística de duvidosa autenticidade contribuíram para 
isso104. 

Sobre o nomen juris Jurisdição Voluntária, Daniel Neves complementa: 

Apesar do nome de Jurisdição Voluntária, a doutrina entende que, ao 
menos em regra, essa jurisdição nada tem de voluntária. Pelo 
contrário, o que se nota na maioria das demandas de Jurisdição 
Voluntária é a obrigatoriedade, exigindo-se das partes a intervenção 
do Poder Judiciário para que obtenham o bem da vida pretendido. Na 
Jurisdição Voluntária está concentrada a maioria das ações 
constitutivas necessárias, nas quais existe uma obrigatoriedade legal 
de atuação da jurisdição105. 

Assim, apenas por força da tradição, é que esse controle administrativo de 

direitos privados é entregue em grande parte ao Poder Judiciário, de modo que nada 

impede seja também exercido pelo tabelião, como por exemplo quando preside a 

lavratura de uma escritura, pelo promotor de justiça, por exemplo quando aprova os 

estatutos de uma fundação, ou pela Junta Comercial, quando promove o registro dos 

atos do comércio, entre outras funções. 

                                                
103 ZANOBINI, Guido. Scritti Vari di Diritto Pubblico. Milano: Giuffrè, 1955, p. 19. 
104 MARQUES, Ensaio..., p. 9. 
105 NEVES, Manual de Direito Processual Civil..., p. 97. 
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Nesse sentido, vale lembrar o pensamento de Carl Schmitt, que chega a 

afirmar a ilicitude de que a mera prática consuetudinária estenda a esfera de atribuição 

de um dos poderes106. 

Reitere-se que atividade precípua da magistratura é a função jurisdicional, de 

modo que não passa a Jurisdição Voluntária, que não é jurisdição, de atividade 

anômala dos juízes e tribunais. 

É uma das funções do Estado, entregue em grande parte ao Poder 
Judiciário – por força da tradição, ou a órgãos administrativos, em 
virtude da idoneidade, responsabilidade e independência perante a 
sociedade, visando evitar litígios futuros, ou irregularidades e 
deficiências na formação do ato ou negócio jurídico107 (grifamos). 

Funções anômalas são dadas à magistratura em razão do interesse público 

para melhor atuação da tutela jurisdicional. Carl Schmidt afirma que, nesses casos, o 

que ocorre pode ser considerado “uma ampliação de caráter extraordinário da 

competência de certas instâncias”108. 

Entendemos, acompanhando José Frederico Marques, que a jurisdição é uma 

das funções da magistratura, mas que outras existem, a ela afetas, a que se deve dar 

a denominação de funções judiciárias. Atribuição jurisdicional e atribuição judiciária 

são, assim, espécies diversas da atividade funcional que exerce o Poder Judiciário: 

aquela é função principal e a que o distingue dos demais poderes, no plano material; 

a última pode ser secundária ou anômala, e só no plano subjetivo ou orgânico se 

diversifica das que tocam ao legislativo e ao executivo109. 

Jean Dabin, depois de mostrar que, quando um órgão exerce funções de outro 

órgão, acumulando assim atribuições, há ataque ao princípio da separação de 

poderes, disse ser necessário, no entanto, que se verifique se essa violação pode ou 

não ser justificada, visto que os poderes soberanos participam de todas as funções 

do Estado em ampla escala. Assim é que o Legislativo tem atribuições judiciais, nos 

casos de impeachment, e o Judiciário funções legislativa, quando faz seus regimentos 

internos para os juízos coletivos. O essencial é que essa derrogação dos postulados 

                                                
106 SHMIDTT, Carl. Teoría de la Constituición. Madrid: Aliança Editorial, 1934, p. 168. 
107 PRATA, Jurisdição Voluntária..., p. 11. 
108 SHMIDTT, Teoría de la Constituición..., p. 150. 
109 MARQUES, Ensaio..., p. 23. 
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da separação trinômica tenha razão de ser. Os órgãos em que se encarnam os 

poderes do Estado necessitam de colaboração mútua e constante, através do qual 

todos se entrelaçam, por disposições adequadas à feição característica de cada um, 

contribuindo assim para a ordem constitucional 110. 

Apesar da voluntariedade marcar já o nome da jurisdição que ora se trata, a 

doutrina entende, em regra, que ela nada teria de voluntária: ao revés, na maioria das 

demandas de Jurisdição Voluntária haveria ainda hoje a obrigatoriedade da 

intervenção do Poder Judiciário por meio da exigência das partes, para que obtenham 

o bem da vida pretendido. 

Para Ernélis Fidelis do Santos, “na Jurisdição Voluntária está concentrada a 

maioria das ações constitutivas necessárias [...] nas quais existe uma obrigatoriedade 

legal de atuação da jurisdição”, da participação estatal, unicamente em razão da 

previsão legal, ainda que esta tenha apenas caráter homologatório: 

 

É interessante notar que essa obrigatoriedade é decorrência exclusiva 
da previsão legal, significando uma opção do legislador de condicionar 
o efeito jurídico de determinadas relações jurídicas, em razão de seu 
objeto e/ou de seus sujeitos, à intervenção do juiz, provavelmente em 
razão do status de imparcialidade, retidão de conduta e compromisso 
com a justiça que supostamente todos os juízes deveriam ter111. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, o que torna obrigatória a intervenção do 

Poder Judiciário nos procedimentos de Jurisdição Voluntária nada mais é que uma 
opção político-legislativa, que tem sido posta em xeque, e em algumas ocasiões 

relativizada, tal qual na Lei 11.441/2007 que autoriza expressamente a realização do 

inventário, da partilha, da separação, do divórcio e da extinção da união estável pela 

via administrativa, desde que preenchidos os requisitos da lei. 

O impeditivo legal para a realização desses procedimentos quando há 

menores ou incapazes vai de encontro às políticas de desjudicialização, que tem sido 

amplamente fomentadas pelo Estado, especialmente por tratar-se de procedimentos 

                                                
110 DABIN, Jean. Doctrine generale de l’Etat. Bruxelles: Emile Bruylant, 1939, passim. 
111 SANTOS, Manual de Direito Processual Civil..., p. 48-49. 
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de Jurisdição Voluntária em que existe concordância entre os interessados sobre o 

direito material a ser efetivado e, portanto, vasta possibilidade de realização o 

procedimento extrajudicial com participação do Estado apenas em caráter 

homologatório, e não em caráter substituto como na jurisdição contenciosa. 

Ressalte-se que a realização desses atos pela via administrativa, extrajudicial, 

é facultativa aos interessados, subsistindo sempre a possibilidade de sua resolução 

pela via judicial, se assim desejado pelos interessados, a qualquer tempo, o que está 

assegurado, explicitamente, no artigo 2º da Resolução 35/2007 do Conselho Nacional 

de Justiça112 que assevera: que “é facultada aos interessados a opção pela via judicial 

ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo 

de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial”, razão 

pela qual não há que se falar em prejuízo aos interessados, que na ocorrência de lide 

tornam-se partes, diante do Judiciário. 

Necessário explicitar e repisar esta premissa, eis que uma das críticas que se 

levantam contra a expansão da Jurisdição Voluntária Extrajudicial reside justamente 

no fato de a ela ser atribuída um equivocado caráter final e de obrigatoriedade, 

justamente o que ela não representa, visto que (i) a uma, necessita de acordo entre 

as partes e somente pode se efetivar extrajudicialmente se este consenso for 

assegurado e mantido até o final do procedimento extrajudicial; (ii) a dois, a qualquer 

tempo quando em curso, ou depois de realizado o procedimento extrajudicial, se 

passar a existir dissenso entre os interessados que se tornariam assim parte na 

constituição de uma lide, será possível promover ação judicial. 

  

                                                
112 A Resolução 35/2007 do CNJ será analisada de forma mais detida no item 2.4 deste trabalho. 
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2 PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EXTRAJUDICIAL 

A visão da cidadania como “direito a ter direitos” 
também está caduca e deve ser deixada de lado. A 
cidadania é bem mais do que isso. Ser cidadão é ter 
a possibilidade de tomar parte ativa no processo de 
definição da gramática institucional, mesmo que seja 
para além da linguagem dos direitos. Ou seja, ser 
cidadão é ter a possibilidade de exercitar e 
efetivar deliberativamente a imaginação 
institucional (grifamos) 113. 

 

 

2.1  Os procedimentos passíveis de serem realizados por Jurisdição Voluntária 
Extrajudicial 

 

Os procedimentos de Jurisdição Voluntária estão previstos no ordenamento 

jurídico, em parte sistematizados no capítulo XV, do Título III, da Parte Especial do 

CPC/2015, nos artigos 719 a 755, no artigo 610, que trata do inventário extrajudicial 

por escritura pública, e ainda no artigo 731 do mesmo Código, que trata da 

homologação do divórcio ou separação consensuais, e em parte em outros 

dispositivos esparsos.  

No ordenamento jurídico há previsão de procedimentos de Jurisdição 

Voluntária Judicial e Extrajudicial, tais como: a emancipação; a sub-rogação; a 

alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos 

e de interditos; a alienação, locação e administração da coisa comum; a alienação de 

quinhão em coisa comum; a extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do 

usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando 

decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição 

resolutória; a expedição de alvará judicial; a homologação de autocomposição 

                                                
113 RODRIGUEZ, Como decidem as cortes?..., p. 190. Segundo o autor, a visão de cidadania como 
“direito a ter direitos”, bastante influente no Brasil, foi proposta em 1997 por Celso Lafer a partir da obra 
de Hannah Arendt. 
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extrajudicial, de qualquer natureza ou valor. 

Em leis esparsas temos a declaração de aquisição de usucapião, prevista nos 

artigos 1.241 do CC/2002, e a homologação do plano de recuperação extrajudicial 

prevista na Lei de Falências, nos artigos 162 e 163114. Há ainda a previsão da Lei dos 

Registros Públicos115, que trata em seus artigos 110, 212 e 213 da retificação do 

registro e, ainda, a Lei Federal 12.767 de 27 de dezembro de 2012, que trata do 

Protesto de Certidões da Dívida Ativa (CDA). 

Os procedimentos de Jurisdição Voluntária previstos no artigo 719 e seguintes 

do CPC/2015, tem por característica a necessidade de provocação, seja por parte do 

interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, devendo o pedido estar 

devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da 

providência judicial116. 

O Código ainda determina que devem ser citados todos os interessados, bem 

como intimado o Ministério Público (nos casos do artigo 178, CPC/2015) para que, 

querendo, se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá haver a oitiva da 

Fazenda Pública em todos os casos em que tiver interesse. Há a determinação no 

Código de que o juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias117. 

No quadro comparativo contido no Apêndice 1 desta dissertação, explicitam-

se, de forma esquemática, os procedimentos de Jurisdição Voluntária e a sua previsão 

                                                
114 BRASIL. Lei Federal 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. Art. 162. O devedor poderá requerer a 
homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento 
que contenha seus termos e condições, com as assinaturas dos credores que a ele aderiram. [...] Art. 
163. O devedor poderá, também, requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que 
obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais 
de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. 
115 BRASIL. Lei Federal 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Art. 110. Quem pretender que se restaure, 
supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com 
documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério 
Público e os interessados, no prazo de cinco (5) dias, que correrá em cartório. [...] Art. 212. Na via do 
título restituída ao apresentante, com todas as folhas rubricadas, serão declarados, de forma resumida, 
os atos praticados em decorrência de sua apresentação, nela se consignando, obrigatoriamente, os 
lançamentos feitos nos Indicadores Real e Pessoal. [...] Art. 213. Se o teor do registro não exprimir a 
verdade, poderá o prejudicado reclamar sua retificação, por meio de processo próprio. 
116 Art. 720 do CPC/2015. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os 
documentos necessários e com a indicação da providência judicial. 
117 Art. 721 do CPC/2015. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, 
nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. [...] Art. 722 
do CPC/2015. A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse. 
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legal, muito embora a presente pesquisa não abranja todas aquelas hipóteses, mas 

de apenas duas delas, de que passamos a cuidar a seguir, com o objetivo de estudar 

de que forma esses procedimentos poderiam colaborar para a estabilização jurídica, 

por meio da desjudicialização. 

 

2.1.1 A homologação da separação, divórcio ou extinção de união estável 
consensuais com a participação de menores ou incapazes (Art. 733 do 
CPC/2015) 

 

Caio Mário da Silva Pereira sustenta que as normas de Direito de Família são 

normas de Direito Privado, na medida em que os interesses de protegidos são 

predominantemente individuais, tratando-se de uma relação entre particulares, 

embora haja interesse coletivo118. 

É nesse sentido privatista, que a Emenda Constitucional 66/2010 deu nova 

redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal119, ao dispor sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia 

separação judicial por mais de um ano ou de comprovada separação de fato por mais 

de dois anos. Esta alteração espelha recente entendimento do legislador sobre o 

princípio da intervenção estatal mínima em Direito de Família. 

Humberto Theodoro Júnior considera que por meio desta emenda 

constitucional esvaziou-se a figura substancial da separação de fato do Direito de 

                                                
118 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. vol. 5. Atual. Maria Cecilia Bodin de 
Morais. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 183-184. 
119 CF/1988. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. §1 O casamento 
é civil e gratuita a celebração. §2 O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. §3 Para 
efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. §4 Entende-se, também, como entidade 
familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. §5 Os direitos e deveres 
referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. §6 O casamento 
civil pode ser dissolvido pelo divórcio. §7 Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. §8 O Estado assegurará a assistência à família 
na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. 
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Família. Ele afirma que em razão disso muitos doutrinadores entenderam que não 

mais existiria a separação de fato e, em decorrência, desapareceria o procedimento 

de Jurisdição Voluntária, outrora destinado a dar-lhe eficácia em juízo, previsto no 

revogado Código de Processo Civil de 1973, em nos artigos de 1.112 a 1.124, de 

modo que o divórcio passaria a ser o único meio de dissolução do vínculo conjugal. 

Contudo, o próprio autor menciona a existência de corrente oposta: outros 

doutrinadores posicionaram-se no sentido de que a alteração promovida pela Emenda 

Constitucional não teria revogado a possibilidade da separação, mas somente 

suprimido o requisito para o divórcio, entendimento que nos parece mais acertado.  

A Emenda Constitucional 66/2010 alterou significativamente o §6º do 
226 da Constituição Federal, ao tornar possível o divórcio direto, sem 
mais condicioná-lo à prévia separação judicial ou a qualquer outro 
interstício anterior de separação de fato. Com tal modificação, passa 
a ter vez no Direito de Família a figura da intervenção mínima do 
Estado, simplificando a ruptura do vínculo matrimonial (grifamos)120.  

No plano infraconstitucional, a Lei 11.441/2007 permite, na forma extrajudicial, 

tanto o divórcio direto como a conversão da separação em divórcio. Neste caso, é 

dispensável a apresentação de certidão atualizada do processo judicial, bastando a 

certidão da averbação da separação no assento de casamento, nos termos do artigo 

52 da Resolução 35/2007 do CNJ121. 

Nader afirma sobre o divórcio extrajudicial: 

Na escritura púbica de divórcio direto, autorizada pelo art. 1124-A do 
Código de Processo Civil, há de constar a declaração dos cônjuges 
que estão casados, não possuem filhos menores ou incapazes e 
desejam a extinção do vínculo conjugal. No ato, necessariamente, 
devem estar assistidos por advogado, que pode ser comum. A 
escritura pública é título hábil para a averbação do divórcio no registro 
civil122. 

Sobre a ratio legis desta norma, Paulo Lobo considera que um dos benefícios 

                                                
120 THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil..., p. 512. 
121 Resolução 35/2007 do CNJ: Os cônjuges separados judicialmente, podem, mediante escritura 
pública, converter a separação judicial ou extrajudicial em divórcio, mantendo as mesmas condições 
ou alterando-as. Nesse caso, é dispensável a apresentação de certidão atualizada do processo judicial, 
bastando a certidão da averbação da separação no assento do casamento. (Redação dada pela 
Resolução nº 120, de 30.09.2010) 
122 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Direito de Família. v. 5. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, 
p. 238. 
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de tornar ágil e célere a separação e o divórcio, nos casos em que não há lide entre 

as partes, é que o Poder Judiciário ganha tempo maior para se dedicar às decisões 

de questões mais complexas, com diminuição de transtornos e ganhos para os 

jurisdicionados. 

A real intenção da norma é a de tornar mais ágil e célere a separação 
e o divórcio quando esses forem consensuais [...] para que se evitem 
transtornos de espera que uma ação judicial de separação ou divórcio 
consensual, e também a de inventário, geram para os jurisdicionados, 
permitindo assim, que o Poder Judiciário ganhe um tempo maior para 
se dedicar às decisões de questões mais complexas123. 

Motivado pelo entendimento de que a separação consensual teria 

desaparecido do direito de família, Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) 

ingressou com pedido de providências no CNJ, requerendo que fossem suprimidas 

da Resolução 35 as expressões "separação consensual" e "dissolução da sociedade 

conjugal", ao que o CNJ respondeu apontando que essa matéria não estava 

pacificada na doutrina nem na jurisprudência pátrias. 

De fato, há diferenças de amplitude e consequências jurídicas entre a 

separação e o divórcio, uma vez que a primeira admite reconciliação do casal, 

enquanto o segundo extingue definitivamente o casamento. 

Em decisão cautelosa, preferiu manifestar-se pela permanência das 
expressões no texto da Resolução. Entendeu que persistem as 
diferenças entre o divórcio e a separação. No divórcio há maior 
amplitude de efeitos e consequências jurídicas, figurando como forma 
de extinção definitiva do casamento válido. Por seu turno a separação 
admite a reconciliação e a manutenção da situação jurídica de casado, 
como prevê o CPC vigente [de 1973]124. 

O objetivo da intervenção do magistrado nos casos de separação, divórcio ou 

dissolução de união estável é meramente fiscalizatório, ou homologatório, podendo 

vir a ser exercido de outra maneira, ou mesmo por outros sujeitos, tais como o 

tabelião, com a participação do representante do Ministério Público.  

                                                
123 CASSETARI, Christiano. Separação, Divórcio e Inventário por Escritura Pública. São Paulo: Método, 
2007, p. 19. 
124 THEODORO JUNIOR. Curso de Direito Processual Civil..., p. 512. 
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A esse respeito, Humberto Theodoro Júnior afirma que “o divórcio consensual 

e a separação consensual, rol agora integrado também expressamente pela extinção 

consensual de união estável, integram a chamada Jurisdição Voluntária ou graciosa, 

já que são processados em juízo sem a existência de litígio entre os interessados”, 

afirmando ainda que a intervenção do magistrado se faz apenas com o fito de fiscalizar 

a regularidade do ajuste de vontades operado entre os consortes”125.  

Assim reafirma-se nosso entendimento sobre a natureza administrativa e 

substituível da intervenção do magistrado, e que a intervenção do juiz na espécie é 

apenas administrativa e tende tão somente a cooperar para a constituição de um 

estado jurídico novo. O efeito da ação do magistrado é integrativo, pois é por meio 

dele que o negócio dos interessados adquire eficácia, papel que pode ser, sem óbice 

ser realizado pelo tabelião. 

A característica da inexistência de lide na Jurisdição Voluntária como ponto de 

partida para a sua possibilidade de sua realização extrajudicial, é reforçada na 

legislação pela desnecessidade de tentativa de conciliação. 

O Código de Processo Civil de 1973 previa que, nos casos de separação ou 

divórcio consensuais, cônjuges deveriam comparecer pessoalmente à presença do 

juiz (salvo no caso de representação de incapaz) e, após verificar que a petição estava 

em ordem, o magistrado ouviria o relato deles sobre os motivos do divórcio, 

esclarecendo-lhes as consequências da manifestação de vontade, buscando a 

reconciliação dos cônjuges desavindos, na tentativa de manter o casamento126. 

 

                                                
125 THEODORO JUNIOR. Curso de Direito Processual Civil..., p. 514 e 515: “Trata-se de autênticos 
negócios jurídicos bilaterais, cujas partes são exclusivamente os cônjuges ou companheiros. Assim 
como o casamento e a união estável surgem de um acordo de vontades, também a sua dissolução 
pode ser obtida em determinadas hipóteses, por meio de um acordo em sentido contrário”. 
126 Art. 1.122. Apresentada a petição ao juiz, este verificará se ela preenche os requisitos exigidos nos 
dois artigos antecedentes; em seguida, ouvirá os cônjuges sobre os motivos da separação consensual, 
esclarecendo-lhes as consequências da manifestação de vontade. 
§ 1º Convencendo-se o juiz de que ambos, livremente e sem hesitações, desejam a separação 
consensual, mandará reduzir a termo as declarações e, depois de ouvir o Ministério Público no prazo 
de 5 (cinco) dias, o homologará; em caso contrário, marcar-lhes-á dia e hora, com 15 (quinze) a 30 
(trinta) dias de intervalo, para que voltem a fim de ratificar o pedido de separação consensual. 
§ 2º Se qualquer dos cônjuges não comparecer à audiência designada ou não ratificar o pedido, o juiz 
mandará autuar a petição e documentos e arquivar o processo. 
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Em todos os casos de separação consensual, de divórcio consensual 
(direto ou por conversão) ou dissolução da união estável consensual, 
há circunstâncias em que a lei dispensa o procedimento o judicial de 
Jurisdição Voluntária e permite às partes o acesso pela via 
administrativa para obter tanto a separação, o divórcio, como a 
dissolução da união estável extrajudicialmente, sem depender sequer 
da posterior homologação em juízo127. 

De acordo com o novo diploma processual vigente, dispõe o art. 731 do 

CPC/2015128, que a petição deverá observar requisitos legais e conter os seguintes 

dados: (I) a descrição dos bens comuns e a forma como serão eles partilhados; (II) as 

disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges (III) o acordo relativo à 

guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas; e (IV) o valor da contribuição para 

criar e educar os filhos. 

Como expusemos na parte introdutória deste trabalho, a separação e divórcio 

extrajudiciais no Brasil já são juridicamente possíveis desde o ano de 2007, a partir 

do advento da Lei 11.441, de 04 de janeiro de 2007. 

Afirma Humberto Theodoro Junior, em comento à lei: 

A par das vias judicias, a Lei 11.441, de 04.01.2007 alterou o Código 
processual de 1973 para ensejar que, em determinadas 
circunstâncias, a separação consensual e o divórcio consensual sejam 
realizados por via administrativa, ou seja, por meio de escritura 
pública, sem depender de homologação judicial (art. 1.124-A do 
CPC/1973 [...] Prevê o art. 733 do NCPC que o divórcio e separação 
consensuais, bem como a extinção consensual de união estável, 
podem ser realizados por via administrativa, sem necessidade de 
recorrer ao Poder Judiciário, desde que não haja nascituro ou filhos 
incapazes. Para tanto, os cônjuges (ou ex-cônjuges) ou companheiros 
deverão recorrer a um Tabelionato de Notas de sua escolha, para 
reduzir à escritura pública o acordo a que chegaram. Eventualmente, 
esses atos podem ser praticados pelo oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais que possui a atribuição de notarial, como ocorre, por 
exemplo, em municípios pequenos, que não são sede de comarca129. 

                                                
127 THEODORO JUNIOR. Curso de Direito Processual Civil..., p. 524. 
128 Art. 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, 
poderá́ ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão: I – as disposições 
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns; II – as disposições relativas à pensão alimentícia 
entre os cônjuges; III – o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas; e IV – o 
valor da contribuição para criar e educar os filhos. Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem 
sobre a partilha dos bens, far-se-á́ esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos 
arts. 647 a 658. 
129 THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil..., p. 513. 
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Sobre a mesma alteração legislativa, Paulo Lobo sustenta que ela veio para 

atender as reivindicações de desjudicialização da sociedade brasileira: 

Atendendo ao reclamo da comunidade jurídica brasileira, e da própria 
sociedade, para a desjudicialização das separações conjugais quando 
não houvesse litígio, a Lei n. 11.441/2007 introduziu a possibilidade 
de o divórcio ou a separação consensuais serem feitos pela via 
administrativa, mediante escritura pública130. 

Para além da simplificação e descongestionamento do Poder Judiciário, sobre 

a ratio juris da alteração legislativa de 2007 o autor acrescenta que a Constituição, ao 

consagrar em seu art. 226 o princípio da liberdade de constituição, desenvolvimento 

e dissolução do casamento e de qualquer entidade familiar, rompe com fortes 

tradições patriarcais, bem como controles religiosos e estatais historicamente 

exercidos sobre a família. 

Prossegue Paulo Lobo: 

Na Constituição, o princípio atingiu o ponto culminante da longa 
trajetória da família brasileira no rumo da laicização e da extinção dos 
traços do patriarcalismo. Sempre interessou ao Estado o controle da 
dissolução do casamento, para que o processo judicial desempenhava 
papel imprescindível, pois na família estavam ancorados os poderes 
políticos e econômicos dos grupos dominantes. A resistência ao 
divórcio não foi apenas de origem religiosa [...] Se a atual ordem 
constitucional tutela a liberdade de constituir e extinguir entidades 
familiares, e de serem mantidas enquanto afeto houver, o processo 
judicial para dissolver o casamento, sem igual exigência para as 
demais, tornou-se dispensável131. 

E arremata, com o seguinte questionamento: se para constituir o casamento 

não há necessidade de processo judicial, por que haveria para extingui-lo, quando os 

cônjuges estão de pleno acordo, sem qualquer situação litigiosa? 

O casamento no direito brasileiro é contrato solene – mas apenas contrato – 

dependente somente do consentimento livre dos nubentes: no direito pátrio os 

contratos em geral extinguem-se por mútuo acordo, mediante distrato, sem 

necessidade de processo judicial. No casamento, o Estado participa 

administrativamente da celebração, sem haver a necessidade de judicializá-la – como 

                                                
130 LOBO, Curso de Direito Civil..., p. 238. 
131 Ibidem, p. 144. 
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de fato é, bastando assim, em conclusão lógica, participar administrativamente da 

dissolução, mediante agente público definido em lei, o que dá força à tese da 

resolução do casamento pela via extrajudicial. 

Após a alteração legislativa de 2007, assim, passou a existir a opção pela 

separação consensual notarial, de maneira facultativa, pois os casais continuaram 

podendo, em todas as hipóteses, escolher a via judicial. 

Sobre a modificação de cláusulas acordadas pelos ex-cônjuges após a 

separação consensual notarial, embora a lei seja omissa a respeito, entende-se que, 

à semelhança do que ocorre nas separações judiciais, seja possível a modificação 

posterior de cláusulas se convier a ambos os cônjuges e não lhes trouxer prejuízo: 

 
Efetivada a separação consensual notarial, é possível a modificação 
de cláusulas acordadas pelos ex-cônjuges, embora a Lei Especial seja 
omissa a respeito. Como a possibilidade existe em se tratando de 
separação homologada pelo juiz, razão não há para se impedir a 
alteração nos itens do acordo, desde, naturalmente, que por mútuo 
acordo e não provoque o desamparo de um dos pactuantes132. 
 

Atualmente, a validade da separação, divórcio ou extinção de união estável 

extrajudiciais está legalmente subordinada às seguintes exigências do art. 733 do 

CPC/2015, a saber: a) inexistência de nascituro ou filhos menores ou incapazes do 

casal; b) inclusão na escritura de disposição relativas à descrição e partilha dos bens 

comuns; à pensão alimentícia que um cônjuge prestará eventualmente ao outro; ao 

acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do 

nome adotado quando se deu o casamento; e c) assistência dos contratantes por 

advogado comum ou por advogado de cada um deles ou por defensor público, cuja 

qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 

Questiona-se, assim, nos casos em que haja concordância das partes, dos 

cônjuges, quanto a todas as exigências legais, inclusive sobre a guarda, visita e 

pensão de filhos menores qual seria a pertinência da manutenção da regra que prevê 

a exclusividade da realização do procedimento perante o Poder Judiciário, além da 

garantia dos direitos desses sujeitos peculiares para o Direito e da observância da 

                                                
132 NADER, Curso de Direito Civil..., p. 239. 
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estrita legalidade, que poderia ser fiscalizada pelo Ministério Público no próprio 

tabelionato. 

A observância da legalidade pode e deve ser realizada como parte da função 

notarial, eis que a fé pública investida no tabelião exige dele tal conduta. Nesse esteio, 

Humberto Theodoro Junior, analisando a atual legislação, considera que a 

inobservância das exigências do art. 733 viola solenidade essencial do ato, 

acarretando sua nulidade nos termos do art. 166, V, do CC/2002133. 

De outra forma, os direitos dos menores e incapazes, nos procedimentos 

extrajudiciais poderão ser garantidos – assim como no processo judicial – por meio da 

obrigatória participação do Ministério Público, como se verá. 

 

2.1.2 Inventário e a partilha judiciais por escritura pública com a participação de 
menores ou incapazes (Art. 610 do CPC/2015) 

 

A partir do ano de 2007 tornou-se possível no ordenamento jurídico brasileiro 

a realização extrajudicial de inventários e partilhas. 

Tal alteração, refletindo tendência mundial, ao reduzir a complexidade e 

custos, ao mesmo tempo em que aumentou a celeridade do inventário e da partilha, 

encontrou boa aceitação dos jurisdicionados e da doutrina. 

A respeito da Lei 11.441/2007, Humberto Theodoro Junior afirma que a 

novidade só trouxe benefícios e merece aplausos: 

Trata-se de sistema antigo no direito europeu e que, a partir da Lei nº 
11.441/2007, passou a vigorar também entre nós, gerando só 
benefícios para as partes e para os serviços judiciários [...] a retirada 
do inventário da esfera judicial contribui para aliviar a justiça de uma 
sobrecarga significativa de processos. Essa sistemática, portanto, só 
merece aplausos134. 

 

                                                
133 THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil..., p. 526. 
134 Ibidem, p. 257. 
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O inventário consiste no procedimento pelo qual se definem os bens que 

integram o acervo hereditário, bem como qual quinhão pertencerá a cada um dos 

herdeiros quando do falecimento de um indivíduo. 

Segundo Eduardo Lamy, os principais objetivos do inventário e da partilha são 

identificar e separar os bens que compõe a meação do cônjuge; analisar se a herança 

é suficiente para o pagamento das dívidas, desde já pagando os credores habilitados 

e decidir a maneira pela qual se realizará a partilha. A herança constitui uma 

universalidade de bens e o espólio consiste na massa ainda não partilhada desses 

bens. É o procedimento pelo qual a sucessão se opera na prática, e a propriedade de 

determinado bem ou bens é passada de um indivíduo ao outro quando do falecimento 

do primeiro135. 

Desde que implementada esta legislação houve um êxodo de jurisdicionados 

às vias extrajudiciais, em princípio em razão da maior celeridade em comparação às 

vias judiciais, mas também impulsionado em razão dos menores custos. Nas palavras 

de Humberto Theodoro Júnior: 

 

Em lugar de promover o inventário e partilha em juízo, podem os 
interessados adotar a via administrativa, recorrendo ao chamado foro 
extrajudicial, em que atuam os tabeliães ou notários. Sem qualquer 
participação do juiz, o inventário e a partilha serão efetuados por 
escritura pública, a qual constituirá título hábil para qualquer ato de 
registro, bem como para levantamento de importância depositada em 
instituições financeiras, independentemente de homologação judicial 
(NCPC, art. 610, §1º)136. 

Trata-se, a nosso ver, de diretriz positiva no Direito pátrio, corroborada pelo 

posicionamento do CNJ com o estabelecimento de metas e com a indicação da 

desjudicialização como procedimento a ser adotado amplamente. 

Contudo, assim como quaisquer ato de Jurisdição Voluntária a realização do 

inventário extrajudicial é ato que necessita da concordância dos interessados e da 

ausência de lide: a utilização da via notarial não é obrigatória, mas facultativa aos 

                                                
135 LAMY, Eduardo. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 539 a 673. São Paulo: RT, 2016, 
p. 477 e 478. In: Coleção Comentários ao Código de Processo Civil; v. 9. Coord. Luiz Guilherme 
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 
136 THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil..., p. 157. 
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sucessores que, se preferirem, poderão continuar a utilizar o procedimento judicial 

para obter a homologação do acordo de partilha. 

Trata-se de decorrência do direito de acesso à justiça e do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição.  

 

Diante da notória morosidade do Poder Judiciário, observa-se um 
verdadeiro êxodo dos jurisdicionados às vias extrajudiciais, sendo 
oportuno salientar que “sob a égide do princípio da inafastabilidade da 
jurisdição adotado na sistemática da Constituição de 1988, não se 
torna necessário o esgotamento a via administrativa para que a 
matéria seja posta em apreciação pelo Judiciário. Vale dizer: o acesso 
à justiça é visto como direito fundamental, devendo ser incondicional 
e pleno137. 

Discutindo sobre a natureza jurídica do procedimento de inventário ser de 

Jurisdição Voluntária ou contenciosa, Daniel Pinheiro Longa, Andressa Moura dos 

Santos e Lorena Viana da Motta consideram que o CPC/2015 explicita, em diversos 

momentos, que as questões que dependam de prova diversa da documental não 

merecem análise no inventário, devendo-se utilizar as vias ordinárias, qual seja o 

procedimento comum (arts. 612 § 3º, 627, § 2º e 643). Asseveram os autores que “não 

cabendo ao juízo do inventário analisar determinadas questões contenciosas de 

mérito e de forma exauriente, a ideia é a de que a discussão é potencial, mas não 

necessária entre os herdeiros”. 

O fato é que em virtude da potencialidade litigiosa o CPC de 2015 manteve, 

a esse respeito, a localização topográfica do inventário e da partilha junto aos 

procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. 

Embora isso denote maior potencialidade litigiosa do inventário, em razão da 

própria natureza patrimonial que a maioria dos casos expressa, há que se considerar 

a extensa gama de situações que podem existir: desde a concordância e desejo dos 

sucessores em prosseguir pela via extrajudicial em vista dos benefícios auferidos, até 

a existência de um único sucessor (o que esgota e elimina a existência de qualquer 

                                                
137 LONGA, Daniel Pinheiro; SANTOS, Andressa Moura dos; MOTTA, Lorena Viana da. Aspectos 
práticos dos cartórios de títulos e documentos: procedimentos de inventário e divórcio extrajudiciais. 
Ciência Jurídica, Belo Horizonte, vol. 29, n. 182, p. 345-363, mar abril 2015, p. 347. Apud LAMY, 
Comentários..., p. 482. 
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concordância), ou mesmo a inexistência de patrimônio, no caso do inventário negativo 

(em que o potencial litigioso diminui de forma vertiginosa); situações estas em que o 

inventário extrajudicial mostra-se bastante adequado aos sucessores. 

Sobre inventário negativo Maria Berenice Dias tece crítica à utilização da 

atividade jurisdicional, que não deveria ocorrer, uma vez que o juiz se limita a repetir 

o que a parte disse: 

 

O processo é de Jurisdição Voluntária e a decisão judicial tem eficácia 
meramente declaratória da inexistência de bens. Ou seja, o juiz se 
limita a repetir o que a parte disse, sem qualquer subsídio probatório. 
Afinal, não dá para comprovar o que não existe, ou seja, a ausência 
de bens a inventariar. Para isso não deveria ser utilizada a atividade 
jurisdicional138. 

Oito anos após a alteração legislativa trazida pela Lei 11.441/2007, o 

CPC/2015 também modificou o regramento legal existente em matéria de inventário, 

permitindo em seu artigo 610, § 1º que, se todos forem capazes e concordes, o 

inventário e a partilha possam ser feitos por escritura pública. Nesse caso a escritura 

constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para 

levantamento de importância depositada em instituições financeiras. É necessário 

para tanto, em conformidade com o § 2º, que todas as partes interessadas estejam 

assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura 

constarão do ato notarial, sob pena de o tabelião se negar lavrar a escritura pública. 

A existência de testamento ou interessado incapaz são os únicos dois óbices à 

realização do inventário exclusivamente pelas vias extrajudiciais. 

 

O inventário extrajudicial é feito por meio de escritura pública, sendo 
que tal documento também é hábil tanto para efetuar atos de registro 
dos bens – Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas Comerciais, 
Instituições Financeiras, Detran – quanto para realizar o levantamento 
de valores havidos junto a instituições financeiras, independentemente 
do valor, mesmo havendo outros bens a serem inventariados (CPC, 
art. 610 § 1º)139. 

                                                
138 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 2ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 535. 
139 LAMY, Comentários..., p. 485. 
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Maria Berenice aponta ainda omissão legal quanto à permissão de inventário 

negativo através de escritura pública, que permaneceu no CPC/2015, e que segundo 

ela é lacuna que merecia ter sido suprida pela via legal. A autora afirma que este ponto 

é regulamentado apenas pela Resolução 35/2007 do CNJ, que tem interpretação 

sistemática, contemplando no artigo 28 a admissão dessa modalidade de inventário, 

na qual nada há para se partilhar e que tem por escopo a produção de provas de que 

o herdeiro nada herdou do finado140. 

Tal qual no divórcio e separação extrajudiciais, no inventário e partilha a 

escritura pública é documento hábil para qualquer registro – não apenas para o 

registro imobiliário – bem como para obter quaisquer valores depositados em 

instituições financeiras. 

Em uma análise crítica à alteração do CPC/2015, tendo em vista a formulação 

de políticas públicas que visem a uma maior eficiência, celeridade e economia, bem 

como a manutenção da segurança jurídica, Eduardo Lamy esclarece que houve 

alterações benvindas, as quais exemplifica: 

 

Houve alterações bem-vindas, tais como: a impossibilidade de o juiz 
iniciar inventários de ofício, exceção essa até então prevista no art. 
989 do CPC de 1973, numa espécie de juiz auditor fiscal; a 
antecipação dos efeitos da sentença de partilha para deixar clara a 
possiblidade de mediata fruição de bens (CPC de 2015, art. 647, 
parágrafo único) o estabelecimento de critérios mais claros para a 
elaboração do plano de partilha (CPC de 2015, art. 648), a 
instrumentalização de garantias ao nascituro (CPC 2015, art. 650), 
dentre outras141. 

Entretanto, o autor aponta a insuficiência da alteração legislativa quanto à 

eficiência do procedimento de inventário extrajudicial, já previsto anteriormente pelos 

arts. 982 a 1.054 do CPC de 1973, mantendo o modelo e estrutura do diploma anterior, 

dando a entender que o legislador poderia ter sido mais ousado quanto à mudança 

proposta, no sentido de uma maior desjudicialização. 

                                                
140 CARNEIRO FILHO, Humberto João. Inventário e Partilha Extrajudiciais no CPC de 2015: O resultado 
de um percurso histórico-dogmático. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre, 
vol. 12, n. 67, p. 59-73, jul/ago 2015, p. 70. Apud LAMY, Comentários..., p. 488. 
141 LAMY, Comentários..., p. 479. 
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Lamy aponta que a timidez das alterações no procedimento feitas pelo 

CPC/2015 foram “incapazes de simplificar a essência do procedimento e o formalismo 

dos atos tradicionalmente inerentes ao rito”, e, neste aspecto, não acompanharam o 

pulso inovador que o novo diploma recebeu em diversos outros temas. O autor acusa 

assim uma perda de oportunidade por parte do legislador, o que reforça a necessidade 

de ampliação das propostas de política pública acerca do tema da desjudicialização, 

discutidas neste trabalho. 

 

Fica claro que o legislador poderia ter se dedicado com mais afinco ao 
assunto do inventário e da partilha, aproveitando melhor a 
oportunidade do novo diploma processual para combater a 
morosidade, a ineficiência, o formalismo e as demais idiossincrasias 
deste procedimento especial142. 

Contudo, atualmente a possibilidade de realização desses atos por meio da 

Jurisdição Voluntária Extrajudicial não se estende aos casos em que haja menores ou 

incapazes envolvidos, o que diminui sobremaneira o número de casos que poderiam 

ser atendidos extrajudicialmente. Considera-se a possibilidade de alteração legislativa 

que contemple a realização de inventário e partilha extrajudicial com a presença de 

menores e incapazes, inclusive o nascituro como forma de ampliar o espectro da 

desjudicialização, desde que assegurada a legalidade do procedimento – por meio da 

atuação do notário, bem como seja assegurada a ordem jurídica por meio da 

participação do Ministério Público no procedimento. 

 

2.2 A proteção jurídica do menor e do incapaz e o Ministério Público 

 

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela 

Emenda Constitucional 65/2010, prevê em seu caput que é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

                                                
142 LAMY, Comentários..., p. 479. 
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familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão143. 

Essa proteção é regulamentada pela Lei 8.096 de 13 de julho de 1990, também 

conhecida por Estatuto da Criança e do Adolescente, neste trabalho abreviada por 

ECA/1990 e que, em seu artigo 7º, considera a qualidade especial de seus 

destinatários como pessoas em desenvolvimento, determinando que a criança (até os 

12 anos de idade) e o adolescente (dos 12 aos 18 anos de idade) têm direito à 

proteção à vida e à saúde, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência, atribuindo ao Estado a tarefa de 

efetivação de políticas sociais públicas que garantam este direito144. 

Também no sentido de dar efetividade à diretriz constante do art. 227 da 

Constituição Federal, o art. 4º do ECA/1990145 estabelece ser dever da família, da 
                                                
143 Art. 227 da CF/1998. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 
mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: I - aplicação de percentual dos 
recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; II - criação de programas de 
prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, 
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. § 2º A lei disporá 
sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos 
de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.§ 3º O 
direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: I - idade mínima de quatorze anos para 
admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII; II - garantia de direitos previdenciários 
e trabalhistas; III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; IV - garantia de 
pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa 
técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; V - obediência aos 
princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; VI - estímulo do 
Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; VII - programas 
de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de 
entorpecentes e drogas afins. § 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 
da criança e do adolescente. § 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. § 6º Os filhos, havidos ou 
não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. § 7º No atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente levar-se- á em consideração o disposto no art. 204. § 8º A lei estabelecerá: I - o 
estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; II - o plano nacional de juventude, de 
duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de 
políticas públicas. 
144 Quanto ao jovem, aguarda-se a edição do Estatuto do Jovem, previsto no art. 227, §8º, I da CF/1988. 
145 Art. 4º do ECA/1990. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
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comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

A garantia de prioridade prevista no dispositivo legal compreende: a) primazia 

de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de 

atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na 

formulação e na execução das políticas sociais públicas; e d) destinação privilegiada 

de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

Quanto à determinação legal de cada fase conforme a idade, Celso Antônio 

Pacheco Fiorillo explica que o legislador possivelmente utilizou o critério de fases da 

inteligência da pessoa humana, conforme preconizava Piaget: 

 

Salvo melhor juízo, o legislador ao adotar a idade de 12 anos como 
limite diferenciador entre criança e adolescente, estaria utilizando o 
critério de fases de inteligência da pessoa humana, como preconizava 
Piaget. De fato este, ao redigir sua “epistemologia genética”, 
desenvolveu uma teoria biológica sobre a construção do 
conhecimento humano146. 

Os menores de 16 anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que, mesmo por 

causa transitória, não puderem exprimir sua vontade são considerados absolutamente 

incapazes nos termos do artigo 3o do ECA/1990147. Determina, ainda, que a criança e 

                                                
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) 
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento 
nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude. 
146 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Os Fundamentos Constitucionais da Política Nacional do Meio 
Ambiente: Competências Constitucionais em matéria Ambiental. In: DANTAS, Marcelo Buzaglo; 
SÉGUIN, Elida; AHMED, Flávia (Coords.). O Direito Ambiental na atualidade: Estudos em Homenagem 
a Guilherme José Purvin de Figueiredo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 43. 
147 Art. 3º do ECA/1990. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único.  Os 
direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de 
nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 
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o adolescente gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto, assegurando-se lhes, por 

lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade.  

O interesse superior da criança, best interest of the child, foi expressamente 

reconhecido pela Convenção Internacional de Haia, como apontam Flávio Tartuce e 

José Fernando Simão: 

Na ótica civil, essa proteção integral pode ser percebida pelo princípio 
de melhor interesse da criança, ou best interest of the child, conforme 
reconhecido pela Convenção Internacional de Haia, que trata da 
proteção dos interesses das crianças148. 

O ordenamento jurídico pátrio presume que os genitores são os guardiões do 

melhor interesse dos filhos, mas sujeita essa presunção à fiscalização do Estado, 

especialmente em razão da existência de litígio, ponto fulcral para a compreensão da 

possibilidade de descentralização dos procedimentos da esfera judicial para a 

extrajudicial quando da inexistência desse litígio. 

 
Confia o legislador no melhor discernimento dos pais, cujas 
escolhas serão presumivelmente as melhores para os filhos. 
Todavia, deve o juiz verificar se o acordo observa efetivamente o 
melhor interesse dos filhos, ou o reduz em benefício de concessões 
recíprocas para superação do ambiente conflituoso, contemplando 
mais os interesses de um ou de ambos os pais. Essa é a orientação 
que deflui do art. 1586 do Código Civil, também aplicável às 
separações consensuais, que atribui ao juiz o poder de regular de 
maneira diferente: “a bem dos filhos”, sempre que houver motivos 
graves. Certamente é motivo grave a preferência dada pelos pais para 
a superação de seus próprios conflitos, em detrimento dos filhos 
(grifamos)149. 

                                                
pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de 
moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 
148 TARTUCE, Flávio e SIMÃO José Fernando. Direito Civil: Direito de Família. vol. 5. 8ª ed. São Paulo: 
Método, 2013, p. 20. Sobre o princípio do melhor interesse da criança prosseguem os autores: O 
CC/2002, em dois dispositivos, acaba por reconhecer esse princípio de forma implícita. Esses dois 
dispositivos são os arts. 1.583 e 1.584 do CC/2002, que foram substancialmente alterados pela Lei 
11.698/2008. 
149 LOBO, Curso de Direito Civil..., p. 169. 
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O melhor interesse da criança e do adolescente deve ser o centro da tutela-

jurídico-familiar, e nos casos de separação e divórcio dos pais sua interpretação deve 

ser abrangente e mais ampla do que a regulação da guarda e a fixação da obrigação 

alimentar ao genitor não guardião, prestigiando a convivência familiar. 

 

A separação dos cônjuges (separação de corpos, separação judicial 
ou divórcio) não pode significar a separação de pais e filhos. Em outras 
palavras, separam-se os pais, mas não estes em relação a seus filhos 
menores de 18 anos. O princípio do melhor interesse da criança 
trouxe-a ao centro da tutela jurídica, prevalecendo sobre os interesses 
dos pais em conflito. Na sistemática legal anterior, a proteção da 
criança resumia-se a quem ficaria com sua guarda, como aspecto 
secundário e derivado da separação. A concepção da criança como 
pessoa em formação e sua qualidade de sujeito de direitos 
redirecionou a primazia para si, máxime força do princípio 
constitucional da prioridade absoluta (art. 227 da Constituição) de sua 
dignidade, de seu respeito, de sua convivência familiar, que não 
podem ficar comprometidos com a separação de seus pais. A 
cessação da convivência entre os pais não faz cessar a convivência 
familiar entre os filhos e seus pais, ainda que estes passem a viver em 
residências distintas [...] Consequentemente, a centralidade da tutela 
jurídico-familiar na pessoa das crianças importa compreensão 
abrangente do conceito de proteção dos filhos. A proteção dos filhos 
é mais ampla que a regulação de guarda e a fixação da obrigação 
alimentar ao pai não guardião150. 

O entendimento é de que o princípio do melhor interesse deve ser interpretado 

ampliativamente, como afirma Paulo Lobo:  

 

A proteção dos filhos é mais ampla que a regulação de guarda e a 
fixação da obrigação alimentar ao pai não guardião [...] Mais do que a 
guarda, concebida tradicionalmente como direito preferencial de um 
pai contra o outro, a proteção dos filhos constitui direito primordial 
destes e direito/dever de cada um dos pais. Invertendo-se os polos 
dos interesses protegidos, o direito à guarda converteu-se no direito à 
continuidade da convivência ou no direito de contato. Os pais 
preservam os respectivos poderes familiares em relação aos filhos, 
com a separação e os filhos preservam o direito de acesso a eles e ao 
compartilhamento recíproco de sua formação151. 

                                                
150 LOBO, Curso de Direito Civil..., p. 168. 
151 Ibidem, p. 169. 
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Embora os pais sejam os principais titulares e responsáveis pela tutela do 

melhor interesse dos próprios filhos, a lei também alça o Ministério Público à condição 

de instituição guardiã do interesses indisponíveis (CF/1988, art. 127)152 e de menores 

ou incapazes (CPC/2015, em seu artigo 178, II)153. 

O Ministério Público exerce a função de curador, assumindo a missão 

sacerdotal de proteger aquele a quem lhe foi dado o dever de cuidar, em razão da 

situação de inferioridade que possa surgir em qualquer demanda para os incapazes 

por meio da atuação em causas em que figuram como sujeitos154.  

Para que se amplie a compreensão observe-se o conceito de Ministério 

Público. Descrito como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em conformidade 

com o artigo 127 da Constituição Federal de 1988, em redação dada pela Emenda 

Constitucional 80, de 2014. Marcado ainda pela independência funcional como seu 

princípio – expressamente afirmada na Constituição no § 1º do supramencionado 

artigo 127 é que deve atuar o Ministério Público. 

O constituinte foi feliz ao conceituar a instituição com a redação acima, 

porquanto ela é de fato completa, isto é, o Ministério Público só é instituição 

permanente por ser essencial à função jurisdicional do Estado, e é essencial a essa 

função estatal, porque defende a estrutura da sociedade política tal como foi 

desenhada no pacto político do povo, que é a Constituição. 

Nessa atividade de soberania estatal, além dos conflitos de interesses 

individuais, o poder judicante se vê diante de conflitos de interesses que dizem 

respeito ao interesse público primário.  

                                                
152 Art. 127 da CF/1988. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis. § 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional [...]. 
153 Art. 178 do CPC/2015. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir 
como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos 
processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos 
pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, 
por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. 
154 BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed. v 1. São Paulo: Forense, 
1981, p. 378. 
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O interesse público primário tem previsão constitucional devendo ser 

concretizado como um dos objetivos do Estado brasileiro, conforme redação 

insculpida no art. 3º, inciso IV da Constituição Federal155. 

Ora, se a sociedade política brasileira tem existência voltada para a 

concretização desses objetivos sublimes, como a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária (art. 3º, I), da garantia do desenvolvimento nacional (art. 3º, II), da 

erradicação da pobreza e da marginalização, e da redução das desigualdades sociais 

e regionais (art. 3º, III), ao lado do bem comum, resta claro que seu ordenamento 

jurídico existe para concretizar referidos objetivos. 

E esses objetivos serão realizados apenas com uma ordem jurídica embasada 

no regime democrático, que é aquele cujos valores são a igualdade e a liberdade. 

Em sociedades complexas como a nossa, a democracia de baixa intensidade, 

vale dizer, aquela ancorada apenas no direito de votar e ser votado, não é suficiente 

para a realização dos objetivos acima referidos, pelo que outros mecanismos se fazem 

necessários para o atingimento de tais finalidades. 

O reconhecimento de que nossa sociedade é pluralista, levou à adoção do 

regime democrático plural (art. 1º, V, da CF/1988)156, o que permite o equilíbrio entre 

as tensões decorrentes de interesses os mais diversos, muitas vezes contraditórios 

ou antagônicos. 

Por isso mesmo, o constituinte manteve no texto da Constituição de 1988, e 

até ampliou o objeto da ação popular (ver art. 5º, LXXIII) 157, isentando seu autor do 

pagamento de custas, salvo comprovada má-fé. 

                                                
155 Art. 3º da CF/1988. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
156 Art. 1º da CF/1988. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. 
157 Art. 5º, LXXIII da CF/1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIII - qualquer 
cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou 
de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
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Mas isso não basta, pois os conflitos entre interesses individuais e os interesses 

sociais, ou entre cada um desses e os interesses individuais indisponíveis, contariam 

com um desequilíbrio decorrente da pouca possibilidade de alguém empunhar a 

bandeira da defesa do interesse público, seja em decorrência dos gastos com 

profissionais habilitados, perícias, e até o consumo de tempo, sem contar a alienação 

daquele cidadão que vive uma vida de individualismo exacerbado. 

O baixo número de ações populares em curso em todo o país revela o quanto 

acertou o constituinte ao eleger, juntamente com outros instrumentos de 

concretização do regime democrático, o Ministério Público como instituição incumbida 

de defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, que de outro modo não 

seriam defendidos a contento. 

Ademais, no regime democrático o Poder Judiciário não pode atuar como 

acusador e julgador, sob pena de um desequilíbrio processual decorrente da 

desigualdade. 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 trata do Ministério Público 

como função essencial à justiça, em capítulo à parte dos Poderes, e considerando 

ainda suas incumbências e funções, judiciais e extrajudiciais, vislumbra-se que se 

trata de uma instituição autônoma que paira entre os poderes, para fiscalizá-los. É um 

órgão de controle do Executivo e do Legislativo, e até do Judiciário, com autonomia, 

sem o que não consegue exercer seu mister158. 

Em primeira instância, deve o representante do Ministério Público atuar para 

velar pelo interesse do incapaz, e quando a decisão tenha sido proferida em desfavor 

deste, do que conclui-se que sem a presença e tampouco a manifestação do fiscal da 

lei no acordo homologado em juízo, que refletiu notório prejuízo ao incapaz, deve o 

processo ser anulado, em razão do devido processo legal, da audiência em que foi 

prolatada esta decisão para frente.  

                                                
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência. 
158 NASCIMENTO, Luiz Sales. Ministério Público: aspectos gerais. In: Enciclopédia jurídica da PUC-
SP. CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Álvaro de Azevedo e FREIRE, André Luiz 
(Coords.). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: 
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/121/edicao-1/ministerio-publico:-aspectos-gerais, acesso 
em 13/10/2018. 
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Nesse sentido também dispõe o artigo 279 do CPC/2015159, sobre a nulidade 

dos processos em que o Ministério Público não for intimado a acompanhar feito em 

que deva intervir, que também reforça a necessidade de participação dessa instituição 

como fiscal e guardiã dos interesses dos menores e incapazes. 

O próprio ordenamento jurídico prevê possibilidades de acesso à justiça 

diversas da jurisdição contenciosa, haja vista inclusive normatização elaborada e 

repisada pelo CNJ no sentido de validar a conciliação, a mediação e outras formas 

como possiblidades de garantia de direitos. 

No que toca especificamente à participação do Ministério Público nos 

procedimentos de Jurisdição Voluntária, afirma o art. 721160 que será intimado o 

Ministério Público nos casos em que houver interesse público, social ou de incapaz, 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Contudo, Daniel Neves sustenta que o CPC/2015 manteve o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial já existente na vigência do CPC/1973, no sentido de que 

a participação do Ministério Público não é indispensável em todos os casos de 

Jurisdição Voluntária, que deve ser verificada no caso concreto.  

Afirma Daniel Neves: 

Pela previsão do art. 721 do Novo CPC, os interessados eram citados 
e o Ministério Público intimado, desde que presentes algumas das 
situações previstas pelo art.178 do Novo CPC. Como se pode notar 
do dispositivo legal ora comentado, o legislador adotou entendimento 
doutrinário já existente na vigência do CPC/1973 no sentido de que a 
participação do Ministério Público não era obrigatória, dependendo do 
caso concreto. Também era nesse sentido o posicionamento do 
Superior Tribunal de Justiça161. 

Para esse autor, a presença cumulativa do juiz e do promotor constituiria um 

exagero, ele considera acertada a opção do legislador porque realmente existem 

                                                
159 Art. 279 do CPC/2015. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado 
a acompanhar o feito em que deva intervir. § 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do 
membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele 
deveria ter sido intimado. § 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, 
que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. 
160 Art. 721 do CPC/2015. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, 
nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 
161 NEVES, Manual de Direito Processual Civil..., p.  41. 
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demandas de Jurisdição Voluntária Judicial em que a mera presença do juiz é um 

exagero, mas, de qualquer forma, suficiente para a regularidade do procedimento. A 

presença do Ministério Público nessa espécie de demanda – como por exemplo do já 

regulamentado divórcio ou separação, e inventário consensuais, em que apenas 

sujeitos capazes estejam envolvidos, seria desnecessária162. 

Já na Jurisdição Voluntária Extrajudicial, havendo menores ou incapazes no 

procedimento, não se poderia em princípio prescindir da participação do Ministério 

Público. O Ministério Público, nesses casos, atuaria como braço estatal especialmente 

destinado a intervir como fiscal da ordem jurídica em razão de interesse de incapaz, 

nos termos do artigo 178 da Constituição Federal de 1988 e, por fim, o notário atuaria 

como terceira e última instância a fiscalizar a regularidade e tutela do melhor interesse 

do menor. 

Nesses casos, a tríade protetora do menor Família / Ministério Público / Juiz 

poderia ser substituída pela tríade Família / Ministério Público / Notário, com nítidos 

benefícios, e riscos controlados por meio de aperfeiçoamento dos procedimentos, 

cingidos pelos princípios de Direito Notarial. 

Cumpre salientar, neste passo, que o adequado aperfeiçoamento desses 

procedimentos se beneficiaria sobremaneira de investigação estatística, acerca de 

qual tem sido a efetiva natureza da participação do Ministério Público nos casos de 

divórcio e inventário em que há presença de menor, mapeando as principais forças e 

vulnerabilidades concretas dos procedimentos de Jurisdição Voluntária Judicial. 

Apesar de extrapolar a proposta da presente pesquisa, cujo método é a revisão 

bibliográfica, conforme ficou delimitado na introdução deste trabalho, parece-nos que 

as investigações que recentemente vem sido encampadas na área da Jurimetria, 

lideradas no Brasil pelo professor Marcelo Guedes Nunes, poderiam ser de grande 

valia para fornecer elementos que permitissem uma regulamentação garantista da 

matéria no âmbito da Jurisdição Voluntária Extrajudicial. 

                                                
162 Ibidem. Prossegue o autor: Além da citação de todos os interessados e da intimação do Ministério 
Público, o art. 722 do Novo CPC determina a intimação da Fazenda Pública sempre que tiver interesse. 
Como o dispositivo não qualifica a espécie de interesse que proporcional tal intimação, é possível supor 
que seja algo mais amplo que o interesse jurídico que motivaria seu ingresso como assistente.  
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Sobre a origem do termo Jurimetria no direito norte-americano, bem como 

sobre as tentativas de precisar o seu significado, afirma o autor: 

 

It is unnecessary, and perhaps impossible, to give a precise definition 
to the field of jurimetrics. As in any pragmatic discipline, the definition 
will be given by the activities of its practitioners and will undoubtedly 
chance and expand the experiment and experience give answers to 
specific questions. The distinction between jurisprudence and 
jurimetrics is already evident. Jurisprudence is concerned with such 
matters as the nature and sources of the law, the formal bases of the 
law, the province and function of law, the ends of law and the analysis 
of general juristic concepts. Jurimetrics is concerned with such matters 
as the quantitative analysis of judicial behavior, the application of 
communication and information theory to legal expression, the use of 
mathematic logic in law, the retrieval of legal data by electronic and 
mechanical means, and the formulation of a calculus of legal 
predictability. Jurisprudence is primarily an undertaking of rationalism; 
jurimetrics is an effort to utilize scientific methods in the field of law. 
The conclusions of jurisprudence are merely debatable; the 
conclusions of jurimetrics are testable. Jurisprudence cogitates 
essences and ends and values. Jurimetrics investigates methods of 
inquiry163. 

Ao propor a aplicação da Estatística ao Direito, a Jurimetria desvia o foco das 

indagações sobre natureza jurídica, fontes e finalidades da lei, para enfatizar a análise 

quantitativa do comportamento judicial, propugnando pela necessidade do 

levantamento de dados matemáticos sobre os temas estudados, para permitir a 

formação de um cálculo de previsibilidade legal que embase decisões em previsões 

acuradas, ao invés de em opiniões idiossincráticas. 

 

                                                
163 NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a Estatística pode reinventar o Direito. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p.  97. Tradução livre do trecho citado: É desnecessário e talvez impossível 
fornecer uma decisão precisa da abrangência da Jurimetria. Como em qualquer disciplina pragmática, 
a definição será dada pela atividade de seus praticantes, e indubitavelmente transformará e expandirá 
o experimento e a experiência para dar resposta a perguntas específicas. A distinção entre o estudo 
da Jurisprudência e Jurimetria já é evidente. Jurisprudência se preocupa com problemas como a 
natureza e as fontes da lei, suas bases formais, a função da lei, sua finalidade e a análise de conceitos 
jurídicos gerais. A Jurimetria está preocupada com problemas como a análise quantitativa do 
comportamento judicial, a aplicação da comunicação e teoria da informação para a expressão legal, 
com o uso da lógica matemática na lei, com a recuperação de informação legal por meios eletrônicos 
e mecânicos e com a formulação de um cálculo de previsibilidade legal. Jurisprudência é, 
primariamente, uma empreitada do racionalismo; Jurimetria é um esforço para utilizar métodos 
científicos no campo da lei. As conclusões da jurisprudência são apenas disputáveis; as conclusões da 
Jurimetria são testáveis. A jurisprudência cogita das essências, fins e valores. Jurimetria pesquisa os 
métodos de investigação. 
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O próprio Loevinger afirma: 

 

A expressão jurimetria foi utilizada pela primeira vez no artigo 
Jurimetrics, the next step forward, publicado por Loevinger em 1949. 
A influência do realismo norte americano no trabalho é evidente, a 
começar pelo título do artigo, que faz referência ao texto clássico de 
Karl Llewenllyn, A Realistic Jurisprudence: the next step. Loevinger 
mostra-se um adepto das principais críticas dos realistas à pesquisa 
tradicional, especialmente rejeição às concepções mecanicistas do 
Direito, à confusão conceitual da teoria jurídica, à tomada de decisão 
baseada em suposições e à necessidade de previsões acuradas 
substituírem opiniões idiossincráticas164. 

Assim, antes de nos lançarmos ao desafio de propor contornos para a 

formulação de políticas públicas em matéria de inventário e divórcio extrajudiciais, 

lembramos as seguintes palavras de Pontes de Miranda: 

 

Para indicar como seria possível uma boa reforma da magistratura 
seria preciso ter um conhecimento de que não disponho, isto é, saber 
o número de processos em cada vara, lugar de cada vara e de cada 
tribunal, número de juízes dos tribunais, qual o horário que fazem e a 
distribuição dos feitos. É um assunto que deve ser estudado a fundo. 
Não é possível recorrer à improvisação para fazer a reforma165. 

Atualmente, graças às pesquisas do Justiça Aberta166 e do Justiça em Números 

do CNJ esses dados já estão disponíveis, mas como lembra Marcelo Guedes, “falta 

agora aprendermos a usá-los”, utilizando novas metodologias de pesquisa e trabalho 

em equipe antes de propor soluções de política pública, como se afirmará no próximo 

capítulo. 

A sociedade clama por resultados e a pesquisa jurídica moderna, 
atendendo a este clamor com algum atraso, está se tornando cada vez 
mais interdisciplinar e, portanto, baseada no trabalho em equipe. Só o 
trabalho em grupo pode colocar de pé pesquisas capazes de 

                                                
164 LOEVINGER, Lee. Jurimetrics: the methodology of legal inquiry, v. 28, 963, p. 8. Apud NUNES, 
Jurimetria..., p. 98. 
165 Apud NUNES, Jurimetria..., p.  111. 
166 O Justiça Aberta é um sistema de consulta que facilita o acesso dos cidadãos a informações sobre 
a localização de varas cíveis, tribunais, cartórios e outras instituições a serviço do sistema judiciário do 
Brasil e sobre relatórios de produtividade das secretarias processuais. O banco de dados simplifica o 
acesso às instâncias judiciárias do país e é gerenciado pela Corregedoria Nacional de Justiça. 
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-aberta, acesso em 04/09/2018. 
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compreender os fatores que animam a realidade complexa, numerosa 
e descentralizada do mundo jurídico atual167. 

 

2.3 Princípio da eficiência e ampliação da Jurisdição Voluntária Extrajudicial 

 

No Brasil atualmente os procedimentos de Jurisdição Voluntária encontram-se 

previstos em diversas leis esparsas, como expusemos na introdução, nas quais ora 

tais procedimentos são atribuídos a órgãos do Poder Judiciário - ao que se intitula 

Jurisdição Voluntária Judicial, e ora são atribuídos a notários - ao que se intitula 

Jurisdição Voluntária Extrajudicial. 

Na primeira parte desta dissertação, buscamos demonstrar que na Jurisdição 

Voluntária Judicial não há exercício de função ontologicamente jurisdicional, mas 

apenas judiciária, isto é, trata-se de função administrativa exercitada em caráter 

anômalo por juízes e tribunais. 

Nesta segunda parte da dissertação, nosso objetivo é demonstrar que, nas 

situações em que há consenso ao invés de lide, uma política pública de 

descentralização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária, representa uma 

solução para ampliar a cidadania no Estado Democrático de Direito que, por esta 

razão, deveria ser adotada pelo legislador. 

A reflexão sobre os prós e contras, isto é, sobre os riscos e benefícios, dessa 

modificação na estrutura do Estado brasileiro, promovendo a realocação de 

procedimentos da Jurisdição Voluntária Judicial para a Jurisdição Voluntária 

Extrajudicial é o objeto sobre o qual passamos a nos aprofundar. 

Seria a Jurisdição Voluntária Extrajudicial mais eficiente do que a Jurisdição 

Voluntária Judicial, nos casos de divórcio e inventário envolvendo menores, por 

exemplo? E deve o legislador adotar políticas públicas em nome de maior eficiência? 

A adoção por políticas públicas mais eficientes pode promover a cidadania no Estado 

Democrático de Direito? 

                                                
167 NUNES, Jurimetria..., p.  111 e 12. 
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Se nos valemos da ideia de eficiência para fundamentar a necessidade ou 

conveniência da desjudicialização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária, torna-

se imprescindível esclarecer o sentido que se atribui a este vocábulo, haja vista a sua 

grande utilização para além das fronteiras do Direito, em outras ciências, como a 

Economia ou a Administração de Empresas, bem como a possibilidade de sua 

utilização, em certos contextos, de maneira vaga ou imprecisa. 

Se em linguagem coloquial o vocábulo eficiência é frequentemente empregado 

simplesmente para referir a serviços ou produtos mais rápidos e baratos (economia e 

celeridade), no domínio das ciências o conceito precisa ser considerado com maior 

rigor científico. 

Em Administração de Empresas, a ideia de eficiência aparece 

predominantemente ligada à racionalidade e otimização dos meios para a consecução 

dos fins, isto é, à ideia de melhor relação custo-benefício na realização de qualquer 

atividade. 

Como afirma Batista Júnior: 

A eficiência representa a relação entre os recursos aplicados e o 
produto final obtido, ou seja, a razão entre o esforço e o resultado, 
entre o custo e o benefício resultante (relação entre meios e fins). Está 
voltada para a melhor maneira pelas quais as coisas devem ser feitas 
ou executadas (métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados 
da forma mais racional possível. Verifica-se, pois, que a eficiência 
preocupa-se com os meios, com os métodos e procedimentos mais 
indicados, que precisam ser devidamente planejados e organizados, 
a fim de assegurar a otimização da utilização dos recursos 
disponíveis168. 

A partir dessa definição de eficiência nota-se que, em Administração de 

Empresas, eficiência tem a ver com a busca da melhor relação entre meios e 

resultados, e não apenas com a busca dos melhores resultados em si, para o que esta 

ciência se vale do conceito de eficácia.  

                                                
168 BATISTA JUNIOR, Princípio Constitucional da Eficiência..., p. 96. Segue o autor: Portanto, nos 
domínios da Ciência da Administração, a eficiência tem a ver com fazer corretamente as coisas, com 
a melhor utilização dos recursos disponíveis, enfim, com a otimização da relação meio-fim. [...] “Cuida-
se pois, da relação mais adequada que se espera entre os bens e os serviços produzidos (outputs) e 
os fatores produtivos utilizados para obtê-los (inputs)”. Por isso, representa a relação entre os recursos 
aplicados e o produto obtido, assim, representa a razão entre o esforço e o resultado, entre o custo e 
o benefício (p. 224-226). 
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Prossegue o autor, diferenciando eficiência de eficácia em Administração de 

Empresas: 

Na Ciência da Administração, as organizações são avaliadas em 
aspectos de eficiência e de eficácia simultaneamente. Firmando uma 
distinção entre os termos, pode-se tomar que a eficácia seria uma 
medida do alcance de resultados, enquanto eficiência, uma medida da 
utilização dos recursos nesse processo. Eficiência quer dizer fazer as 
coisas bem-feitas, resolver problemas, cumprir com seu dever, reduzir 
custos, por outro lado, eficácia quer dizer fazer bem as coisas certas, 
produzir alternativas criativas, obter resultados, aumentar lucros169. 

Já em Economia, a ideia de eficiência apresenta contornos próximos, porém 

distintos, especialmente no que tange à sua aplicação ao Direito, como proposto pelas 

célebres escolas da Análise Econômica do Direito ou Law and Economics, que 

sustentam, com variações de intensidade, a conveniência e necessidade de aplicação 

de critérios de eficiência econômica ao raciocínio jurídico e tomada de decisões. 

A respeito das escolas que propugnam a interseção entre o universo jurídico e 

o econômico, ao apresentar recente tradução da obra clássica de Coase intitulada “A 

Firma, o Mercado e o Direito”, Antônio Carlos Ferreira e Patrícia Cândido Alves 

Ferreira comentam: 

As relações entre Direito e Economia não são recentes e têm, ao longo 
dos tempos, variado de intensidade, de importância e, em especial, de 
percepção por parte dos juristas e economistas. Para se mencionar 
três dos grandes pensadores econômicos dos últimos 200 anos, Adam 
Smith, Karl Marx e John Maynard Keynes influenciaram notavelmente 
o Direito com suas ideias [...] Nos últimos 50 anos desenvolveu-se o 
chamado Law and Economics, que acentuou as intersecções entre o 
universo jurídico e o econômico, ao passo que atraiu para si um 
número considerável de juristas, o que se corrobora por dezenas de 
publicações sobre o tema no Brasil. A variedade dessa literatura é 
surpreendente, embora às vezes não se encontre uma diferenciação 
clara entre Law and Economics e Análise Econômica do Direito, o que 
implica explorar as distinções de pensamento entre Richard (sic) 
Coase e Richard Posner170. 

Em linhas gerais, os pensadores dessas escolas defendem a aplicação do 

raciocínio econômico ao jurídico, visando a persecução da solução jurídica mais 

                                                
169 BATISTA JUNIOR, Princípio Constitucional da Eficiência..., p. 93. 
170 COASE, Ronald. A Firma, o Mercado e o Direito. 2ª ed. Tradução de Helena Gonçalves Barbosa. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 234-235. 
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eficiente, entendida como aquela capaz de produzir os melhores resultados, isto é, 

que promove a melhor alocação de recursos e a maximização da riqueza. 

A respeito, ensina Fabiano del Masso: 

A análise econômica do direito, como sugere o nome, tem por 
finalidade aplicar às decisões jurídicas o raciocínio econômico, que 
toma como melhor decisão a que for mais eficiente para o mercado 
considerado. Em outras palavras, a solução do conflito de interesses 
deve corresponder à melhor decisão econômica possível, que será a 
mais eficiente [...] Portanto, a análise econômica do direito 
corresponde a uma elaboração teórica que utiliza a ordem jurídica 
como instrumento para a produção de consequências de ordem 
econômica, em especial a eficiência. Para tanto, as decisões de 
natureza jurídica devem pautar-se por princípios econômicos, que 
servirão de argumentos para sua sustentação171. 

Contudo, a despeito da valia da contribuição trazida por essas escolas, o autor 

alerta para os perigos que podem decorrer da suposição de que haveria uma 

hierarquia entre a Economia e o Direito, pelo qual o raciocínio jurídico se reduziria a 

mero instrumento para o alcance da máxima eficiência econômica. 

Prossegue o autor: 

A construção de uma maneira de pensar que alça princípios de 
economia como preponderantes em qualquer decisão jurídica 
desprezará os limites inarredáveis impostos pelos direitos e garantias 
fundamentais. Portanto, o inverso também não resolve a situação, pois 
tornar os princípios de direito preponderantes sobre qualquer decisão 
também resultará, na maioria das vezes, numa solução ineficiente. O 
que se deve preservar é o campo específico de cada uma destas 
técnicas, a econômica e a jurídica, ou seja, quando se está diante de 
uma decisão meramente econômica, ou quando ocorrerá uma 
possível supressão de direitos172. 

De fato, não se pode admitir a mera transposição do conteúdo do conceito de 

eficiência em Economia para o Direito, pois isso implicaria em sacrifício aos direitos e 

garantias fundamentais com que opera a ciência jurídica, na qual a eficiência é sim 

um dos valores a ser perseguido, mas não o único, muito menos o superior. 

                                                
171 MASSO, Fabiano Del. Direito Econômico Esquematizado. 3ª ed. São Paulo: Método, 2015, p. 234. 
172 COASE, A Firma..., p. 234. 
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Como ensina Cássio Modenesi Barbosa: 

O saber jurídico possui uma gramática que lhe é própria. De um lado 
a realidade social é apreendida pela linguagem leiga que lhe define o 
sentido à razão de sua capacidade de articular o universo circundante. 
Do outro, uma vez apreendida a realidade, deve ser ela compreendida 
a partir da particular ótica do Direito, cuja finalidade consiste em 
instrumentalizar a sociedade desde a perspectiva normativa e que se 
opera a partir de categorias que lhe são próprias, como justiça, 
liberdade, igualdade, segurança, certeza, deveres, obrigações, 
permissões, faculdades, responsabilidades. Essas categorias podem 
integrar o discurso médico, psicológico, biológico, econômico, 
químico, sociológico, porém com conotações e denotações próprias. 
E essas categorias também permitem, a partir de uma perspectiva 
jurídica, normatizar aqueles discursos173. 

Daniel Francisco Nagao Menezes cuida desse tema em capítulo de livro 

especificamente intitulado A Relação entre Economia e Direito, no qual sustenta tratar-

se de relação de similitude que sempre existiu e que é de mútua influência 

(coordenação), pois Economia e Direito desenvolvem-se separadamente, porém 

sempre se relacionando, cujo equilíbrio somente é alcançável por meio da introdução 

de um terceiro elemento, que é a Política 174. 

Nas palavras do autor: 

A relação entre Direito e Economia é de similitude, porém possuindo 
o Direito força normativa para alterar a Economia, e esta, a seu turno, 
pressiona politicamente o Direito, obtendo sucesso na maioria das 
vezes, para alcançar a perfeita regulação jurídica de suas atividades. 
Contudo, há que se ressaltar que tal equilíbrio, ou similitude, só é 
alcançado com a introdução de um terceiro elemento, que é a Política. 
A política funciona aqui como um freio às pretensões da Economia, 
sendo que os reflexos da influência da Economia no Direito somente 
são efetivados quando essa influência é aceita politicamente pela 
sociedade175. 

Em nosso ordenamento, a introdução inescapável do conceito de eficiência no 

Direito Constitucional brasileiro ocorreu em 1998, a partir de sua menção expressa no 

texto constitucional, alterado pela Emenda Constitucional 19/1998, que modificou a 

                                                
173 BARBOSA, Cássio Modenesi. A Vontade na Decisão Judicial: crítica à ideologia do formalismo 
jurídico. Tese de Doutorado em Direito, defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, em 2008, p. 147. 
174 MENEZES, Daniel Francisco Nagao. Economia e Mutação Constitucional. Belo Horizonte: Arraes, 
2014, p. 77. 
175 Ibidem, p. 91. 
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redação do caput do artigo 37, o qual previa em sua redação original: 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte [...] 

A supratranscrita redação foi alterada, dez anos após a promulgação da 

Constituição, pela EC 19/1998, para dela fazer constar expressamente a menção à 

eficiência, alçada à categoria de princípio constitucional: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...] (grifamos) 

A inclusão explícita do princípio jurídico da eficiência no ordenamento jurídico 

pátrio, com a consequente possibilidade ao cidadão de esperar e exigir do Estado a 

conduta mais eficiente, é imensamente representativa, consistindo na mais visível 

alteração constitucional que marcou a reforma do Estado Brasileiro. 

Nas palavras de Bruno Miragem: 

A marca mais visível da reforma do Estado brasileiro foi a introdução 
da exigência de conduta eficiente, elevada à condição de princípio 
constitucional informador da Administração Pública pela EC 19/1998, 
como critério de avaliação sobre correção do procedimento dos 
agentes públicos e da própria atuação administrativa [...] O emergir da 
eficiência administrativa como princípio constitucional explícito e 
finalidade comum da ação administrativa estatal é imensamente 
representativo176. 

Contudo, o próprio autor citado ressalva que essa alteração constitucional não 

implica na mera transposição dos conceitos de economia para a delimitação dos 

contornos do princípio jurídico da eficiência: 

A eficiência de que se trata quando se refere ao princípio 
constitucional da eficiência, embora tenha origens nas ciências 
econômicas, é conceito jurídico, daí porque não se admite – sob 
qualquer alegação – mera transposição de conceitos econômicos para 

                                                
176 MIRAGEM, Bruno. Direito administrativo aplicado: a nova administração pública e o direito 
administrativo. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
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a definição do princípio. Certamente exercem influência, porém não 
determinam177. 

A inserção expressa do princípio da eficiência em nossa Constituição, 

inicialmente foi considerada arriscada, gerando dúvidas e incompreensões, não 

faltando críticos que enxergassem nessa consagração uma verdadeira oposição entre 

o princípio da eficiência e outros princípios constitucionais: 

Não há dúvida de que a inserção no contexto jurídico constitucional da 
Administração Pública de conceito até então afeto à teoria da 
Administração ou da Economia, gerou – e ainda gera – 
incompreensões e críticas. Sobretudo, a de que a imposição da 
eficiência como princípio da Administração Pública visa a uma 
aproximação entre a gestão púbica e os modelos de gestão privada e, 
como isso, conscientemente ou não, a própria subversão da ideia de 
Administração púbica e sua vinculação ao princípio da legalidade. 
Destaca-se, assim, ‘acentuada oposição entre o princípio da 
eficiência, pregado pela Ciência da Administração, e o princípio da 
legalidade, imposto pela Constituição como inerente ao Estado de 
Direito178. 

Entretanto, não fazem sentido posicionamentos que pretendam negar o 

princípio da eficiência, pois trata-se de realidade inescapável, cujo conteúdo a 

comunidade jurídica vem, ao longo dos últimos 20 (vinte) anos, se encarregando de 

preencher e delinear. 

A esse respeito, em seu livro, intitulado “Princípio Constitucional da Eficiência 

Administrativa”, Onofre Alves Batista Junior constata: 

Agradando ou não, arriscada ou não, a ideia de eficiência 
administrativa encontrou consagração expressa no art. 37, caput, da 
CRFB/88, como princípio basilar reitor da atuação administrativa e daí 
deve ser interpretado e entendido, seu significado deve ser revelado. 
Não fazem qualquer sentido posicionamentos que ainda negam a 
existência do princípio da eficiência; a discordância poderia, quando 
muito, estar no conteúdo, na leitura que se faz do vetor, mas 
inegavelmente trata-se de um princípio constitucional expresso179. 

Sobre o desafio de construção de um conceito jurídico do princípio da 

                                                
177 Ibidem, p. 46. 
178 COUTO E SILVA, Almiro. Problemas jurídicos do planejamento. Cadernos de Direito Público. 
Revista da Procuradoria Geral do Estado do RS, n. 57m dez. 2003, p. 127. Apud MIRAGEM, Direito 
administrativo..., p. 43. 
179 BATISTA JUNIOR, Princípio Constitucional da Eficiência..., p. 538. 
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eficiência, cujo caráter se revela por natureza multiforme e cambiante, prossegue o 

autor: 

A caracterização de um princípio constitucional da eficiência 
administrativa é, sem margem de dúvidas, um desafio árduo. Da mera 
constatação da multiplicidade moderna de atuações da Administração 
Pública, pode-se perceber o caráter multiforme do referido princípio e 
seu próprio matiz cambiante [...] Embora sendo um conceito jurídico 
indeterminado, o mandamento da eficiência é determinável e, para 
que se possa proclamar sua relevância jurídica é preciso traçar seus 
contornos, assinalar os aspectos que o caracterizam e que informam 
seu conteúdo básico, isto é, deve-se traduzir para o mundo do Direito 
sua ideia nuclear180. 

Nesse esforço de fornecer elementos para a compreensão da ideia nuclear do 

conteúdo jurídico do princípio constitucional da eficiência, o mesmo doutrinador indica 

e analisa extensivamente os conceitos de: a) universalidade de resultados; b) 

produtividade; c) economicidade; d) qualidade; e) celeridade e presteza; f) 

continuidade na prestação dos serviços públicos; e g) desburocratização181. 

Na mesma linha, outros autores salientam como o conceito jurídico de 

eficiência tampouco se esgota nas ideias de celeridade e economicidade: 

A determinação do conceito de eficiência na Administração Pública, 
em primeiro lugar, não se vincula à obtenção de menores custos 
financeiros. Não há identidade entre menor custo financeiro e maior 
eficiência. Da mesma forma, não se pode medir eficiência pelo grau 
maior ou menor intervenção estatal em dada liberdade do particular. 
No primeiro caso, é de economia que se trata. No último, não é de 
eficiência, mas de proporcionalidade que se está a dispor. Daí não ser 
favorável, a qualquer título, confundirem-se os conceitos182. 

Delineamento que nos parece fundamental sobre o conteúdo jurídico do 

princípio da eficiência, é seu aspecto instrumental, isto é, como mecanismo e 

resultado de um processo contínuo de redefinições das relações entre o Estado 

Democrático de Direito e a sociedade: 

A eficiência da Administração Pública, pois, diz respeito ao melhor 
modo de realização de suas finalidades, do interesse público, o que 
coloca em relevo seu aspecto instrumental, como resultado de um 
processo contínuo de redefinição das relações entre o Estado e 

                                                
180 BATISTA JUNIOR, Princípio Constitucional da Eficiência..., p. 174. 
181 Ibidem, p. 173-207. 
182 MIRAGEM, Direito Administrativo..., p. 47. 
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a Sociedade e, como isso, a adoção, pelo direito administrativo, de 
valores e mecanismos contemporâneos a esta nova realidade 
(grifamos) 183. 

Não é possível pensar a definição do conteúdo do princípio da eficiência, de 

maneira desvinculada do contexto político social e econômico e das mudanças de 

paradigma pelas quais tem passado a gestão do Estado brasileiro, desde o modelo 

patrimonialista, passando pelo modelo burocrático, até a atual proposta de modelo de 

administração pública gerencial. 

Contudo, qual o exato significado da administração pública gerencial 
e da promoção da eficiência administrativa? A rigor, esta indicação se 
estabelece pelos promotores da reforma do Estado brasileiro, em 
contraste com o modelo de administração pública anterior à reforma 
e, portanto, que se constituiu na denominada administração pública 
burocrática. Ninguém desconhece – mesmo entre seus críticos, que o 
modelo burocrático surge no mundo no século XIX e no Brasil, na 
primeira metade do século XX, como uma evolução em relação ao 
modelo patrimonialista anterior184. 

Segundo Bruno Miragem, a proposta de modificação do Estado brasileiro para 

o modelo de gestão gerencial, fundamenta-se em argumentos como a necessidade 

de recuperação da governança, entendida como a capacidade financeira e 

administrativa do Estado de promover políticas públicas, bem como de aumento da 

governabilidade, compreendida como a capacidade política do governo de intermediar 

e exercer suas funções constitucionais. Trata-se de superar um modelo lento, caro e 

autorreferente de administração e, nesse sentido, desviado da finalidade de 

atendimento às demandas do cidadão185. 

O princípio da eficiência, nesse contexto, integra ao mesmo tempo em que 

desafia o novo modelo de administração, na direção da ampliação da cidadania no 

Estado Democrático de Direito. 

Tais aspectos integram o conceito jurídico de eficiência da 
Administração Pública e não podem ser desconsiderados. Integram-
se, pois, com fundamento constitucional, aos métodos de gestão a 
serem exigidos dos agentes públicos, assim como constituem meio de 
validação dos resultados a serem obtidos no âmbito da gestão pública, 

                                                
183 MIRAGEM, Direito Administrativo..., 47. 
184 Ibidem, p. 44. 
185 Ibidem, p. 34. 
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o que se coaduna com o novo perfil de Administração pública 
Gerencial e seus desafios atuais no âmbito do direito brasileiro186. 

Assim, o princípio da eficiência promove a cidadania, na medida em que 

viabiliza novas formas de participação dos cidadãos na vida da Administração Pública, 

que deixam de ser meros destinatários da atividade administrativa, e passam a dispor 

de um mecanismo de maior envolvimento nas escolhas estatais, podendo exigir dos 

agentes públicos métodos e resultados adequados de gestão pública. 

É neste particular que se apresenta o quarto aspecto deste novo perfil 
da Administração Pública, a cidadania. Trata-se de aspecto que 
legitima, em caráter formal e substancial, a atuação do Estado-
Administração no exercício de sua atividade administrativa. Trata-se 
da imposição de um novo modelo de participação dos cidadãos na 
vida da Administração Pública, no qual estes não são apenas 
destinatários das providências estatais, mas restam implicados 
diretamente no seu funcionamento e nos assuntos que lhe digam 
respeito. Tais processos, que se inserem no âmbito da denominada 
democracia participativa, não tem por condão suplantar o modelo 
institucional de representação política constitucionalmente instituído 
(democracia representativa), mas complementá-lo, visando a canais 
permanentes e estáveis de participação dos administrados no 
processo de tomada de decisões da Administração Pública187. 

Como ensina Diogo Figueiredo Moreira Neto, sobre a relação entre a 

participação administrativa e a participação política dos cidadãos no Estado: 

A participação administrativa é uma das modalidades de exercício da 
participação política, visando principalmente à legitimidade dos atos 
da Administração Pública, embora possa servir, incidentalmente, ao 
seu controle188. 

Na visão do modelo gerencial, a relação do Estado com os cidadãos deixa de 

ser apenas de poder, para passar a ser também de gestão.  

O direito administrativo brasileiro atual substitui a visão da relação de 
direito administrativo com relação de poder entre o Estado e os 
administrados por uma noção de relação jurídica administrativa de 
gestão (relação de gestão), na qual embora o Estado seja titular de 
prerrogativas jurídicas estabelecidas pelo ordenamento, sua atuação 
vincula-se ao exercício destas prerrogativas nos exatos limites e modo 

                                                
186 MIRAGEM, Direito Administrativo..., p. 50. 
187 Ibidem, p. 55. 
188 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da participação política: fundamentos  e técnicas 
constitucionais da democracia. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 55. Apud MIRAGEM, Direito 
Administrativo..., p. 40 e 55. 
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que lhe são estabelecidos, visando os fins sociais, e presidida sua 
atuação pelos deveres de proporcionalidade e razoabilidade189. 

Nesse contexto de modelo gerencial de administração do Estado brasileiro, é 

que se situam propostas de utilização de técnicas de descentralização administrativa, 

vistas como instrumentos aptos a garantir maior eficiência na atuação da 

administração pública. 

A descentralização administrativa pressupõe a ideia de que a 
pulverização e especialidade das atividades estatais dentre os vários 
órgãos que compõem a administração Pública são instrumentos para 
maior eficiência de sua atuação [...] Da mesma forma, frise-se, na linha 
de compreensão empregada ao princípio da eficiência, este novo perfil 
da Administração Pública, de modelo gerencial, vai propugnar a 
estruturação das atividades estatais a partir do destaque de técnicas 
de descentralização ou de delegação, sobretudo em vista de uma 
maior flexibilidade das normas estabelecidas, considerando as 
peculiaridades dos setores a que visem regular190. 

A desjudicialização dos processos em que não há lide, proposta neste trabalho, 

para que atos estatais atualmente alocados exclusivamente no Poder Judiciário (em 

sede Jurisdição Voluntária Judicial), possam também ser realocados e realizados por 

outros representantes estatais como notários (em sede de Jurisdição Voluntária 

Extrajudicial), insere-se igualmente nesse contexto.  

A ampliação da Jurisdição Voluntária Extrajudicial prestigia o princípio 

constitucional da eficiência, na medida em que consiste em política pública 

desburocratizante, que amplia as possibilidades de escolha dos cidadãos, bem como 

pode trazer ganhos de produtividade; economicidade; qualidade; celeridade, presteza 

e continuidade na prestação dos serviços públicos191. 

Nos casos de separação, divórcio ou dissolução de união estável, bem como 

nos casos de inventário e partilha envolvendo menores ou incapazes, objeto da 

presente pesquisa, não há óbice constitucional à aplicação do princípio da eficiência 

                                                
189 MIRAGEM, Direito Administrativo..., p. 55. Prossegue o autor: Por fim, permite avaliar a conduta do 
agente público, não mais sob o critério formal tradicionalmente associado ao exame sob o modo de 
exercício do poder, vinculado à legalidade ou discricionário, subordinado à decisão do administrador, 
mas em vista de resultados alcançados. 
190 MIRAGEM, Direito Administrativo..., p. 40 e 55. 
191 Para um conteúdo mais detalhado acerca de cada um desses elementos do princípio da eficiência 
ver BATISTA JUNIOR, Princípio Constitucional da Eficiência..., p. 173-207. 
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e desjudicialização dos procedimentos, ressalvada a garantia constitucional de 

participação do Ministério Público na Jurisdição Voluntária Extrajudicial, em condições 

equivalentes às existentes na Jurisdição Voluntária Judicial. 

A possibilidade de realização desses procedimentos de maneira extrajudicial 

representa a maior possibilidade de escolha e envolvimento dos cidadãos nos 

assuntos que lhes dizem respeito, sem abrir mão da atuação estatal e das garantias 

procedimentais de direito notarial, cujo propósito deve ser garantir que não haverá 

qualquer deficiência de juridicidade. 

Da mesma forma, o princípio da eficiência vincula-se ao novo modelo 
de Administração Pública, com maior participação dos administrados 
e centrados na ponderação de interesses, de modo a assegurar que a 
atuação mais adequada à realização dos objetivos públicos se dê 
“com a finalidade de levar à eficiência de desempenho, sem incorrer 
em deficiência de juridicidade192. 

A realização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária Extrajudicial 

prestigia o princípio da eficiência constitucionalmente consagrado em diversos 

aspectos. 

Em primeiro lugar pela celeridade, objetivo perquirido até mesmo pelo 

dispositivo constitucional que assegura a razoável duração do processo. Em regra, 

o procedimento extrajudicial é mais rápido, mais prático e menos burocrático do que 

o judicial, revestido, ademais, de flexibilidade, porque todo aquele assunto que for 

de interesse dos sujeitos, e sobre o qual houver consenso – não sendo contra legem 

– pode ser disposto por escritura pública.  

Há a ainda a economia, pois o divórcio extrajudicial tem custo baixo e preço 

tabelado por lei estadual (a escritura de divórcio dispensa a necessidade de 

homologação prévia do recolhimento de impostos pela Fazenda Estadual, por 

exemplo). A escritura pública pode ser assinada em tabelionato ou em outro local 

escolhido pelas partes, gerando maior comodidade e privacidade ao momento 

(artigos 4º e 5º da Resolução 35/2007 do CNJ), sempre com respeito à 

                                                
192 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 236 Apud MIRAGEM, Direito Administrativo..., p. 46. 
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territorialidade prevista no art. 9º da Lei 8935/1994193. 

A possibilidade de escolha do tabelião por parte dos interessados é também 

uma comodidade assegurada no artigo 1º da Resolução 35/2007 do CNJ, que 

determina que para a lavratura dos atos notariais de que trata a Lei 11.441/07, é 

livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do 

CPC/2015194. 

Cumpre mencionar, também, a previsão de gratuidade para aqueles que 

não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que estejam 

assistidos por advogado constituído, em conformidade com o disposto nos artigos 

6º e 7º da Resolução 35/2007 do CNJ195. 

Nesse sentido a desjudicialização democratiza a separação e o divórcio aos 

casais que não podem arcar com as custas de um processo judicial, considerando ser 

menos custosa a sua realização extrajudicial. 

Além da gratuidade da assistência jurídica, a lei prevê que os pobres 
que assim se declararem, perante o tabelião, não pagarão os 
emolumentos que a este seriam devidos. A atividade notarial é serviço 
público delegado pelo Poder Judiciário, ainda que exercida em caráter 
privado, cuja prestação pode ser gratuita se assim dispuser a lei. A 
determinação legal de gratuidade democratiza a via administrativa aos 
casais que desejam a separação e o divórcio, mas não podem arcar 
com as custas e despesas correspondentes. 

Assim, não se trata de buscar a aplicação do princípio da eficiência a qualquer 

custo, mas de conciliá-la com controles e garantias, que decorrem da intervenção 

estatal nos processos envolvendo menores e incapazes, aprimorando a administração 

                                                
193 Art. 4º da Resolução 35/2007 do CNJ. O valor dos emolumentos deverá corresponder ao efetivo 
custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados, conforme estabelecido no 
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.169/2000, observando-se, quanto a sua fixação, as regras 
previstas no art. 2º da citada lei [...] Art. 5º É vedada a fixação de emolumentos em percentual 
incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos serviços notariais e de registro (Lei nº 10.169, 
de 2000, art. 3º, inciso II). 
194 Art. 1º da Resolução 35/2007 do CNJ. Para a lavratura dos atos notariais de que trata a Lei nº 
11.447/2007, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do 
Código de Processo Civil. 
195 Arts. 6º e 7º da Resolução 35/2007 do CNJ. Art. 6º. A gratuidade prevista na Lei no 11.441/07 
compreende as escrituras de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais. Art. 7º. Para a 
obtenção da gratuidade de que trata a Lei no 11.441/07, basta a simples declaração dos interessados 
de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas 
por advogado constituído. 
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pública e a legislação ordinária para esse desafio de ampliação de cidadania. 

 

2.4 Delineamentos para uma proposta de política pública sobre a matéria 

 

Como se salientou no decorrer deste trabalho, a judicialização dos 

procedimentos de Jurisdição Voluntária é uma opção de política legislativa 

infraconstitucional que, atualmente, não homenageia os princípios constitucionais da 

harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF/1988), do amplo acesso à justiça (artigo 5º, 

XXXV, da CF/1988), da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/1988) e da eficiência da administração pública (artigo 37, caput, da CF/1988). 

Pode, a qualquer tempo, ser alterada pela legislação ordinária, para normatizar 

os procedimentos de Jurisdição Voluntária Extrajudicial que envolvam menores e 

incapazes, como medida jurídico-política de promoção à justiça. 

Como reconhece Daniel Neves: 

 
É interessante notar que essa obrigatoriedade é decorrência exclusiva 
da previsão legal, significando uma opção do legislador de condicionar 
o efeito jurídico de determinadas reações jurídicas, em razão de seu 
objeto e/ou de seus sujeitos, à intervenção do juiz, provavelmente em 
razão do status de imparcialidade, retidão de conduta e compromisso 
com a justiça que supostamente todos os juízes deveriam ter. Aquilo 
que torna obrigatório e exige uma demanda de Jurisdição 
Voluntária é fruto de uma opção político-legislativa, como fica 
claramente demonstrado com a Lei 11.441/2007, que passou a 
permitir o inventário, partilha, separação e divórcio pela via 
administrativa, desde que preenchidos os requisitos da lei. Atualmente 
as partes poderão optar por obter o inventário, partilha, separação e 
divórcio perante o cartório de registro civil das pessoas naturais (sic) 
ou o Poder Judiciário. Ainda que se continue a admitir a demanda 
judicial por Jurisdição Voluntária, nesses casos não são mais ações 
constitutivas necessárias e, portanto, não há que se falar em 
obrigatoriedade (grifamos) 196. 

 

                                                
196 NEVES, Manual de Direito Processual Civil..., p. 39. 
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A inexistência de lide é, como se viu, a conditio sine qua non para a realização 

de procedimentos na Jurisdição Voluntária Extrajudicial, nos Tabelionatos de Notas. 

O notário, nesses casos, desempenha papel similar ao do juiz: deve assegurar 

que a lei seja cumprida, que os direitos dos interessados sejam resguardados e 

revestir das necessárias formalidades o ato praticado, inclusive frente a terceiros. 

Nos casos envolvendo menores ou incapazes, para a proteção da condição 

especial de vulnerabilidade desses sujeitos, a tríade protetora do menor Família/ 

Ministério Público/Juiz poderia ser substituída pela tríade Família/Ministério Público/ 

Notário, com benefícios para a cidadania, e riscos controlados por meio de 

aperfeiçoamento dos procedimentos reguladores da matéria, cingidos pelos princípios 

de Direito Notarial. 

Observe-se que a descentralização dos procedimentos de Jurisdição 

Voluntária para órgãos administrativos é bastante diferente da sua liberalização.  

Ainda que executados na esfera extrajudicial, esses atos estarão – como de 

fato estão, já que existe há mais de uma década previsão legal e consolidação na 

prática cotidiana dos tabelionatos – sob a égide estatal, dependentes da normatização 

legal e a ela submetidos para a observância da legalidade e da segurança dos 

procedimentos. 

A descentralização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária para órgãos 

administrativos tem por característica a manutenção da participação estatal sobre os 

atos praticados, situação bastante diversa da liberalização em que haveria perda de 

ingerência estatal, a qual poderia acarretar a volta a um estado de desregulação e 

insegurança jurídica. 

Apesar da manutenção da participação estatal nos atos envolvendo menores, 

a substituição da figura do juiz pela do notário, ainda que somente nos casos em que 

haja consenso, pode gerar dúvidas, ou até mesmo confrontos ou rechaços, pois essa 

tende a ser a reação natural da comunidade jurídica a propostas de modificação do 

do status quo de uma maneira geral. 
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Nas palavras de Rafael de Lazari, é compreensível que o novo traga consigo 

dúvidas, entusiasmos, e confrontos ou simples rechaços, pois a mera proposta de 

superação – ou complementação – a um estado inerte de coisas cria o ponto de 

tensão – expectativa/perspectiva do vindouro. 

Apenas a título de esclarecimento, a expressão estado inerte de 
coisas deve refletir os dois significados oriundos da física – do termo 
inércia: a ideia de que aquilo que se encontra em repouso tende a 
continuar em repouso, e a de que aquilo que se encontra em 
movimento tende a continuar em movimento. Alterações no ambiente 
jurídico englobam, pois, tanto a necessidade de movimentar a ciência 
jurídica em letargia – quando isso se fizer necessário, como a 
necessidade de estacioná-la momentaneamente quando inúmeros 
conceitos estiverem sendo criados sem que haja capacidade dos 
operadores do direito – e da sociedade, obviamente – de absorvê-los 
sem riscos de desconfigurações basilares. O mesmo direito que se 
move deve, em determinadas circunstâncias, ajustar seus 
mecanismos catalisadores para que não se desconecte da sociedade. 
Em quaisquer situações, o processo nunca se dá à mercê de 
questionamentos197. 

Quando existe o interesse de menores ou incapazes envolvido, naturalmente 

é ainda maior a resistência a qualquer proposta de alteração no ambiente jurídico, 

pois sempre está presente uma sensação de insegurança, e o receio de expor a maior 

risco os direitos de sujeitos especialmente vulneráveis e que se quer proteger, mesmo 

que essa sensação possa não corresponder à realidade objetiva de segurança do 

novel procedimento proposto. 

A esse respeito, diferenciando segurança objetiva de segurança subjetiva, 

Ricardo Dip comenta que muitas vezes a “sensação de segurança” (segurança 

subjetiva) pode ser imaginária, sem de fato corresponder a um estado de segurança 

objetivo. 

A segurança pode compreender-se ainda em sentido objetivo: estar 
objetivamente em segurança, pôr-se realmente em segurança, é 
abrigar-se ou estar a salvo de perigos reais; situação objetiva de 
segurança é ausência de perigo efetivo, de que deriva o estado 
subjetivo de repouso, calma, dispensa de cuidados [...] Não se exclui 
que a “sensação” de segurança possa ser imaginária: o que ignora ou 
erra sobre riscos pode estar subjetivamente seguro, sem, de fato, 
estar em segurança, mas sempre a segurança, em acepção subjetiva, 
remete a algo objetivo [...] Ainda que se trate de um juízo sobre 

                                                
197 LAZARI, Rafael de. Conselho Nacional de Justiça: dimensões operacionais e controvérsias. Curitiba: 
Juruá, 2017. 
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situação psicológica (por exemplo, julga-se o actante em segurança 
para uma dada ação futura), distinguem-se sempre a impressão ou 
juízo de estar seguro e o objeto desse julgamento198. 

A mera participação do Poder Judiciário, ainda que não isente os menores ou 

incapazes de risco de danos, em nossa atual cultura de alta judicialização, que nas 

palavras de Ingeborg Maus projeta no juiz a figura do pai, tende a gerar essa sensação 

de segurança subjetiva, mesmo que na via judicial essa segurança objetiva não exista, 

uma vez que riscos fraude e danos ao interesse do menor são inerentes tanto aos 

procedimentos judiciais quanto aos extrajudiciais. 

Daí as provocativas palavras da professora alemã Ingeborg Maus, em seu 

artigo O Judiciário como Superego da Sociedade, para quem as fixações libidinais 

contemporâneas na figura do pai-juiz, representam notória regressão de uma 

“sociedade-órfã” a valores pré-democráticos de parâmetros de integração social: 

 

Nesta fuga da complexidade por parte de uma sociedade na qual a 
objetividade dos valores está em questão não é difícil reconhecer o 
clássico modelo de transferência do superego. A eliminação das 
discussões e procedimentos no processo de construção política do 
consenso, no qual podem ser encontradas normas e concepções de 
valores sociais, é alcançada por meio da centralização da 
“consciência” social na Justiça (p. 186) [...] Todos esses desencontros 
do debate atual conduzem, dentro dos modelos alternativos, à 
redescoberta dos mesmos padrões da “religião civil”. Assim, a Justiça, 
a primeira de todas as funções do Estado, aparece ocasionalmente 
como “instituição” social eu decide acerca do real emprego dos 
recursos psíquicos de força por parte do Estado. [...] Essa constatação 
autoriza o reconhecimento de fixações libidinais [...] A libido da 
sociedade ter-se-ia deslocado da chefia do aparato Executivo para a 
cúpula do Poder Judiciário [...] Nessa representação da Justiça como 
instancia moral localiza-se sua contrapartida à libido projetada pela 
sociedade (p. 200) [...] Essa informalização básica do direito, a 
“dinamização da proteção dos bens jurídicos”, sujeita cada vez mais 
setores sociais à intervenção casuística de um Estado que, em nome 
da administração de crises ou de sua prevenção, coloca em questão 
a autonomia do sujeito para garantir a autonomia dos sistemas 
funcionais. Ao mesmo tempo que a moralização da jurisprudência 
serve à funcionalização do direito, a Justiça ganha um significado 
duplo. A nova imago paterna afirma de fato os princípios da “sociedade 

                                                
198 DIP, Ricardo. Segurança Jurídica e Crise Pós-Moderna. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 42. 
Sobre segurança jurídica, esclarece o autor: Delos conceitua a segurança jurídica, large sumpto como 
a garantia dada ao indivíduo de que sua pessoa, seus bens e seus direitos não serão objeto de ataques 
violentos, ou de que, se esses ataques vierem a produzir-se, a sociedade lhes assegurará proteção e 
reparação (p. 59). 
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órfã” 199. 

Para além das características psico-sociológicas contemporâneas de depósito 

de fé no Poder Judiciário, em boa parte, a postura resistente à desjudicialização de 

procedimentos decorre do desconhecimento por parte da própria comunidade jurídica 

em geral a respeito da própria natureza da função notarial, dos princípios que 

cingem o Direito Notarial, bem como dos mecanismos de controle e accountability 

em torno dos procedimentos extrajudiciais. 

A função notarial consiste numa atividade jurídica desenvolvida pelo 
notário ou tabelião, com o intuito de auxiliar os particulares, de forma 
imparcial, na regulamentação dos seus direitos subjetivos, auxiliando-
os com cautela e presteza na busca de uma solução adequada 
juridicamente e, com o fim de conferir a estes atos certeza jurídica200. 

Esse desconhecimento tende a manter o preconceito e ressentimento que 

ainda cercam as atividades notariais e registrárias, como em recente obra, após 40 

anos de exercício da magistratura, comenta José Renato Nalini, Desembargador e 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no biênio 2014/2015: 

É incompreensível que parte do sistema Justiça ainda encare com 
preconceito e ressentimento os antigos cartórios. São instituições 
tradicionais, estão no Brasil há quase 500 anos. Souberam adequar-
se às exigências contemporâneas. Estão anos-luz à frente do 
Judiciário na informatização e utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação. Deveriam ser prestigiadas para assumir 
novas atribuições em desafogo de uma Justiça que não consegue 
atender às demandas. São parceiras, nasceram ao lado do Judiciário 
e, ao tempo em que se encarregavam também da parte operacional 
da jurisdição, os serviços eram mais eficientes do que os hoje 

                                                
199 MAUS, Ingeborg. O judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade judicial na 
“sociedade órfã”. Trad. Martonio Lima e Paulo Albuquerque, 2000. Disponível em 
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/02/JUDICI%C3%81RIO-COMO-
SUPEREGO-DA-SOCIEDADE.pdf, acesso em 26/09/2018. Quando a Justiça ascende ela própria à 
condição de mais alta instância moral da sociedade (citando Dworkin em “Community of Morality”), “é 
notória a regressão valores pré-democráticos de parâmetros de integração social (p. 187).  E prossegue 
a autora sobre a figura do juiz-pai: O retorno mais marcante da imagem do pai parece revelar-se no 
exame da jurisdição constitucional dos Estados Unidos [...] pelo surgimento de uma vasta literatura a 
respeito da biografia de juízes [...] os quais aparecem como “profetas” ou “deuses do Olimpo do direito”. 
Nessas representações se revela mais que em qualquer outro campo a atual tendência ao biografismo, 
que demonstra uma reação passiva da personalidade em face de uma sociedade dominada por 
mecanismos objetivos. O aspecto típico dessas biografias de juízes parece se configurar na ideia – que 
suscita algo como uma reedição dos antigos “espelhos dos príncipes” – de que os pressupostos para 
uma decisão racional e justa residem exatamente na formação da personalidade de juízes” (p. 185). 
200 WOLFFEENBÜTTEL, Miriam Comassetto. O Protesto cambiário como atividade notarial: aspectos 
inovadores da Lei n˚ 9.492 de 10 de setembro de 1997. São Paulo: Labor Juris, 2000, p. 65. 
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prestados201. 

Nas democracias a legitimidade da regulação estatal por qualquer de seus 

agentes depende em grande parte da cooperação social e requer mecanismos de 

accountability perante a população. 

Ensina Celso Fernandes Campilongo: 

Quais as vantagens e desvantagens dessa universalidade e 
obrigatoriedade da regulação estatal? De um lado, ele tem a 
capacidade de arrecadar recursos e prescrever condutas. De outro, 
especialmente em democracias, estes poderes dependem em grande 
parte da cooperação social e exigem accountability perante a 
população. Mais especificamente, as medidas de Estado podem trazer 
mais distorções do que melhoras202. 

O termo accountability, na ausência de uma tradução exata para a Língua 

Portuguesa, tem sido usado em sua língua de origem, e representa o dever dos 

administradores públicos de prestarem contas sobre as suas ações, de darem 

satisfações sobre seus atos, como resposta ou retorno às demandas que lhe são 

dirigidas pelos cidadãos. 

Sobre o tema, Rafael de Lazari comenta: 

Muito embora não se tenha por pretensão esgotar todas as discussões 
em torno de accountability (tão menos todas as suas espécies), não 
há, conforme assevera Ilton Norberto Robl Filho em estudo específico 
sobre o tema, uma palavra no vocabulário da língua portuguesa 
contemporânea que traduza adequadamente os significados do 
substantivo em inglês em comento [...] Ademais, na accountability 
horizontal em Estados Democráticos de Direito, os agentes estatais, 
que de maneira direta ou indireta possuem sua legitimidade 
estabelecida por uma relação com o povo, limitam-se mutuamente. 
Esse modelo de accountability encontra-se na tradição do governo 
responsável e equilibrado. A accountability pressupõe, contudo, 
responsabilidade nas decisões limitadoras (para que isso não se 
traduza em mero autoritarismo), bem como na transparência no modo 
como se opera (afinal, o mesmo exercício controlador também está 
sujeito a controle) [...] O problema é como transpor isso do campo 
teórico para o prático203. 

                                                
201 NALINI, José Renato e LEWANDOWSKI, Ricardo (Org.). O Conselho Nacional de Justiça e sua 
Atuação como Órgão do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 23. 
202 CAMPILONGO, Função Social do Notariado..., p. 55. 
203 LAZARI, Rafael de. Conselho Nacional de Justiça: dimensões operacionais e controvérsias. Curitiba: 
Juruá, 2017, p. 176-177 
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Nesse contexto em que se espera dos agentes estatais limitações, 

responsabilidade, equilíbrio, transparência e prestação e contas, de modo a evitar 

excessos, insuficiências e abusos, sob pena de responsabilização, o Conselho 

Nacional de Justiça (“CNJ”), desde a sua criação por meio da Emenda Constitucional 

45/2004, tem desempenhado importante papel no exercício da accountability sobre 

agentes estatais, incluindo magistrados e notários. 

Com efeito, o novíssimo integrante do Poder Judiciário apresenta-se 
como órgão responsável por exercer accountability sobre outros 
agentes estatais como tribunais, magistrados, serviços auxiliares, 
prestadores de serviço notarial e de registro que atuam por delegação. 
Desse modo, a principal modalidade de accountability praticada pelo 
Conselho Nacional de Justiça é a accountability horizontal204. 

Em relação aos temas ligados à desjudicialização, o CNJ, nos limites de sua 

competência, também tem desempenhado importantes contribuições, ao fomentar 

formas alternativas de solução de conflitos com o auxílio da própria sociedade, 

buscando recompor a ordem jurídica rompida, frente ao aumento da complexidade 

decorrente da elevada judicialização. 

Daí a valia de tais contribuições para o estudo da descentralização de 

atribuições nos casos em que a participação do Poder Judiciário não é estritamente 

necessária, como as tratadas no presente trabalho. 

Assim, embora certos temas, como realização de procedimentos envolvendo 

menores ou incapazes, ainda não tenham sido o objeto de lei ordinária, alguns 

assuntos ligados à desjudicialização já foram disciplinados pela Resolução 35 de 24 

de abril de 2007 (“Resolução 35/2007 do CNJ”), cujo conteúdo, ao qual passamos a 

adentrar, pode oferecer diretrizes normativas para as opções de política pública a 

serem adotadas sobre a matéria. 

A característica que desde o princípio salta aos olhos é a ênfase no elemento 

da consensualidade, de modo que os dispositivos da Resolução 35/2007 do CNJ 

                                                
204 Ibidem, p. 178. A ideia de controlar os controladores representa uma preocupação constante do 
Estado Democrático de Direito, por tratar, em sentido amplo, dos próprios mecanismos de limitação do 
poder: a partir do momento em que há uma consistência bem definida sobre os meios pelos quais um 
agente controlador terá, também, suas condutas devidamente delimitadas pelas ideias de evitar 
excessos, insuficiências e abusos (sob pena de responsabilização), fica mais fácil a esse agente 
controlador desempenhar sua função com legitimidade (p. 179). 
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apontam em uníssono no sentido de que, quando presente esse elemento, isto é, nos 

casos em que não há lide, possa ser a situação resolvida extrajudicialmente. 

Nos casos em que há consenso entre os interessados há uma grande 

possibilidade de resolução da questão jurídica por meios que dispensem a provocação 

do Poder Judiciário. Em outras palavras, a consensualidade é a nota característica 

mais marcante dos procedimentos de Jurisdição Voluntária Extrajudicial205. 

Os artigo 3º e 40 da Resolução 35/2007 do CNJ, estabelecem que a lavratura 

das escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais 

independe de homologação judicial, servindo tais escrituras como títulos hábeis para 

o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem 

como para promoção de todos os atos necessários à materialização das 

transferências de bens e levantamento de valores, perante as instituições pertinentes 

(DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições 

financeiras, companhias telefônicas, etc.)206. O traslado da escritura tampouco 

depende de autorização judicial, ou de audiência do Ministério Público207. 

No artigo 10 da Resolução 35/2007 do CNJ, há a previsão de unificação dos 

dados que concentrem as informações dessas escrituras no âmbito estadual, sendo 

desnecessário o registro de escritura pública decorrente da Lei 11.441/2007 no Livro 

"E" de Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais208. 

Reforçando esse aspecto da consensualidade, o artigo 13 da Resolução 

                                                
205 Sobre o elemento da consensualidade, o artigo 571 do CPC/2015 dispõe que a demarcação e a 
divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos 
os interessados. Art. 571 do CPC/2015. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura 
pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se, no que 
couber, os dispositivos deste Capítulo. 
206 Art. 3º da Resolução 35/2007 do CNJ. As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e 
divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil 
e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os 
atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores (DETRAN, 
Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, 
etc.) 
207 Art. 40 da Resolução 35/2007 do CNJ. O traslado da escritura pública de separação e divórcio 
consensuais será apresentado ao Oficial de Registro Civil do respectivo assento de casamento, para a 
averbação necessária, independente de autorização judicial e de audiência do Ministério Público. 
208 Art. 10º da Resolução 35/2007 do CNJ. É desnecessário o registro de escritura pública decorrente 
da Lei 11.441/2007 no Livro "E" de Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, entretanto, o Tribunal 
de Justiça deverá promover, no prazo de 180 dias, medidas adequadas para a unificação dos dados 
que concentrem as informações dessas escrituras no âmbito estadual, possibilitando as buscas, 
preferencialmente, sem ônus para o interessado. 
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35/2007 do CNJ trata da possibilidade de retificação da escritura pública no caso de 

erros materiais, desde que haja consentimento de todos os interessados, isto é, desde 

que todos estejam de acordo209. 

Também o artigo 16 da Resolução 35/2007 do CNJ trata do elemento da 

consensualidade, ao prever que a promoção de inventário extrajudicial por cessionário 

de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão de parte do acervo, desde que 

todos os herdeiros estejam presentes e concordes210. 

Por fim, há a possibilidade de reconhecimento de meação de companheiro 

prevista no nos casos de concordância entre todos os herdeiros e interessados na 

herança (sendo eles absolutamente capazes), bem como é admissível, por consenso 

entre as partes, escritura pública de retificação das cláusulas de obrigações 

alimentares ajustadas na separação e no divórcio consensuais (artigos 44 e 19 da 

Resolução 35/2007 do CNJ)211. 

Sobre a possibilidade do tabelião suscitar dúvida ao juiz, como mecanismo de 

segurança na realização da separação e divórcio extrajudiciais, Paulo Nader explica: 

É possível ao tabelião suscitar dúvida ao juiz, ao constatar que os 
termos da convenção são prejudiciais a um dos cônjuges. A doutrina 
caminha nesse sentido e com arrimo no teor do art. 174, parágrafo 
único, que autoriza o juiz a não homologação de acordo de separação, 
quando verifica que os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges 
não foram suficientemente preservados212. 

O tabelião, com fé pública, deve cercar-se de todos os cuidados necessários, 

enquanto representante estatal, para a consecução de seus atos, e pode, em 

conformidade com o que dispõem as normas jurídicas. O legislador, quando cuidou 

                                                
209 Art. 13 da Resolução 35/2007 do CNJ. A escritura pública pode ser retificada desde que haja o 
consentimento de todos os interessados. Os erros materiais poderão ser corrigidos, de ofício ou 
mediante requerimento de qualquer das partes, ou de seu procurador, por averbação à margem do ato 
notarial ou, não havendo espaço, por escrituração própria lançada no livro das escrituras públicas e 
anotação remissiva. 
210 Art. 16 da Resolução 35/2007 do CNJ. É possível a promoção de inventário extrajudicial por 
cessionário de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão de parte do acervo, desde que todos 
os herdeiros estejam presentes e concordes. 
211 Arts. 44 e 19 da Resolução 35/2007 do CNJ. Art. 44. É admissível, por consenso das partes, escritura 
pública de retificação das cláusulas de obrigações alimentares ajustadas na separação e no divórcio 
consensuais. Art. 19. A meação de companheiro(a) pode ser reconhecida na escritura pública, desde 
que todos os herdeiros e interessados na herança, absolutamente capazes, estejam de acordo. 
212 NADER, Curso de Direito Civil..., p. 238. 
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de dispor a este respeito, levou em conta que, para a manutenção da fé pública, deve 

o tabelião assegurar-se da veracidade das circunstâncias fáticas para a lavratura de 

uma escritura pública. 

No exercício de suas atividades o notário deve nortear-se pelos princípios da 

publicidade do ato, da autenticidade, da eficácia, da autoria e responsabilidade, do 

controle de legalidade, da autonomia notarial, da unicidade do ato, da conservação, 

do dever de exercício, do exercício privado da delegação, da fiscalização da atividade, 

da democratização do ingresso, da prevenção de litígios ou acautelamento e também 

pelo princípio da segurança e segurança digital213. 

A função notarial tem por objetivo proporcionar aos indivíduos uma maior 

segurança nos atos jurídicos. Sendo uma atividade desenvolvida por um profissional 

qualificado para essa área, proporciona aos indivíduos certeza e autenticidade dos atos 

e negócios jurídicos que estejam a seu alcance.  

Tal qual o magistrado em sua função jurisdicional, o tabelião, em sua função, 

representa o Estado. 

Tanto quanto o Judiciário não é um representante da comunidade, 
mas um Poder ordenado a serviço da comunidade, também as Notas 
e os Registros públicos não representam a comunidade, sujeitando-se 
pois, diretamente, às leis que constituem, elas também, função da 
comunidade214. 

O tabelião de notas atua como conselheiro imparcial das partes mas a lei 

exige também a participação de advogado no procedimento extrajudicial: nos 

termos do artigo 8º é necessária a presença do advogado, dispensada a 

procuração, ou do defensor público, na lavratura das escrituras decorrentes da Lei 

11.441/07, nelas constando seu nome e registro na Ordem dos Advogados do Brasil 

                                                
213 Para um estudo mais aprofundado sobre a função notarial e princípios que regem a matéria cf. 
BRANDELLI, Leonardo. Teoria Geral do Direito Notarial. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1998; 
DECKERS, Eric. Função Notarial e Deontologia. Trad. de Albino Matos. Coimbra: Almedina, 2005; 
REZENDE, Afonso Celso F. e CHAVES, Carlos Fernando Brasil. Tabelionato de notas e o notário 
perfeito. Campinas: Milenium, 2011; e DIP, Ricardo. Prudência Notarial. São Paulo: Quinta, 2012.  
214 DIP, Ricardo. A Natureza e os Limites das Normas Judiciárias do Serviço Extrajudicial. São Paulo: 
Quartier Latin, 2019, p. 36-37. 
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(OAB)215. 

Esta determinação legal, somada à fé pública do tabelião, são elementos 

que objetivam a proteção dos interesses dos sujeitos envolvidos, dividindo entre os 

atores sociais a responsabilidade da observância da legalidade. A nosso ver, a 

participação do Ministério Público não pode ser dispensada para a verificação da 

legalidade e garantia dos direitos dos menores e incapazes, sujeitos que, somente 

por sua peculiar condição merecem proteção especial do ordenamento jurídico 

pátrio.  

A independência e imparcialidade dos atores no procedimento extrajudicial 

fica ainda mais explícita quando se observa o artigo 9º da Resolução 35/2007 do 

CNJ, que veda ao tabelião a indicação de advogado às partes, as quais deverão 

comparecer para o ato notarial acompanhadas de profissional de sua confiança. E 

determina ainda que se as partes não dispuserem de condições econômicas para 

contratar advogado, o tabelião deverá recomendar-lhes a Defensoria Pública, onde 

houver, ou, na sua falta, a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil216. 

Considerando-se que os tabeliães atuam por insubstituível e fundamental 

delegação estatal, formando braço alongado da atuação do Estado, atuando como 

agentes híbridos sendo agentes públicos, e oferecendo suporte essencial aos 

interessados, permitindo que possam regular e provar a realização de negócios 

jurídicos em busca da satisfação de seus direitos. A atividade notarial é regulada pelo 

Estado, sendo que o ingresso se dá apenas por meio de concurso público de títulos e 

provas, e toda a atividade realizada pelos Tabelionatos ou Ofícios também está sob a 

égide das normas públicas, que visam a assegurar a imparcialidade, a confiança e a 

eficiência do tabelião no exercício de suas funções.  

Destacando as relações entre segurança jurídica, Estado de Direito e a função 

Notarial, Celso Fernandes Campilongo, assevera que ao lidar com “legalidade ou 

                                                
215 Art. 8º da Resolução 35/2007 do CNJ. É necessária a presença do advogado, dispensada a 
procuração, ou do defensor público, na lavratura das escrituras decorrentes da Lei 11.441107, nelas 
constando seu nome e registro na OAB. 
216 Art. 9º da Resolução 35/2007 do CNJ. É vedada ao tabelião a indicação de advogado às partes, que 
deverão comparecer para o ato notarial acompanhadas de profissional de sua confiança. Se as partes 
não dispuserem de condições econômicas para contratar advogado, o tabelião deverá recomendar-
lhes a Defensoria Pública, onde houver, ou, na sua falta, a Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 
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ilegalidade do contrato, a legalidade ou ilegalidade da propriedade” (e aqui 

poderíamos incluir a legalidade ou ilegalidade dos atos do inventário, partilha, divórcio, 

separação e extinção de união estável), “o sistema jurídico, e particularmente, a 

atividade notarial traduzem em linguagem inteligível e controlável pelo sistema jurídico 

a instabilidade e a incerteza próprias da atividade econômica”: a fé pública notarial 

confere a essas instabilidades uma estabilidade característica do direito217. 

A coincidência de vontades dos interessados é pressuposto escancaradamente 

exigido em lei, e o seu contrário, a discordância, ou mesmo a dúvida sobre a existência 

desta concordância é fato suficiente para justificar a recusa da lavratura do ato, com 

base nos artigos 32 e 46 da Resolução 35/2007 do CNJ218. 

Considerando que a participação ativa dos diversos atores sociais, tabeliães, 

advogados, promotores e, inclusive, dos interessados é indispensável para a 

realização do procedimento extrajudicial da melhor forma possível, isto é, de forma 

eficiente e segura, embora ainda não haja lei ordinária sobre a matéria, é possível 

constatar que há uma rede de proteção, para assegurar a legalidade destes atos e 

concomitantemente impedir o prejuízo a qualquer uma das partes, confeccionada 

especialmente pelos artigos 8º, 9º, 32, 45, 46 e 47 da Resolução 35/2007 do CNJ. 

Para o aperfeiçoamento e ampliação dessa rede de proteção, são necessárias 

alterações na legislação ordinária. Mas por primeiro vejamos do que se trata a 

constituição de uma política pública, que é o modelo que se pretende adotar para a 

elaboração de tal alteração no ordenamento jurídico pátrio, e não meramente a 

alteração de uma lei. 

                                                
217 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função Social do Notariado. Eficiência, confiança e 
imparcialidade, p. 40. 
218 Arts. 32 e 46 da Resolução 35/2007 do CNJ. Art. 32. O tabelião poderá se negar a lavrar a escritura 
de inventário ou partilha se houver fundados indícios de fraude ou em caso de dúvidas sobre a 
declaração de vontade de algum dos herdeiros, fundamentando a recusa por escrito. Art. 46. O tabelião 
poderá se negar a lavrar a escritura de separação ou divórcio se houver fundados indícios de prejuízo 
a um dos cônjuges ou em caso de dúvidas sobre a declaração de vontade, fundamentando a recusa 
por escrito. 
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Celso Antônio Bandeira de Mello considera que política pública “é um conjunto 

de atos unificados por um fio condutor que os une ao objetivo comum de empreender 

ou prosseguir um dado projeto governamental para o país”219. 

Deflui desse conceito que, sendo a política pública ato estatal, está, portanto, 

sujeita ao controle de todos aqueles legitimados a propor ação civil pública ou pelo 

cidadão que demonstrar ter sofrido prejuízo pessoal pela implementação da política 

pública ou pela sua omissão, ainda que tal prejuízo seja disseminado sobre toda uma 

coletividade. 

Por sua vez Maria Paula Dallari Bucci afirma que as políticas públicas “são 

programas de ação governamental, para a realização de objetivos determinados, num 

espaço de tempo certo”220. 

Em recente obra intitulada Políticas Públicas e Direitos Fundamentais, Felipe 

de Melo Fonte221 em análise minuciosa e crítica sobre algumas definições de políticas 

públicas, acaba por conceituá-las da seguinte maneira: “políticas públicas 

compreendem o conjunto de atos e fatos jurídicos que têm por finalidade a 

concretização de objetivos estatais pela Administração Pública”. 

Assim, a desjudicialização, com fins de atendimento a princípios 

constitucionalmente consagrados (arts. 2º, 5º inciso XXXV, 5º inciso LXXVIII e 37, 

caput, da CF/1988), aliada à percepção e accountability do Conselho Nacional de 

Justiça sobre esta questão, embasam e justificam a adoção de uma política pública 

mais ampla de fomento aos procedimentos de Jurisdição Voluntária Extrajudicial. 

Nesse sentido, foi apresentada proposta legislativa, elaborada pelo Colégio 

Notarial do Brasil, sob a forma da Emenda 253 ao Projeto de Lei 8.046/2010222, para 

lavratura de separação e/ou divórcio consensuais, com filhos menores ou incapazes, 

                                                
219 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 830. 
220 BUCCI, Maria Paula Dallari. O direito administrativo e as políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 241. 
221 FONTE, Felipe de Melo. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
48-49. 
222 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 8.046/2010.  Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_emendas?idProposicao=490267&subst=0, acesso 
em 26/09/2018. 
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mediante prévia participação e anuência do Ministério Público, em termos que nos 

parecem adequados e alinhados com as principais ideias constantes deste trabalho. 

A proposta pretende autorizar a separação ou o divórcio, quando o casal possui 

filhos incapazes, por meio de escritura pública, condicionando sua validade, contudo 

à prévia remessa ao Ministério Público. Assim também pode ser feita a conversão de 

separação em divórcio, o restabelecimento da sociedade conjugal, a estipulação de 

alimentos para o cônjuge e reajustes posteriores, bem como a fixação de pensão para 

filhos maiores e ainda reajuste de pensão alimentícia de incapaz ou a alteração nas 

condições de guarda ou visita.  

Tal proposta de redação, que nos parece capaz de ampliar o espectro de 

utilização do procedimento extrajudicial para a realização do divórcio e separação 

consensuais consistiria, em princípio, na supressão do disposto no artigo 733, a saber: 
 
 
Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção 
consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos 
incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados 
por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o 
art. 731. 

Nova redação ficaria assim: 

Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção 
consensual de união estável, observados os requisitos legais, poderão 
ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições 
de que trata o art. 731. 

Da mesma maneira, compreende-se que deveria ficar explicitamente 

determinado que a participação do Ministério Público é necessária no caso da 

existência de menores e/ou incapazes. 

Assim, à redação do parágrafo segundo do artigo que hoje determina como 

condição sine qua non apenas a presença de advogado ou defensor público, deveria 

ser somada a necessidade da presença do Ministério Público, o que, por técnica 

legislativa poderia se dar com o acréscimo de 3 (três) parágrafos ao artigo 733: 

 



102 
 

§ 3º O tabelião somente lavrará a escritura nos casos em que houver 
nascituro, menor ou incapaz se o Ministério Público manifestar-se 
concorde com os termos propostos para a realização de divórcio, 
separação ou dissolução de união estável consensuais, a fim de 
resguardar a ordem jurídica e os interesses do menor ou incapaz, nos 
termos do artigo 178 da presente lei, devendo a assinatura do 
representante do Ministério Público constar do ato notarial para que 
produza seus regulares efeitos. 

§ 4º Ao tabelião é vedado lavrar escritura pública de divórcio, 
separação ou dissolução de união estável sem a interveniência prévia 
do Ministério Público, ou, nos casos em que, intervindo, verifique a 
existência de fundados indícios de prejuízo ao menor ou incapaz, e 
manifeste-se negativamente pela lavratura da escritura pública, 
fundamentando a recusa por escrito.  

§ 5º Nos casos em que haja a recusa do Ministério Público para a 
lavratura da escritura pública proceder-se-á ao divórcio, separação ou 
dissolução de união estável judiciais. 

Essas exigências convergem com o disposto no artigo 246, parágrafo único, do 

CPC/2015 que, nas esfera judicial, determina nulo o processo quando o Ministério 

Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Nesses casos se 

o processo tiver corrido sem conhecimento do Ministério Público, o juiz o anulará a 

partir do momento em que o órgão devia ter sido intimado. Assim, resta claro que se 

na esfera judicial, em que a atuação do magistrado e dos advogados das partes busca 

garantir a observância da legalidade, a participação do Ministério Público como 

guardião dos interesses dos menores e incapazes é indispensável, o deve ser também 

na esfera extrajudicial. 

Em segundo lugar, convergem com o determinado no artigo 32 da Resolução 

35/2007 do CNJ, que estabelece a possibilidade do tabelião se negar a lavrar a 

escritura de inventário ou partilha se houver fundados indícios de fraude, e se negar 

a lavrar a escritura de separação ou divórcio se houver fundados indícios de prejuízo 

a um dos cônjuges, ou ainda em ambos os casos se verificar dúvidas sobre a 

declaração de vontade, fundamentando a recusa por escrito. Da mesma forma que ao 

tabelião é possibilitada a recusa, fundada em sua avaliação sobre os fatos 

apresentados pelos interessados, também ao Ministério Público seria facultada a 
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recusa, nos casos em que haja fundados indícios de prejuízo ao menor ou incapaz e, 

portanto, à ordem jurídica223. 

No caso do inventário ou partilha, haveria que se suprimir a parte do artigo 610 

do CPC/2015 que determina a realização do inventário judicial no caso de haver 

interessado incapaz, e também trecho da redação do parágrafo primeiro do mesmo 

artigo, que exige a capacidade de todas as partes. 

Nova redação dos parágrafos seria assim: 

§ 1º Se todos forem concordes, o inventário e a partilha poderão ser 
feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para 
qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância 
depositada em instituições financeiras. 

Redação similar à feita acima – para os casos de divórcio e separação – deveria 

ser realizada aqui, com o acréscimo dos seguintes dispositivos: 

§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura nos casos em que houver 
nascituro, menor ou incapaz se o Ministério Público manifestar-se 
concorde com os termos propostos para a realização de inventário ou 
partilha consensuais, a fim de resguardar a ordem jurídica e os 
interesses do menor ou incapaz, nos termos do artigo 178 da presente 
lei, devendo a assinatura do representante do Ministério Público 
constar do ato notarial para que produza seus regulares efeitos. 

§ 3º Ao tabelião é vedado lavrar escritura pública de inventário ou 
partilha consensuais sem a interveniência prévia do Ministério Público, 
ou, nos casos em que, intervindo, verifique a existência de fundados 
indícios de prejuízo ao menor ou incapaz, e manifeste-se 
negativamente pela lavratura da escritura pública, fundamentando a 
recusa por escrito.  

§ 4º Nos casos em que haja a recusa do Ministério Público para a 
lavratura da escritura pública proceder-se-á ao inventário ou partilha 
judiciais. 

Repisa-se a inafastabilidade da jurisdição do Poder Judiciário como mecanismo 

de segurança jurídica e estabilização social final e definitiva: isto não significa que 

todas as demandas necessitem ser por este Poder solucionadas, mas garante, que, 

                                                
223 No artigo 665 do CPC/2015 há a previsão do inventário processar-se da forma de arrolamento 
quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do 
664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. 
De forma diversa à acima explicitada, verifica-se que a atuação do Ministério Público deve sempre ter 
em vista o maior benefício e nenhum prejuízo ao menor incapaz. 
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em última instância, quando nenhuma outra forma jurídica se demonstra 

suficientemente segura e satisfatória, poderá o Poder Judiciário ser acionado.  

Vale, por fim, noticiar que, poucos meses atrás, em 08 de fevereiro deste ano, 

foi apresentado à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 9.495/2018224, de autoria 

da Comissão de Desburocratização, também com o objetivo de permitir a separação, 

o divórcio e a extinção da união estável por ato unilateral e pela via extrajudicial, 

mesmo quando houver filho incapaz ou nascituro. Referida proposta pretende alterar 

os artigos 1.576 e 1.582 da CC/2002, e os artigos 695, 731 e 733 CPC/2015225, e 

também prevê a dependência de homologação do Ministério Público para a lavratura 

de escritura pública. No apêndice 2, apresenta-se quadro comparativo entre o texto 

legal atual e a proposta legislativa em tramitação, a fim de visualmente facilitar a 

comparação entre ambas226. 

Sem o fito de apresentar uma proposta legislativa concluída, o presente 

capítulo pretendeu, em âmbito estritamente acadêmico, fornecer elementos práticos, 

por meio de sugestão de possível redação de dispositivos legais, a fim de que se 

possa discutir, para além do viés exclusivamente doutrinário e teórico, a 

desjudicialização do inventário ou partilha, e do divórcio, separação ou dissolução de 

união estável com a presença de menores e/ou incapazes, e também a fim de que se 

possa ampliar o debate público sobre a matéria.   

                                                
224 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 9.495/2018. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=441CB3815977E6CE3C9
E4A377FDE23C4.proposicoesWebExterno2?codteor=1639412&filename=PL+9495/2018, acesso em 
20/02/2018. 
225 CNB. Colégio Notarial do Brasil. Projeto de Lei n° 9.495 possibilita divórcio extrajudicial mesmo com 
incapaz ou nascituro. Publicado em 08/02/2018.  Disponível em: 
http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MTA2MjI=, acesso em 
17/02/2018. 
226 Na proposta legislativa em referência, o procedimento judicial da separação caberá exclusivamente 
aos cônjuges, contudo se houver incapacidade de um deles, poderá ser representado por um curador, 
ascendente ou irmão, disposição a nosso ver um tanto controversa, já que a vontade do incapaz 
acabaria no processo judicial sendo suprida por ente familiar, e não pelo juiz (depois de perquirida a 
sua vontade real com todos os meios judiciais cabíveis, como a análise por um psicólogo forense) o 
que pode gerar um conflito de interesses caso a vontade de divorciar seja unilateral (o trecho legal fala 
em “vontade presumível”, termo também controverso). Poderia haver nesses casos uma simulação do 
interesse do incapaz, e assim, o que em princípio se aventaria como positivo – a desjudicialização com 
o suprimento de vontade da parte incapaz –  resultaria, na prática, numa injustiça. A desnecessidade 
de citação do outro cônjuge, bastando o mero pedido do cônjuge interessado causa também 
estranhamento, visto o caráter unilateral que essa medida representa. Não causa novidade, no entanto, 
a desnecessidade da prova de culpa, tendência mundial em relação aos divórcios – diante da 
configuração da fluidez dos relacionamentos na atualidade. 
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CONCLUSÃO 

O constitucionalismo democrático foi a ideologia 
vitoriosa da nossa geração. Nele se condensam as 
grandes promessas da modernidade: soberania 
popular, poder limitado, dignidade da pessoa 
humana, proteção dos direitos fundamentais 
[Porém] O Judiciário não pode presumir demais 
de si mesmo. Na feliz frase de Gilberto Amado: 
“Querer ser mais do que se é, é ser menos”. É 
preciso buscar, permanentemente, o equilíbrio 
adequado [...] A vida institucional, assim como a 
vida social e a vida individual, é uma busca 
permanente por equilíbrio (grifamos)227. 

 

 

Afirmamos na introdução que o objetivo central desta dissertação de mestrado 

seria o estudo da possibilidade jurídica de desjudicialização de procedimentos de 

Jurisdição Voluntária envolvendo menores e incapazes no Direito brasileiro, bem 

como as vantagens e desvantagens da realização desses procedimentos consensuais 

de maneira extrajudicial, permitindo, por exemplo, que acordos de separação, divórcio 

e dissolução de união estável, bem como partilhas e inventários, em que há filhos 

menores mas não há conflito, possam ser realizados sem a intervenção do Poder 

Judiciário. 

Para alcançar tal objetivo, foram propostas as seguintes indagações: O que são 

procedimentos de Jurisdição Voluntária e por que são atribuídos ao Poder Judiciário 

no Brasil? Essa atribuição é decorrência da tripartição de poderes e 

constitucionalmente prevista, ou é decorrente de legislação infraconstitucional por 

motivos históricos ou outras razões? A tradição de atribuir a Jurisdição Voluntária ao 

Poder Judiciário poderia ou deveria ser superada? Em outras palavras, a 

desjudicialização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária, em que não há conflito 

entre os interessados, é possível e conveniente? E nos casos em que os 

                                                
227 BARROSO, A Judicialização da Vida..., p. 18-19. Prossegue o autor: “Viver é fazer a travessia 
contínua de uma corda bamba. Ora se inclina um pouco par um lado, ora para o outro, e segue-se em 
frente. Por vezes, o público poderá ter a ilusão de que o equilibrista está voando. Mas o equilibrista tem 
que saber que não está voando. Porque se ele acreditar nisso, se ele presumir ser mais do que pode 
ser, não haverá salvação. Ele irá cair”. 
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procedimentos envolvam menores ou incapazes? Há fundamentos que justifiquem a 

necessidade de intervenção estatal nos procedimentos de Jurisdição Voluntária 

nesses casos? A participação estatal precisa necessariamente ser feita pelo Poder 

Judiciário? Ou poderia ser realizada por outros entes públicos, como o Ministério 

Público, com ganhos para o Estado e para os cidadãos? Qual das possíveis 
alternativas de organização da Jurisdição Voluntária melhor atende a ideia de 
cidadania e, portanto, deveria modelar o formato do Estado brasileiro? 

A pesquisa, reflexão e análise realizadas ao longo desta dissertação, nos 

permitem, nesta conclusão, apresentar as respostas que passamos a expor. 

O que são procedimentos de Jurisdição Voluntária e por que são 
atribuídos ao Poder Judiciário no Brasil? 

A Jurisdição Voluntária é uma forma especial de atividade do Estado, que 

consiste na administração pública de direitos privados, por meio da assistência e 

controle de atos realizados por particulares que estão em consenso, geralmente 

mediante um procedimento que se realiza a pedido deles, contrapondo-se à jurisdição 

contenciosa, em que a existência de lide é a nota preponderante.  

Atualmente, no Brasil, a Jurisdição Voluntária é exercitada em parte por órgãos 

judiciários, em parte por órgãos administrativos, o que permite falar em Jurisdição 

Voluntária Judicial, realizada pelo Poder Judiciário, e Jurisdição Voluntária 

Extrajudicial, realizada pelos tabeliães. 

A atribuição de procedimentos de Jurisdição Voluntária ao Poder 
Judiciário é decorrência da tripartição de poderes e constitucionalmente 
prevista, ou é decorrente de legislação infraconstitucional por motivos 
históricos ou outras razões? 

A atribuição de procedimentos de Jurisdição Voluntária a órgãos judiciais no 

Brasil não é de índole constitucional, mas sim opção política de natureza 

infraconstitucional. 

Mais do que isso, é possível afirmar que, ao permitir a Jurisdição Voluntária 

Judicial, a lei ordinária excepciona o princípio da tripartição de poderes 

constitucionalmente previsto, uma vez que a função precípua atribuída ao Poder 
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Judiciário em nossa Constituição Federal é a jurisdicional e não a administrativa. 

Contudo, diante da impossibilidade de aplicação rígida e matemática da teoria 

tripartite, todos os Poderes também exercem funções anômalas, de modo que ao 

Poder Judiciário, além das funções de caráter materialmente jurisdicional (id est a 

função de julgar lides), também foram historicamente atribuídas outras meramente 

judiciárias, de caráter administrativo (ou legiferante), tal como ocorreu com a 

administração pública de interesses privados (Jurisdição Voluntária). 

O Poder Judiciário exerce assim, função jurisdicional e função judiciária, sendo 

que a jurisdicional é a principal e que o distingue dos demais poderes no plano 

material, enquanto a judiciária é secundária, anômala e exercida em caráter 

extraordinário, pois apenas no plano subjetivo ou orgânico se diversifica das que 

tocam ao legislativo e ao executivo. 

A Jurisdição Voluntária, por ser administração pública de interesses privados, 

é função meramente judiciária e não jurisdicional, alocada extraordinariamente no 

Poder Judiciário por razões históricas e circunstanciais, podendo e devendo ser 

desjudicializada se a mudança da realidade nacional exigir solução mais adequada, 

que promova a ampliação da cidadania no Estado Democrático de Direito. 

A tradição de atribuir a Jurisdição Voluntária ao Poder Judiciário poderia 
ou deveria ser superada? 

A tradição de atribuir a Jurisdição Voluntária ao Poder Judiciário pode e deve 

ser superada, já havendo perceptíveis movimentos legiferantes nesse sentido, como 

é o caso da Lei 11.441/2007, estudada neste trabalho, que permitiu a realização de 

procedimentos, antes exclusivos da Jurisdição Voluntária Judicial (inventário, partilha, 

separação consensual e divórcio consensual), pudessem passar a ser realizados em 

sede de Jurisdição Voluntária Extrajudicial, nos notários e tabelionatos. 

Após o estudo da expansão do Poder Judiciário nas últimas décadas, 

catalisada pelo movimento Neoconstitucionalista, concluímos que essa 

desjudicialização não somente é possível, como também conveniente à promoção da 

cidadania em nosso país, pois a manutenção de funções de natureza administrativa 

num Poder Judiciário hipertrofiado, sem razões ontológicas ou práticas que o 

justifiquem, desatende os princípios constitucionais da harmonia entre os Poderes 
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(art. 2º da CF/1988), do amplo acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/1988), da 

razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988) e da eficiência da 

administração pública (artigo 37, caput, da CF/1988). 

Assim, a tradição de atribuir procedimentos de Jurisdição Voluntária ao Poder 

Judiciário, mantida em parte pelo CPC/2015, que prevê a realização de alguns 

procedimentos de Jurisdição Voluntária em sede exclusivamente judicial, deve ser 

progressivamente superada por meio de políticas públicas desjudicializantes, que 

ampliem a possibilidade de realização de procedimentos de Jurisdição Voluntária 

Extrajudiciais, sem abrir mão dos controles decorrentes da intervenção estatal, nem 

privar os cidadãos da possibilidade de escolher e recorrer ao Poder Judiciário sempre 

que necessário ou conveniente. 

Em outras palavras, a desjudicialização dos procedimentos de Jurisdição 
Voluntária, em que não há conflito entre os interessados, é possível e 
conveniente? 

A desjudicialização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária, em que não 

há conflito entre os interessados, não só é legalmente possível como é também 

conveniente em matéria de política pública para modelar o formato do Estado 

brasileiro de maneira a ampliar a cidadania, e por isso tem sido pauta constante do 

CNJ, especialmente por meio da Resolução 35/2007 do CNJ, cujo conteúdo, embora 

não tenha força de lei, oferece diretrizes normativas para futura legislação a ser 

promulgada sobre a matéria.  

Considerando que a participação ativa dos diversos atores sociais, tabeliães, 

e notários, advogados, promotores e, inclusive, dos interessados é indispensável para 

a realização do procedimento extrajudicial de forma eficiente, há que se considerar 

sim a existência de riscos ínsitos à qualquer atuação estatal, inclusive judicial, mas 

também é possível perceber que existe uma rede de proteção – conferida 

especialmente pelos artigos 8º, 9º, 32, 45, 46 e 47 da Resolução 35/2007 do CNJ – 

que visa assegurar a legalidade e segurança destes atos. 

E nos casos em que os procedimentos envolvam menores ou incapazes? 

Não há óbice de índole constitucional para que os procedimentos de Jurisdição 
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Voluntária que envolvem menores ou incapazes sejam realizados extrajudicialmente, 

porém a legislação ordinária, e especialmente o CPC/2015, em seus artigos 610 e 

733, prevê esse impedimento nos casos de separação, divórcio, dissolução de união 

estável, bem como de inventário e partilha, de modo que a proposta de 

desjudicialização, apresentada neste trabalho, é de lege ferenda. 

Embora seja ponto pacífico que situações envolvendo menores ou incapazes 

devam sempre ser disciplinadas com maior cautela, em razão da especial 

vulnerabilidade desses sujeitos, disso não se pode presumir que o Poder Judiciário 

seja o ente estatal mais indicado ou apto a promover a proteção ao menor, devendo-

se ressaltar que trata-se de função atribuída institucionalmente em caráter precípuo 

ao Ministério Público. 

A credibilidade quase religiosa depositada na reputação do Poder Judiciário 

como guardião de todas as causas, inclusive as de natureza política, decorre de 

circunstâncias históricas e culturais contemporâneas, como bem observam Ingeborg 

Maus, Lenio Streck e Roberto Barroso, entre outros, e tende gerar uma crescente e 

constante ampliação das funções deste Poder, levando a um adverso inchaço e 

dificuldade para cumprir sua missão constitucional, bem como a um desequilíbrio e 

desarmonia na sua relação com os demais Poderes e entes estatais. 

Há fundamentos que justifiquem a necessidade de intervenção estatal 
nos procedimentos de Jurisdição Voluntária nesses casos (de divórcio e 
inventário envolvendo incapazes)? 

Os fundamentos principais da intervenção estatal nos procedimentos de 

Jurisdição Voluntária Judicial ou Extrajudicial em geral são de natureza fiscalizatória 

da legalidade e homologatória, uma vez que há consenso e não há lide, porém, nos 

atos envolvendo menores ou incapazes, ganham relevo os controles procedimentais 

necessários para a proteção destas pessoas em especial situação de vulnerabilidade. 

No caso do divórcio, quando há consenso em relação à guarda, visitas e 

alimentos, é menor a possibilidade e necessidade de intervenção estatal pois, por 

força do princípio da menor intervenção em matéria de direito de família, são os pais 

e não o Estado o principal guardião dos interesses do menor, ressalvada a 

possibilidade e dever de fiscalização pelo Ministério Público. Tal fiscalização pode ser 

ocorrer tanto na Jurisdição Voluntária Judicial quanto na Jurisdição Voluntária 
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Extrajudicial, onde ainda precisaria ser regulamentada, preservando-se o recurso à 

via judicial sempre que o consenso deixar de existir. 

No caso do inventário, cautelas maiores são necessárias, pois uma vez 

celebrada a partilha, por força da própria natureza do direito material envolvido, 

dificilmente o Ministério Público terá acesso a eventual dilapidação do patrimônio do 

menor. 

Para dar respostas mais acuradas a esta questão, aptas a aprimorar de 

maneira responsável a legislação atual, parece-nos que seriam de grande valia 

maiores estudos no campo da Jurimetria, analisando casos reais que demostrem, com 

respaldo estatístico, a efetiva existência e teor da intervenção dos magistrados e 

promotores nos inventários judiciais. Tais verificações precisariam ser conduzidas por 

grupo de pesquisadores comprometidos com a análise de decisões judiciais em 

número suficiente a fornecer um campo amostral adequado, para obtenção de 

conclusões mais seguras e aperfeiçoamento legislativo da matéria. 

A participação estatal precisa necessariamente ser feita pelo Poder 
Judiciário? 

Nada impede que a participação estatal nos procedimentos de Jurisdição 

Voluntária ocorra por meio de outros entes estatais, sejam eles tabeliães e notários 

ou promotores. 

Reafirme-se que a judicialização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária é 

uma opção de política legislativa228 e pode, a qualquer tempo, ser alterada pelo 

legislador, de modo que, normatizados os procedimentos extrajudiciais – inclusive 

com a participação de menores e incapazes – estes passem a ser adotados como 

medida jurídico-política de promoção à cidadania, por meio do prestígio aos princípios 

constitucionais do acesso à justiça e da eficiência. 

Em outras palavras, a possibilidade de realização extrajudicial de 

procedimentos de Jurisdição Voluntária com a presença de menores e incapazes, é 

uma opção de política legislativa, que depende unicamente de normas de 

                                                
228 NEVES, Manual de Direito Processual Civil..., p. 39. “É interessante notar que essa obrigatoriedade 
é decorrência exclusiva da previsão legal, significando uma opção do legislador de condicionar o efeito 
jurídico de determinadas reações jurídicas, em razão de seu objeto e/ou de seus sujeitos, à intervenção 
do juiz”. 
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oportunidade, adaptação e conveniência geral, de modo que, cambiada a legislação 

ordinária, as partes poderão optar por obter o inventário, partilha, separação, divórcio 

ou união estável - mesmo nos casos em que haja menores ou incapazes envolvidos, 

perante a Jurisdição Voluntária Judicial ou Extrajudicial. 

Ou poderia ser realizada por outros entes públicos, como o Ministério 
Público, com ganhos para o Estado e para os cidadãos? 

A participação do Ministério Público em caráter fiscalizatório sempre é possível 

quando há interesses de menor envolvido, podendo dar-se tanto na Jurisdição 

Voluntária Extrajudicial quanto na Jurisdição Voluntária Judicial. 

A atuação do parquet junto aos notários deve ser garantida de forma 

semelhante à que ocorre no Poder Judiciário, sem perdas de garantia para os 

menores.  

Nesses casos, a tríade judicial protetora do menor Família / Ministério Público 

/ Juiz poderia ser substituída pela tríade extrajudicial protetora do menor Família / 

Ministério Público / Notário, com notórios benefícios, e riscos controlados por meio do 

aperfeiçoamento dos procedimentos cingidos pelos princípios de Direito Notarial. 

Qual das possíveis alternativas de organização da Jurisdição Voluntária 
melhor atende a ideia de cidadania e, portanto, deveria modelar o formato do 
Estado brasileiro? 

A desjudicialização dos procedimentos de Jurisdição Voluntária parece-nos a 

alternativa de organização estatal que melhor atende a ideia de cidadania e, portanto, 

deveria modelar o formato do Estado brasileiro, confluindo com a percepção do 

Conselho Nacional de Justiça. 

A ampliação da Jurisdição Voluntária Extrajudicial promove a ampliação da 

cidadania, ao prestigiar os princípios constitucionais: (i) da harmonia entre os Poderes 

da República, atualmente ameaçada pelo inchaço e hipertrofia do Poder Judiciário, 

que é agravada pela atribuição de funções meramente judiciárias e não jurisdicionais 

a esse poder (art. 2º da CF/88); (ii) do amplo acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da 

CF/1988); (iii) da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988); 

e (iv) da eficiência da administração pública (artigo 37, caput, da CF/1988). 
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A rede de proteção principiada pela Resolução 35/2007 do CNJ deve ser 

aperfeiçoada e objeto de lei ordinária, cujo projeto deve estar calcado ao máximo 

possível em dados estatísticos concretos sobre cada procedimento desjudicializado, 

permitindo a ampliação das opções dos cidadãos entre a Jurisdição Voluntária Judicial 

e a Extrajudicial.  

O presente estudo transitou nas zonas médias de comum pertinência, sendo a 

Jurisdição Voluntária terreno de domínio comum, tanto dos magistrados quanto dos 

notários, mas isso, ao invés de consubstanciar uma disputa, ou prevalência de uns 

em detrimento de outros, enseja a possibilidade de maior colaboração mútua, calcada 

na disposição comum em assegurar os valores constitucionais que devem ser 

buscados por todo e qualquer ente ou instituição que represente o Estado e vise a 

ampliação da cidadania. 

Sopesando os riscos e benefícios de possível alteração legislativa, concluímos 

que a adoção de políticas públicas desburocratizantes, que ampliem a possibilidade 

dos cidadãos de optarem entre Jurisdição Voluntária Judicial ou Extrajudicial não 

somente é possível, mediante alteração na legislação ordinária, como também é 

desejável, desde que realizada com accountability, por meio de procedimentos 

sujeitos a controles, cingidos pelos princípios de Direito Notarial e orientados pelas 

garantias constitucionais fundamentais, contribuindo para o desenvolvimento social e 

econômico do país e fortalecimento do Estado Democrático de Direito. 
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ANEXO I - ABREVIATURAS 

 

Abreviaturas utilizadas ao longo do trabalho 

 

Emenda Constitucional (“EC”) 

Constituição Federal de 1988 (“CF/1988”) 

Estatuto da Criança e do Adolescente (“ECA/1990”) 

Código Civil (“CC/2002”) 

Resolução 35, de 24 de abril de 2007, do Conselho Nacional de Justiça 
(“Resolução 35/2007 do CNJ”) 

Código de Processo Civil (“CPC/2015”) 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE 1 

Procedimentos de Jurisdição Voluntária e previsão legal 

 

Dispositivo Procedimento Texto legal 
Artigo 719 a 
725 
CPC/2015 

Disposições gerais 
Jurisdição 
Voluntária  
 

Art. 719. Quando este Código não estabelecer 
procedimento especial, regem os procedimentos de 
Jurisdição Voluntária as disposições constantes desta 
Seção. 

Art. 720. O procedimento terá início por provocação do 
interessado, do Ministério Público ou da Defensoria 
Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente 
instruído com os documentos necessários e com a 
indicação da providência judicial.  

Art. 721. Serão citados todos os interessdos, bem como 
intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178, para 
que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) 
dias.  

Art. 722. A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos 
em que tiver interesse. 

Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.  
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. 

Art. 724. Da sentença caberá apelação.  

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta 
Seção o pedido de:  
I – emancipação; 
II – sub-rogação; 
III – alienação, arrendamento ou oneração de bens de 
crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos; 
IV – alienação, locação e administração da coisa comum; 
V – alienação de quinhão em coisa comum; 
VI – extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do 
usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação, 
e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando 
ocorrer antes do evento que caracterizar a condição 
resolutória; 
VII – expedição de alvará judicial; 
VIII – homologação de autocomposição extrajudicial, de 
qualquer natureza ou valor. 
Parágrafo único. As normas desta Seção aplicam-se, no 
que couber, aos procedimentos regulados nas seções 
seguintes. 

CPC/2015 A homologação do 
divórcio ou da 
separação 
consensuais 

Art. 731. A homologação do divórcio ou da separação 
consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser 
requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da 
qual constarão: [art. 732 e 734, relacionados] 
I – as disposições relativas à descrição e à partilha dos 
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bens comuns; 
II - as disposições relativas à pensão alimentícia entre os 
cônjuges; 
III – o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao 
regime de visitas; e 
IV – o valor da contribuição para criar e educar os filhos. 
V – as disposições relativas à pensão alimentícia entre os 
cônjuges; 
Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a 
partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o 
divórcio, na forma estabelecida nos arts. 647 a 658. 

Art. 732. As disposições relativas ao processo de 
homologação judicial de divórcio ou de separação 
consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de 
homologação da extinção consensual de união estável. 

Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e 
a extinção consensual de união estável, não havendo 
nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos 
legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual 
constarão as disposições de que trata o art. 731. 
§ 1º A escritura não depende de homologação judicial e 
constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem 
como para levantamento de importância depositada em 
instituições financeiras. 
§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura se os 
interessados estiverem assistidos por advogado ou por 
defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão 
do ato notarial. 

Art. 734. A alteração do regime de bens do casamento, 
observados os requisitos legais, poderá ser requerida, 
motivadamente, em petição assinada por ambos os 
cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam 
a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. 

CPC/2015 Inventário judicial 
por escritura 
pública 
 

Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, 
proceder-se-á ao  
inventário judicial.  
§ 1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a 
partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual 
constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, 
bem como para levantamento de  
importância depositada em instituições financeiras. 
§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas 
as partes interessadas estiverem assistidas por advogado 
ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura 
constarão do ato notarial.  

CC/2002 Declaração de 
aquisição de 
usucapião 

Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja 
declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade 
imóvel.  
Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo 
constituirá título hábil para o registro no Cartório de 
Registro de Imóveis.  

Lei de 
Falências 

Homologação do 
plano de 
recuperação 
extrajudicial 

Art. 162. O devedor poderá requerer a homologação em 
juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua 
justificativa e o documento que contenha seus termos e 
condições, com as assinaturas dos credores que a ele 
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prevista aderiram.  

Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a 
homologação de plano de recuperação extrajudicial que 
obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que 
assinado por credores que representem mais de 3/5 (três 
quintos) de todos os créditos de cada espécie por ele 
abrangidos.  
§ 1º O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais 
espécies de créditos previstos no art. 83, incisos II, IV, V, 
VI e VIII do caput, desta Lei, ou grupo de credores de 
mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de 
pagamento, e, uma vez homologado, obriga a todos os 
credores das espécies por ele abrangidas, exclusivamente 
em relação aos créditos constituídos até a data do pedido 
de homologação.  
§ 2º Não serão considerados para fins de apuração do 
percentual previsto no caput deste artigo os créditos não 
incluídos no plano de recuperação extrajudicial, os quais 
não poderão ter seu valor ou condições originais de 
pagamento alteradas.  
§ 3º Para fins exclusivos de apuração do percentual 
previsto no caput deste artigo: 
I – o crédito em moeda estrangeira será convertido para 
moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de  
assinatura do plano; e 
II – não serão computados os créditos detidos pelas 
pessoas relacionadas no art. 43 deste artigo.  
§ 4º Na alienação de bem objeto de garantia real, a 
supressão da garantia ou sua substituição somente serão 
admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular 
da respectiva garantia.  
§ 5º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação 
cambial só poderá ser afastada se o credor titular do 
respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa 
no plano de recuperação extrajudicial.  
§ 6º Para a homologação do plano de que trata este artigo, 
além dos documentos previstos no caput do art. 162 desta 
Lei, o devedor deverá juntar:  
I – exposição da situação patrimonial do devedor; II – as 
demonstrações contábeis relativas ao último exercício 
social e as levantadas especialmente para instruir  
o pedido, na forma do inciso II do caput do art. 51 desta Lei; 
e  
III – os documentos que comprovem os poderes dos 
subscritores para novar ou transigir, relação nominal 
completa dos credores, com a indicação do endereço de 
cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do 
crédito, discriminando sua origem, o regime dos 
respectivos vencimentos e a indicação dos registros 
contábeis de cada transação pendente.  
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Lei 
Registros 
Públicos 

Retificação do 
registro 

Art. 110. Os erros que não exijam qualquer indagação para 
a constatação imediata de necessidade de sua correção 
poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no 
próprio cartório onde se encontrar o assentamento, 
mediante petição assinada pelo interessado, representante 
legal ou procurador, independentemente de pagamento de 
selos e taxas, após manifestação conclusiva do Ministério 
Público. 
§ 1º Recebido o requerimento instruído com os documentos 
que comprovem o erro, o oficial submetê-lo-á ao órgão do 
Ministério Público que o despachará em 5 (cinco) dias. 
§ 2º Quando a prova depender de dados existentes no 
próprio cartório, poderá o oficial certificá-lo nos autos. 
§ 3º Entendendo o órgão do Ministério Público que o pedido 
exige maior indagação, requererá ao juiz a distribuição dos 
autos a um dos cartórios da circunscrição, caso em que se 
processará a retificação, com assistência de advogado, 
observado o rito sumaríssimo. 
§ 4º Deferido o pedido, o oficial averbará a retificação à 
margem do registro, mencionando o número do protocolo e 
a data da sentença e seu trânsito em julgado, quando for o 
caso. (Redação dada pela Lei no 12.100, de 2009). 

Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa 
ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo 
Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento 
do interessado, por meio do procedimento administrativo 
previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a 
retificação por meio de procedimento judicial. 
Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo 
previsto no art. 213 não exclui a prestação jurisdicional, a 
requerimento da parte prejudicada.  

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:  
I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de:  
a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer 
elemento do título;  
b) indicação ou atualização de confrontação; 
c) alteração de denominação de logradouro público, 
comprovada por documento oficial;  
d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de 
deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas, 
em que não haja alteração das medidas perimetrais;  
e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo 
matemático feito a partir das medidas perimetrais 
constantes do registro; 
f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel 
confrontante que já tenha sido objeto de retificação; 
g) inserção ou modificação dos dados de qualificação 
pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, 
ou mediante despacho judicial quando houver necessidade 
de produção de outras provas;  
II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou 
alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, 
alteração de área, instruído com planta e memorial 
descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, 
com prova de anotação de responsabilidade técnica no 
competente Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes.  

§ 1º Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput 
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do art. 225, o oficial averbará a retificação. 
§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de algum 
confrontante, este será notificado pelo Oficial de Registro 
de Imóveis competente, a requerimento do interessado, 
para se manifestar em quinze dias, promovendo-se a 
notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de 
recebimento, ou, ainda, por solicitação do Oficial de 
Registro de Imóveis, pelo Oficial de Registro de Títulos e 
Documentos da comarca da situação do imóvel ou do 
domicílio de quem deva recebê-la. 
3º A notificação será dirigida ao endereço do confrontante 
constante do Registro de Imóveis, podendo ser dirigida ao 
próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo 
requerente; não sendo encontrado o confrontante ou 
estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será 
certificado pelo oficial encarregado da diligência, 
promovendo-se a notificação do confrontante mediante 
edital, com o mesmo prazo fixado no § 2o, publicado por 
duas vezes em jornal local de grande circulação. 
§ 4º Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar 
de apresentar impugnação no prazo da notificação.  
§ 5º Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a 
retificação requerida; se houver impugnação fundamentada 
por parte de algum confrontante, o oficial intimará o 
requerente e o profissional que houver assinado a planta e 
o memorial a fim de que, no prazo de cinco dias, se 
manifestem sobre a impugnação. 
§ 6º Havendo impugnação e se as partes não tiverem 
formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial 
remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de 
plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia 
versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, 
hipótese em que remeterá o interessado para as vias 
ordinárias.  
§ 7º Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo 
poderão ser apurados os remanescentes de áreas 
parcialmente alienadas, caso em que serão considerados 
como confrontantes tão-somente os confinantes das áreas 
remanescentes. 
§ 8º As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus 
registros retificados pelo mesmo procedimento previsto 
neste artigo, desde que constem do registro ou sejam 
logradouros devidamente averbados.  
§ 9º Independentemente de retificação, dois ou mais 
confrontantes poderão, por meio de escritura pública, 
alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver 
transferência de área, com o recolhimento do devido 
imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural 
o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando 
urbano, a legislação urbanística.  
§ 10. Entendem-se como confrontantes não só os 
proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus 
eventuais ocupantes; o condomínio geral, de que tratam os 
arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será representado 
por qualquer dos condôminos e o condomínio edilício, de 
que tratam os arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, será 
representado, conforme o caso, pelo síndico ou pela 
Comissão de Representantes. 
§ 11. Independe de retificação:  
I - a regularização fundiária de interesse social realizada em 
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Zonas Especiais de Interesse Social, promovida por 
Município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já 
estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento 
fiscal há mais de 10 (dez) anos;  
II - a adequação da descrição de imóvel rural às exigências 
dos arts. 176, §§ 3o e 4o, e 225, § 3o, desta Lei.) 
III - a adequação da descr de imóvel urbano decorrente de 
transformação de coordenadas geodésicas entre os 
sistemas de georreferenciamento oficiais; 
IV - a averbação do auto de demarcação urbanística e o 
registro do parcelamento decorrente de projeto de 
regularização fundiária de interesse social de que trata a 
Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009; e 
V - o registro do parcelamento de glebas para fins urbanos 
anterior a 19 de dezembro de 1979, que esteja implantado 
e integrado à cidade, nos termos do art. 71 da Lei no 
11.977, de 7 de julho de 2009.  
§ 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para a 
constatação de sua situação em face dos confrontantes e 
localização na quadra.  
§ 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, 
o título anterior à retificação poderá ser levado a registro 
desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o 
registro em conformidade com a nova descrição.  
§ 14. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros 
os fatos constantes do memorial descritivo, responderão os 
requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos 
causados, independentemente das sanções disciplinares e 
penais.  
§ 15. Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou 
de registro decorrentes de regularização fundiária de 
interesse social a cargo da administração pública.  
§ 16. Na retificação de que trata o inciso II do caput, serão 
considerados confrontantes somente os confinantes de 
divisas que forem alcançadas pela inserção ou alteração de 
medidas perimetrais.  
 

 CDA  

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE 2 

Quadro comparativo 

 

Dispositivo 
legal 

Texto legal vigente Projeto de Lei 
8.046/2010 

Emenda 253 

Projeto de Lei 
9.495/2018 

Artigo 1.576 
do CC/2002 

Art. 1.576. A separação 
judicial põe termo aos 
deveres de coabitação e 
fidelidade recíproca e ao 
regime de bens. 
Parágrafo único. O 
procedimento judicial da 
separação caberá 
somente aos cônjuges, e, 
no caso de incapacidade, 
serão representados pelo 
curador, pelo ascendente 
ou pelo irmão. 

 Art. 1576 [...] 
§ 1º O procedimento 
judicial da separação 
caberá somente aos 
cônjuges, que, no caso de 
incapacidade, serão 
representados pelo 
curador, pelo ascendente 
e pelo irmão, mas nesse 
caso, haverá necessidade 
de citação do outro 
cônjuge para a discussão 
acerca da identificação da 
vontade real do incapaz 
ou, se viável, da sua 
vontade presumível à luz 
do princípio do melhor 
interesse do incapaz. 
§ 2º Para o deferimento 
da separação judicial, 
bastará o mero pedido do 
cônjuge interessado, e 
serão dispensadas a 
citação do outro cônjuge, 
ainda que este seja 
incapaz, e a prova de 
qualquer culpa dos 
cônjuges. 
 

Artigo 1.582 
do CC/2002 

Art. 1.582. O pedido de 
divórcio somente 
competirá aos cônjuges. 
Parágrafo único. Se o 
cônjuge for incapaz para 
propor a ação ou 
defender-se, poderá fazê-
lo o curador, o 
ascendente ou o irmão. 

 Art. 1582 [...] 
§ 1o Se o cônjuge for 
incapaz para o 
procedimento judicial de 
divórcio, ele será 
representado pelo 
curador, pelo ascendente, 
pelo descendente ou pelo 
irmão, mas, nesse caso, 
haverá necessidade de 
citação do outro cônjuge 
para discussão acerca da 
identificação da vontade 
real do incapaz, ou, se 
viável, da sua vontade 
presumível à luz do 
princípio do melhor 
interesse do incapaz. 
§ 2o Excetuadas [sic] a 
hipótese do § 1º deste 
artigo e do caput do art. 
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1578 deste Código, o 
deferimento do divórcio 
somente dependerá de 
mero pedido do cônjuge 
interessado, dispensadas 
a citação do outro 
cônjuge, ainda que este 
seja incapaz, e aprova de 
qualquer culpa dos 
cônjuges.  
 

Artigo 695 do 
CPC/2015 

Art. 695. Recebida a 
petição inicial e, se for o 
caso, tomadas as 
providências referentes à 
tutela provisória, o juiz 
ordenará a citação do réu 
para comparecer à 
audiência de mediação e 
conciliação, observado o 
disposto no art. 694. 

§ 1º O mandado de 
citação conterá apenas os 
dados necessários à 
audiência e deverá estar 
desacompanhado de 
cópia da petição inicial, 
assegurado ao réu o 
direito de examinar seu 
conteúdo a qualquer 
tempo. 
§ 2º A citação ocorrerá 
com antecedência 
mínima de 15 (quinze) 
dias da data designada 
para a audiência. 
§ 3º A citação será feita na 
pessoa do réu. 
§ 4º Na audiência, as 
partes deverão estar 
acompanhadas de seus 
advogados ou de 
defensores públicos. 
[não há o parágrafo 5º] 

 Art. 695 [...] 

§ 5º O juiz concederá a 
separação ou divórcio 
independentemente da 
citação ou do outro 
cônjuge por meio de 
decisão de mérito se não 
houver impedimento 
legal, ainda que esse 
pedido tenha sido 
cumulado com outros. 
 

Artigo 731 do 
CPC/2015 

Art. 731. A homologação 
do divórcio ou da 
separação consensuais, 
observados os requisitos 
legais, poderá ser 
requerida em petição 
assinada por ambos os 
cônjuges, da qual 
constarão: 
I - as disposições relativas 
à descrição e à partilha 
dos bens comuns; 
II - as disposições 
relativas à pensão 

 Art. 731 [...] 
§ 2º É assegurado o 
direito de qualquer dos 
cônjuges de, por meio de 
petição assinada apenas 
por ele, sem necessidade 
de participação do outro, 
requerer apenas a 
separação ou divórcio, 
sem as cláusulas 
previstas nos incisos I a IV 
do caput deste artigo , 
caso em qe o juiz, sem 
citação da outra parte, 



131 
 

alimentícia entre os 
cônjuges; 
III - o acordo relativo à 
guarda dos filhos 
incapazes e ao regime de 
visitas; e 
IV - o valor da 
contribuição para criar e 
educar os filhos. 
Parágrafo único. Se os 
cônjuges não acordarem 
sobre a partilha dos bens, 
far-se-á esta depois de 
homologado o divórcio, 
na forma estabelecida 
nos arts. 647 a 658. 
[Não há o parágrafo 2º) 

deferirá o pedido se não 
houver impedimento 
legal. 
 

Artigo 733 do 
CPC/2015 

Art. 733. O divórcio 
consensual, a separação 
consensual e a extinção 
consensual de união 
estável, não havendo 
nascituro ou filhos 
incapazes e observados 
os requisitos legais, 
poderão ser realizados 
por escritura pública, da 
qual constarão as 
disposições de que trata o 
art. 731. 
§ 1º A escritura não 
depende de homologação 
judicial e constitui título 
hábil para qualquer ato de 
registro, bem como para 
levantamento de 
importância depositada 
em instituições 
financeiras. 
§ 2º O tabelião somente 
lavrará a escritura se os 
interessados estiverem 
assistidos por advogado 
ou por defensor público, 
cuja qualificação e 
assinatura constarão do 
ato notarial. 
 

Art. 667 do CPC/1973 

A separação consensual 
e o divórcio consensual, 
observados os requisitos 
legais quanto aos prazos, 
poderão ser realizados 
por escritura pública, da 
qual constarão as 
disposições relativas à 
descrição e à partilha dos 
bens comuns e à pensão 
alimentícia e, ainda, ao 
acordo quanto à 
retomada pelo cônjuge de 
seu nome de solteiro ou à 
manutenção do nome 
adotado quando se deu o 
casamento. 

§1º A escritura não 
depende de homologação 
judicial e constitui título 
hábil para o registro civil e 
o registro de imóveis. 

§2º O tabelião somente 
lavrará a escritura se os 
contratantes estiverem 
assistidos por advogado 
comum ou advogados de 
cada um deles ou por 
defensor público, cuja 
qualificação e assinatura 
constarão do ato notarial. 
§3º Se houver interesse 
de incapazes, participará 
do ato o Ministério Público 

Art. 733. O divórcio 
consensual, a separação 
consensual e a extinção 
consensual de união 
estável, observados os 
requisitos legais, poderão 
ser realizados por 
escritura pública, quando 
não requeridos 
diretamente ao oficial do 
registro civil competente, 
que o processará e fará 
constar as disposições de 
que trata o art. 731. 
§ 3º Se houver nascituro 
ou filhos incapazes, a 
eficácia apenas das 
disposições relativas a 
eles, como as previstas 
nos incisos III e IV do art. 
731 dependerá de 
homologação do 
Ministério Público. 
§ 4º Se o Ministério 
Público desaprovar as 
cláusulas relativas ao 
nascituro ou aos filhos 
incapazes, o feito será 
submetido ao juiz, que 
poderá suprir a 
homologação do 
Ministério Público por 
meio de sentença em 
sede do procedimento de 
Jurisdição Voluntária.  
§ 5º Independentemente 
da homologação do 
Ministério Público ou do 
seu suprimento judicial, a 
escritura pública é eficaz 
desde o momento de sua 
averbação quanto à 
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mudança de estado civil 
dos cônjuges pela 
separação, pelo divórcio 
ou pela extinção da união 
estável bem como às 
cláusulas que não digam 
respeito ao nascituro ou 
filhos incapazes, como as 
previstas nos incisos I e II 
do caput do art. 731. 

 


