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I — A jurisdição voluntária 

1. Como se sabe, é por essência una e indivisível a jurisdição, 
uma das funções da soberania do Estado; não obstante, convenciona-se falar em juris-

dição penal e em jurisdição civil, bem como em jurisdição contenciosa e em jurisdi-

ção voluntária. 

Em nosso estudo, é mister distinguir a jurisdição contenciosa, 
vera e própria jurisdição, daquela que é chamada de jurisdição voluntária.  

A jurisdição voluntária, de regra, não tem caráter subsidiário 
nem substitutivo, que é normal no processo contencioso; nem pressupõe a lide, ou 

seja, no conceito carneluttiano, “o conflito de interesses qualificado pela pretensão de 
um dos interessados e pela resistência do outro” (Sistema di diritto processuale civile,  
I, n. 14; ns. 38 e s., 1935; Istituzioni del nuovo processo civile italiano, n. 5, 1942); no 
máximo, a doutrina tem nela reconhecido uma controvérsia sobre os interesses admi-
nistrados. 

Assim, valendo-se de um prestigioso lugar-comum, a jurisdição 
voluntária tem sido concebida como a administração pública de interesses privados 
(cf. Frederico Marques e Lopes da Costa, Ensaio sobre a jurisdição voluntária,  e Dos 

                                                 
1. Artigo publicado na Revista de Processo, n. 48, ano 12, out-dez 87, p. 217, ed. Rev. dos 

Tribunais, São Paulo. As remissões a dispositivos legais correspondem às leis então vigentes, como o 
Cód. Civil de 1916 ou a Lei de Falências de 1945. 
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processos especiais — a administração pública e a ordem jurídica privada, respecti-
vamente), ou, para outros, como a administração pública de direito privado (Zanobini, 
Sull'amministrazione pubblica del diritto privato, Milano, 1918). 

Preferível o usual refrão, pois administram-se interesses, não 
direitos — adverte com razão Lopes da Costa. 

O que se pretende dizer com esse conceito é que, não raro, as 
funções de soberania não são exercidas com exclusividade pelo órgão do Poder a 
quem caberia substancialmente fazê-lo em razão da matéria. Assim, quando a lei exi-

ge que interesses privados sejam administrados diretamente pelo Poder Judiciário 
(ainda que não haja litígio, como na autorização judicial para venda de bem de inca-
paz), está atribuindo a esta função do Poder uma atividade que não lhe é peculiar, a 
chamada jurisdição voluntária. 

2. Já se tem dito — e com acerto — que a chamada jurisdição 

voluntária não é nem voluntária nem jurisdição. Por que ainda chamá-la assim, por-
tanto? 

Na verdade, como ensina Calamandrei, o já tradicional nome 
de jurisdição voluntária é derivado da antiga função dos juízes de documentar os a-
cordos entre os contratantes (inter volentes). Desta forma, o nome quer hoje dizer, 

apenas, que se trata da hipótese de exceção, mediante a qual a administração de inte-
resses privados está submetida à fiscalização, à intervenção ou à integração do Poder 
Judiciário. 

3. Resta uma indagação a fazer. Tal administração de interesses 
privados nem sempre é praticada pelo Poder Judiciário: o tabelião a exercita, ao presi-

dir a lavratura de uma escritura; ocorre o mesmo, quando a Junta Comercial faz atos 
do registro de comércio; ainda o mesmo, quando o promotor de Justiça aprova os es-
tatutos de uma fundação.  

Para muitos, porém, jurisdição voluntária seria apenas a admi-
nistração pública de interesses privados, quando praticada pelo Poder Judiciário.  

Há forte tendência em prol do uso restritivo da expressão, o que 
mereceu, a nosso entender, a correta resposta de Lopes da Costa (Dos processos espe-

ciais, cit., p. 69). Já que a jurisdição voluntária não é jurisdição, não haveria impropri-
edade — maior do que o já correntio uso de tal terminologia para algo que nem mes-
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mo é jurisdição — em estender a denominação para qualquer ato de administração 
pública de interesses privados. Por que haveríamos de dar nome diverso à mesma 
função, quando exercida por outros órgãos e autoridades, se essa mesma função, 

quando exercida pelo juiz, jurisdição também não é?! 

Em suma, na jurisdição voluntária, o ato integrativo é judicial,  
pelo agente; mas é administrativo, pelo seu fim e pelos seus efeitos. 

II — Limites com a jurisdição própria 

4. Se genericamente é fácil traçar as linhas gerais distintivas en-
tre a jurisdição voluntária e a jurisdição verdadeira e própria — isso não impede que, 

quando examinamos atos jurisdicionais constitutivos, cheguemos a uma distinção 
extremamente sutil entre uma e outra, como adverte Calamandrei. Assim, enquanto a 
anulação de casamento se inclui entre os processos necessários ainda que não estejam 
em desacordo os cônjuges, e enquanto para tal escopo o legislador atual obriga à ju-
risdição verdadeira, com as conseqüências daí decorrentes (incluindo a coisa julgada 

material), — por outro lado, entretanto, na separação judicial consensual, ou mesmo 
na decretação da interdição, ainda que também sem efetiva controvérsia, o legislador 
elegeu o caminho da jurisdição voluntária. 

A tais dificuldades não ficou imune nosso legislador. Em 1939, 
catalogou entre os processos especiais, lado a lado com hipóteses de indiscutível cará-

ter de jurisdição própria (ação de despejo, ação possessória etc.), os pedidos de venda 
de coisa comum, interdição, emancipação, desquite consensual etc. (Livro IV do ante-
rior Código de Processo Civil),  os quais, pelo Código de 1973, foram colocados entre 
os procedimentos de jurisdição voluntária e conseqüentemente extremados dos pri-
meiros. Além disso, não falta na doutrina quem critique o legislador, que colocou a 

venda de coisa comum entre pessoas maiores e capazes no rol dos procedimentos de 
jurisdição voluntária, enquanto não teve o mesmo critério com relação ao processo de 
divisão; ou quem o censure, por ter considerado o inventário um feito contencioso, 
quando, no mais das vezes, nele não se estabelece lide nem sequer controvérsia algu-
ma. 

5. O que se deve apontar, porém, é a tendência constatada por 
Calamandrei no sentido de transferir-se para a jurisdição voluntária — onde vige o 
princípio da oportunidade e da conveniência — um contingente cada vez maior de 
casos antes reservados à verdadeira jurisdição, com o fito de negar-se a transcendên-
cia jurídica dos interesses individuais, o que, potencializado, poderia levar a Justiça 
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civil a ser inteiramente absorvida pela jurisdição voluntária (Istituzioni di diritto pro-

cessuale civile, secondo il nuovo codice, 1943, I, § 24). 

III — O interesse público na jurisdição voluntária 

6. Não há dúvida de que o Ministério Público é chamado a in-

tervir no processo civil em prol do zelo do interesse público evidenciado pela natureza 
da lide ou pela qualidade da parte (art. 82, inc. III, do CPC); nem se desconhece que o 
art. 1105 do CPC determina a citação do Ministério Público nos procedimentos de 
jurisdição voluntária. 

Haveria um interesse público em todo e qualquer procedimento 

de jurisdição voluntária? 

Num sentido lato, não hesitaremos em afirmar que interesse 
público existe em toda a atividade de soberania, ou seja, na atividade legiferante, ju-
risdicional e administrativa. A própria tarefa de fiscalizar a aplicação da lei é de or-
dem pública. 

Contudo, de lege lata, nem por isso, atualmente, o legislador 
incumbiu o Ministério Público de oficiar em qualquer feito. Na jurisdição verdadeira 
e própria, onde em qualquer feito há um interesse público subjacente, que diz respeito 
com a validade da relação processual e com o devido processo legal, em suma, — 
nem por isso intervém o Ministério Público em todos os feitos. 

E na jurisdição voluntária? Repita-se: intervém em todos os 
procedimentos? 

Resta, pois, discutir a intervenção do Ministério Público, diante 
do art. 1105 do estatuto adjetivo civil: intervém ele em todo e qualquer procedimento 
de jurisdição voluntária, ou somente naqueles em que surja alguma das circunstâncias 

previstas no art. 82 do Cód. de Processo Civil? 

Uma corrente doutrinária e jurisprudencial, prestigiada pela 
presença do art. 1105 do CPC a exigir a intervenção ministerial na jurisdição voluntá-
ria, conclui que esta se deve dar em todo e qualquer procedimento de jurisdição vo-
luntária. Argumenta-se no sentido de que, caso não fosse obrigatória a intervenção 

ministerial em todos os procedimentos dos arts. 1103 e s. do CPC, então seria inócuo 
que o art. 1105 falasse em citação do Ministério Público, pois sua atividade interven-
tiva já estaria assegurada na jurisdição voluntária, sempre que houvesse algum inte-
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resse público evidenciado na forma do art. 82 do CPC. Em outras palavras, se tivés-
semos de combinar o art. 1105 com o art. 82, bastaria este último a justificar a inter-
venção ministerial na jurisdição voluntária, onde houvesse interesses de incapazes ou 

questão de ausência, de estado, disposições de última vontade etc. Mas, como por 
princípio a lei não contém palavras inúteis ou ociosas, entendem os partidários desta 
respeitável corrente que o art. 1105, portanto, exige a intervenção do Ministério Pú-
blico em todo e qualquer procedimento de jurisdição voluntária, por neste vislumbra-
rem, em si mesmo, um interesse público evidenciado pela natureza da causa, ainda 

que as partes sejam maiores e capazes e não haja, por si só, nenhuma outra causa bas-
tante de dita intervenção. 

O outro posicionamento doutrinário e jurisprudencial entende 
que o art. 1105 do CPC não pode ser visto isoladamente, senão à luz dos arts. 81 e 82 
do mesmo estatuto. Assim, a intervenção do Ministério Público nos procedimentos de 

jurisdição voluntária somente poderá ser exigida, quer como órgão agente (art. 1104 e 
81 do CPC), quer como órgão interveniente (art. 1105 CPC), desde que se combinem 
os art. 1104/5 com os arts. 81/82 do CPC. 

E, para aparentemente tomar partido em divergências doutriná-
rias e jurisprudenciais, o legislador estadual, a quem não cabe editar regras de proces-

so, fez inserir no art. 41, inc. VI, da Lei Complementar n. 304, de 28 de dezembro de 
1982, a atribuição ao Curador Judicial de Ausentes e Incapazes de “intervir em todos 
os procedimentos de jurisdição voluntária que tramitem nas Varas perante as quais 
oficie, salvo nas de Família e Sucessões” (porque, perante estas últimas, oficiará o 
Curador de Família e Sucessões).2 

7. Antes de mais nada, cumpre ressaltar, pois, que, a despeito 
da letra da lei estadual, o legislador local não inovou, nem poderia fazê-lo em matéria 
de legitimidade do Ministério Público para a causa. A legitimidade ad causam, como 
é cediço, é matéria de lei federal (cf., a propósito, questão análoga envolvendo proibi-
ção à lei local de deferir legitimidade ad causam do Ministério Público: RT 560/101, 

acórdão relatado pelo Desembargador Cândido Dinamarco). 

Devemos aqui abandonar uma análise especial do art. 41, inc. 
VI da LC estadual n. 304/82 — pois que o cabimento ou descabimento da intervenção 
ministerial há de ser decidido à luz da legislação federal pertinente, não passando nes-

                                                 
2. As referências são à antiga lei estadual de organização do Ministério Pú-

blico paulista. 
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se passo a lei estadual de mera distribuidora de atribuições previamente criadas na lei 
federal.  

A solução sobre se deve haver tal intervenção, ou se é ela des-

cabida, há de ser extraída diretamente da lei federal, e não à vista da lei estadual, que 
pode, sim, distribuir atribuições entre os vários órgãos do Ministério Público (distri-
buir atribuições já criadas em lei federal), mas não criar atribuições, ou, mesmo, se-
quer regulamentar a lei federal.  

8. Não se duvide de que a intenção do legislador foi a de pre-

sumir um interesse público genérico e indistinto em todas as hipóteses de jurisdição 
voluntária, tanto que aparentemente buscou chamar o Ministério Público para fiscal 
de todos esses procedimentos (art. 1105 do CPC). 

Resta, porém, examinar se a intenção do legislador corresponde 
à mens legis, bem como perquirir qual é a interpretação sistemática — a única aceitá-

vel — do dispositivo do art. 1105 do CPC. 

9. Na verdade, a posição que nos tem parecido mais correta, é a 
de que o art. 1105 do CPC deve ser interpretado em harmonia ou em conjunto com o 
art. 82 e seus incisos, do CPC. 

Afirmar que em todos os processos de jurisdição voluntária há 

um interesse público, a justificar a intervenção ministerial, é apenas meia-verdade. 

Que se entende pelo zelo do interesse público, cometido pela 
lei ao Ministério Público? 

Como já tivemos ocasião de sustentar (Manual do Promotor de 

Justiça, Saraiva, 1987, p. 8, 47 e s.), quer atue o órgão ministerial em função típica, 

quer em função atípica, em suas atividades institucionais o Ministério Público sempre 
age em busca de um interesse público, que ora está ligado a pessoas determinadas 
(v.g., o zelo pelos interesses de incapazes, do alimentando, do acidentado do trabalho, 
da fundação, da massa falida), ora se relaciona de modo indeterminado a toda a cole-
tividade (v.g., nas ações penais; nas questões de estado; no mandado de segurança e 

na ação popular). 

Não se pode negar que a intervenção do Ministério Público 
sempre pressupõe o zelo de um interesse público. Contudo, quando perquirimos o 
escopo da jurisdição, os princípios norteadores do devido processo legal, a preserva-



 7

ção do equilíbrio do contraditório e a defesa da ordem jurídica, somos levados a con-
cluir que em todos os processos sempre há um interesse público subjacente — e mes-
mo na jurisdição voluntária igual raciocínio também é válido. De forma aparentemen-

te contraditória, porém, ao menos de lege lata, não é em todo o processo, nem em 
todo o procedimento de jurisdição voluntária, que o Ministério Público atua. 

A razão dessa distinção nos parece clara. Mais do que o Código 
de Processo Civil e outras leis extravagantes, que instrumentalmente disciplinam as 
hipóteses de intervenção do Ministério Público, — é a própria Lei Complementar à 

Constituição que, ao definir suas finalidades institucionais, o põe no zelo dos interes-

ses indisponíveis da sociedade (art. 1º da LC 40/81). Às vezes a indisponibilidade é 
absoluta, dizendo respeito ao bem jurídico em si mesmo (p. ex., na ação penal públi-
ca, há o conflito entre o ius puniendi e o interesse à liberdade; na ação de nulidade de 
casamento, o estado da pessoa é matéria de ordem pública). Outras vezes, a indispo-

nibilidade é relativa, dizendo respeito a um bem de que não pode dispor apenas de-
terminada pessoa (p. ex., um imóvel, que em si mesmo não é senão um bem patrimo-
nial disponível, se pertencer a um incapaz, não poderá ser objeto de atos de disponibi-
lidade nem deste, nem de seu representante legal).  

Em se tratando de indisponibilidade absoluta, o Ministério Pú-

blico intervém para zelar por um interesse público impessoal. Aqui, sua legitimidade 
faz pressupor o interesse para agir em defesa de qualquer das partes, desde que sem-
pre em busca de sua destinação institucional. Naquelas de indisponibilidade relativa, 
a atuação ministerial está limitada pela finalidade última da intervenção: ainda que se 
admita que possa opinar com liberdade, não poderá argüir exceções ou apelar contra a 

pessoa por cujo zelo de interesses se invocou e se legitimou sua intervenção (p. ex., o 
incapaz), pois, se o contrário o fizesse, estaria tomando iniciativa do impulso proces-
sual em defesa de interesses agora sim disponíveis, da parte contrária (p. ex., maior e 
capaz. 

Destarte, não é por qualquer interesse público que zela o Minis-

tério Público, e sim por aquele que, objetivamente ligado a uma relação jurídica, ou 
especialmente atrelado a uma pessoa, se qualifica, por alguma forma de indisponibili-
dade, pela qual deva zelar a instituição. 

10. Entretanto, valendo-nos da prestigiada e correta distinção 
de Renato Alessi (Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano, p. 197-8, 

1960), apontamos não ser raro que o Estado, sob sua ótica atuando em prol do interes-

se público secundário (o interesse público visto pelos órgãos governamentais), aja em 
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desconformidade com o interesse público primário (o bem geral),  meta última pela 
qual há de zelar o Ministério Público. 

Pois bem, é por esse interesse público primário, qualificado por 

alguma nota de indisponibilidade (absoluta ou relativa), que deve zelar o Ministério 
Público. 

11. Por sua vez, instrumentalizando esses princípios, bem como 
visando a alcançar a finalidade interventiva ministerial, o art. 82, inc. III, do Cód. de 
Processo Civil, realmente exige a intervenção do Ministério Público, nos feitos em 

que se encontre presente interesse público evidenciado quer pela qualidade da parte, 
quer pela natureza da lide. 

Não diz o diploma processual o que seria, em quê consistiria tal 
interesse público, evidenciado pela qualidade da parte ou pela natureza da lide; contu-
do, afora as considerações já hauridas da Lei Orgânica Nacional da Instituição, o pró-

prio art. 82 fornece alguns exemplos dessas categorias de interesses legitimadores da 
intervenção do Ministério Público. E por tais exemplos podemos pautar-nos. 

Dentro da categoria de interesses públicos ligados à qualidade 

da parte, a melhor doutrina e a mais coerente jurisprudência têm entendido que não 
podem ser incluídos os interesses da Fazenda: esta tem seus procuradores próprios; 

nem todos os feitos de interesse fazendário têm indisponível o objeto do litígio. Ao 
contrário, um tipo de interesse público verdadeiramente evidenciado pela qualidade 
da parte, é o do incapaz (art. 82, inc. I, do CPC). Numa ação de natureza patrimonial,  
por exemplo, muitas vezes não haveria sequer razão de intervir o Ministério Público; 
entretanto, basta que interessado num dos pólos da relação processual seja um inca-

paz, e a intervenção ministerial passa a ser obrigatória. Isto ocorre porque nem o inca-
paz, nem seus próprios representantes legais, têm disponibilidade sobre os interesses 
do primeiro (este, porque não tem capacidade de exercício, e aqueles, porque são me-
ros administradores, cf. arts. 385/6 do Cód. Civil).  Por isso, a intervenção ministerial,  
no caso do art. 82, inc. I,  se dá pelo zelo dos interesses do incapaz: intervenção prote-

tiva, portanto. Poderíamos apontar outros exemplos, ainda pela qualidade das partes, e 
à mesma luz. É o que ocorre na intervenção do Ministério Público nos feitos em que 
seja parte fundação (art. 26 do Cód. Civil), quando zela pelos interesses desta, e dos 
quais não pode dispor seu administrador. É ainda o que ocorre nas ações em que a 
massa falida seja parte (art. 210 da Lei de Quebras): aqui a instituição zela pelos inte-

resses da massa, fiscalizando a atuação do falido, do síndico e dos credores, com o 
que buscar evitar disposição indevida do patrimônio falimentar (JTAC-Lex 46:112-3). 
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É também o que ocorre na intervenção protetiva ao acidentado do trabalho (RT 
491:146, 568:130, 569:135, 571:145; JTAC-Lex 36:306,65:178, 66:136; Justitia 
130:187). Ultimamente a instituição tem-se desenvolvido no sentido de buscar a defe-

sa de categorias de indivíduos, que de qualquer modo ostentem alguma hipossuficiên-
cia ensejadora da intervenção protetiva (como nas ações civis públicas, de defesa do 
meio ambiente, do consumidor, do patrimônio cultural — Lei n. 7.347/85). 

Em todas estas hipóteses, discute-se a própria natureza da in-
tervenção: atuação de mero custos legis? ou vinculada? A nós nos parece que é uma 

forma especial de assistência, como, aliás, a própria lei o demonstra, quando assim o 
estipula, ao cuidar de outra intervenção propter partem nas ações em que figure num 
dos pólos da relação processual uma herança jacente (art. 1144, inc. I, do Cód. de 
Processo Civil).  

Por sua vez, a intervenção pela natureza da lide pressupõe que 

o Ministério Público atue em determinados feitos em que, em si só, o interesse já é 
indisponível, independentemente da qualidade da parte. Nas ações de nulidade de 
casamento, por exemplo, não importa quem é autor, quem é réu, se são capazes ou 
não: de qualquer forma, o Ministério Público sempre intervirá, porque a ação é de 
estado; o mesmo se diga das ações que versem disposições de última vontade, bem 

como declaração de ausência. Nesses casos do inc. II do art. 82, bem como em inúme-
ros outros previstos em leis esparsas, dita intervenção é de rigor. 

Anotemos que, naturalmente, nos casos de indisponibilidade, as 
partes não poderão transigir e dizer: acordamos com que o casamento seja anulado, ou 
com que o testamento seja descumprido. 

Bem se vê que o interesse público evidenciado por estas espé-
cies de processos não faz exigir indiscriminadamente a intervenção do Ministério Pú-
blico, mas sim apenas quando haja algum interesse indisponível em litígio (cf. art. 1º 
da Lei Complementar n. 40/81). Como vimos, este interesse a zelar não se confunde, à 
evidência, com o interesse público genérico e comum, que existe em todos os atos do 

Poder Público e, evidentemente, em toda e qualquer prestação jurisdicional, mesmo 
na proferida entre partes maiores e capazes. Para argumentar, veja-se que em qualquer 
prestação jurisdicional há sempre um reconhecimento implícito ou expresso de consti-
tucionalidade, de legalidade, de legitimidade, de vigência, de aplicabilidade — sem 
que haja, por si só, necessariamente um interesse público distinto daquele que existe 

em toda e qualquer lide, mas que não chega a motivar a aludida intervenção: a não se 
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entender assim, o Ministério Público teria de oficiar em todo e qualquer feito, o que, 
se de lege ferenda pode ser cogitado, de lege lata não ocorre. 

Nesta última hipótese, é indiscutível a desvinculação do órgão 

ministerial à parte, dela não sendo assistente; aqui poderá, ao contrário das primeiras 
hipóteses, até mesmo recorrer para contrariar os interesses de quaisquer das partes. 

Interesse público genérico na verdade há em toda e qualquer 
prestação jurisdicional do Estado. Nesse sentido lato, então o Ministério Público, com 
fundamento no art. 82, inc. III, do CPC, deveria oficiar em todo e qualquer processo, 

e não apenas nos de jurisdição voluntária. Note-se que nas desapropriações por inte-

resse público,  não haveria como negar dito interesse; contudo, é pacífico, pelo menos 
no foro paulista, que nesses feitos, só por isso, não oficia o Ministério Público. Somos 
forçados a concluir que não é por esse tipo de interesse público que vela o Ministério 
Público. Por outro lado, em todos os processos há o interesse do Estado em que se 

observe o devido processo legal, com assegurar-se às partes igualdade de tratamento e 
possibilidade de efetivo contraditório. Contudo, por mais público que seja o interesse 
(a própria ação é um direito público subjetivo), — por este não zela o Ministério Pú-
blico. Senão, como se disse, em toda e qualquer ação oficiaria o Ministério Público, o 
que pode ser cogitado de lege ferenda, mas é inviável em termos de lege lata.  

12. Assim, reafirme-se que o interesse público pelo qual deve 
zelar o Ministério Público há de ser uma categoria especial de interesse público, cor-
relata à sua destinação institucional (art. 1º da Lei Complementar federal n. 40, de 14 
de dezembro de 1981). 

13. Ora, na jurisdição voluntária, em quase todos os procedi-

mentos elencados pelo legislador, há um interesse público primário a denotar indispo-
nibilidade ensejadora de zelo pelo Ministério Público. Não hesitaríamos em apontar 
estas características — por evidentes — na separação consensual, na interdição, na 
emancipação (questão de estado e referente à capacidade da pessoa), na abertura e 
execução de testamentos (questão de última vontade), à guisa de exemplo. 

Mesmo nalgumas hipóteses onde raro se encontra quem susten-
te a presença de alguma forma de indisponibilidade, não deixamos de vê-la presente, 
como na arrecadação de herança jacente ou de bens vagos, na alienação de bens do-
tais, na sub-rogação de vínculos, na extinção de usufruto e de fideicomisso. É que, em 
todos esses casos, há alguma forma de indisponibilidade legal do bem. Na herança 

jacente, o seu curador não faz senão administrar, não podendo praticar atos de dispo-
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sição; daí a assistência ministerial. Não é diversa a fiscalização exercida pelo Ministé-
rio Público sobre o administrador de bens de ausentes ou de coisas vagas. Sobre os 
bens dotais, o marido também não tem poderes de disposição: por isso que há inter-

venção ministerial nos pedidos de alienação, arrendamento ou oneração dos bens do-
tais. Na sub-rogação de vínculos ou na extinção de fideicomisso, busca-se remover ou 
alterar uma restrição de disponibilidade de um bem, ainda que, às vezes, transferindo-
a sobre outro. Na extinção de usufruto, se imposto em disposições de última vontade, 
pela restrição de disponibilidade deve zelar o Ministério Público, com base no art. 82, 

inc. II, do CPC. Está aí, também, a tônica da causa interventiva ministerial.  

Em todos esses casos, deve intervir, de regra, o Ministério Pú-
blico. E isto se dá porque na jurisdição voluntária, muito normalmente, quase sempre 
mesmo, o interesse público indisponível já está presente, como nos pedidos de eman-
cipação (questão de estado e de capacidade), nos de sub-rogação (disposições de últi-

ma vontade), de alienação de bens de incapaz (interesse de incapaz), de separação 
consensual (questão de estado), de testamentos (disposições de última vontade), de 
bens de ausente (interesse de incapaz), de interdição (questão de estado e de capaci-
dade). 

14. Contudo, quando no procedimento de jurisdição voluntária 

houver o interesse público genérico, comum a todo e qualquer feito, de jurisdição 
voluntária ou contenciosa (apenas a observância do devido processo legal), sem que 
esteja tal interesse concretamente qualificado pela indisponibilidade da questão sob 
litígio ou sob controvérsia, ou sem que esteja qualificado pela limitação de disponibi-
lidade ligada a uma das partes ou a algum dos interessados, — então perderia todo e 

qualquer sentido institucional a intervenção do Ministério Público. 

Por isso que a Carta de Curitiba lança a assertiva de que a lei 
poderá cometer outras atribuições ao Ministério Público, desde que compatíveis com 
sua finalidade (art. 3º, § 3º; v. Manual, cit., p. 268). 

Pergunta-se: o que se verifica, porém, quando se cuide, exem-

plificativamente, de procedimento especial de jurisdição voluntária visando à venda 
judicial de coisa comum entre partes presentes, maiores e capazes, em controvérsia, 
para uso do eufemismo mais técnico, em se tratando de jurisdição voluntária...? Seu 
interesse é perfeitamente disponível, renunciável, transigível. Nada impediria que até 
mesmo fora dos autos todos os condôminos se compusessem e por escritura pública 

(se se tratasse de imóvel) ou até sem ela, conforme o caso, partilhassem ou vendessem 
a coisa comum, da melhor maneira que lhes aprouvesse, sem a mínima interferência, 
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ou sequer fiscalização do Ministério Público ou do Poder Judiciário. E nada impede 
que em alguns procedimentos de jurisdição voluntária, como nos casos citados, façam 
acordo, desistam, transijam, reconheçam, litiguem, ou seja, comportem-se como pes-

soas maiores e capazes, em busca de seus próprios interesses perfeitamente disponí-
veis! 

Não há, pois, por que o Ministério Público intervir nesses pro-
cedimentos, se não há interesses em jogo, por que zelar. Caso se sustente que o art. 
1105 do CPC permite diversa interpretação, a tornar necessária a intervenção em todo 

e qualquer procedimento de jurisdição voluntária, — teríamos que ver que esta última 
não alcançaria o fim da instituição, por destoante do próprio art. 82 do mesmo estatu-
to, e — mais ainda — com o próprio art. 1º da Lei Complementar federal n. 40/81. 
Com efeito, esta lei definiu os contornos institucionais do Ministério Público, atribu-
indo-lhe funções próprias e típicas, entre as quais não se insere o zelo de interesses 

disponíveis de partes maiores, capazes e presentes, nem se insere a intervenção na 
jurisdição voluntária onde se cuide apenas destes últimos interesses. É certo que há 
alienações judiciais que exigem administração judicial de interesses privados (venda 
de bens de incapazes, por exemplo). Se nestes casos é justo falar em jurisdição volun-
tária (e neles intervém o Ministério Público, não pela natureza da ação, mas pela qua-

lidade dos interessados), — na maioria das vezes, em se tratando de venda judicial de 
coisa comum por pessoas maiores, capazes e presentes, só por duvidoso critério se 
poderia admitir tal matéria no título pertinente à administração judicial de interesses 
privados, pois envolve casos que, com muito maior razão, deveriam ser colocados ao 
lado da ação de divisão, feitos contenciosos que chegam a ser (cf. arts. 946, II, 967 e 

s., do CPC). 

A jurisprudência tem amparado este entendimento (Ap. 
238.818, 1ºTACivSP, j. 23.2.78; RT Informa, 253:34, 254:19; Ap. 36.339, 
2ºTACivSP, j. 26.8.76, etc.). E a fundamentação doutrinária vem roborada por Cândi-
do Rangel Dinamarco (aliás, ex-Curador de Ausentes e Incapazes), em seu livro Fun-

damentos do processo civil moderno, p. 320, ed. Saraiva, 1986). 

15. Não que seja bastante o argumento de que, na jurisdição vo-
luntária, o juiz já teria tarefa fiscalizadora, suprindo eventual ausência ministerial.  
Bastasse tal argumento, por si mesmo, então a intervenção ministerial,  ao contrário, 
seria simplesmente incabível em todo e qualquer procedimento de jurisdição voluntá-

ria, mesmo naqueles em que se cuidasse de algum interesse verdadeiramente indispo-
nível.  
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Na verdade, sendo o Ministério Público tutor nato de interesses 
indisponíveis, deve oficiar nos processos e procedimentos, de jurisdição contenciosa 
ou voluntária, fiscalizando o próprio desenvolvimento da relação processual onde 

estejam em jogo esses interesses. Nas felizes palavras de José Fernando da Silva Lo-
pes, “O Ministério Público assim intervém no processo para velar pela correta aplica-
ção da lei de ordem pública e para realizar toda uma carga de atividades que as partes 
deveriam desenvolver mas, eventualmente, não desenvolvem, para impedir” — o au-
tor certamente quis dizer o contrário, ou seja, para possibilitar — “que o juiz, podendo 

suprir a inércia ou des interesse da parte, não o faça, assegurando, efetivamente, sua 
neutralidade e eqüidistância. Faz o Ministério Público, em suma, aquilo que a parte 

deveria fazer, mas não o fez, e, aquilo que o juiz poderia fazer, mas não deve, apare-
cendo no processo como verdadeiro órgão de controle do interesse público, preocupa-
do com a atuação da lei e com a relevante necessidade de garantir a mais estrita neu-

tralidade do organismo jurisdicional” (O Ministério Público e o processo civil, p. 47, 
Saraiva, 1978). 

Embora na jurisdição voluntária não se fale tecnicamente em 
lide, nela se admite haver controvérsia, na decisão da qual deve o Magistrado, de re-
gra, manter seu equilíbrio, sem conduzir de ofício a apuração dos fatos. Para atingir 

esse escopo, em regra na jurisdição voluntária se confere não só o poder de impulso, 
como se impõe a intervenção ao Ministério Público (art. 1104 do CPC). 

IV — Hipóteses de exceção 

16. Posto que, como visto, na esmagadora maioria dos casos de 
jurisdição voluntária haja um interesse público primário, qualificado por alguma nota 
de indisponibilidade a justificar a intervenção fiscalizadora ou protetiva do Ministério 

Público, em algumas poucas hipóteses, por exceção, não se vislumbra nenhuma razão 
jurídica suficiente para a intervenção ministerial.  

Assim, é o que ocorre na alienação judicial de coisa comum, 
entre pessoas maiores e capazes; é o que se dá no pedido de administração ou locação 
de coisa comum, entre os interessados capazes; é o que se verifica no pedido de alie-

nação de quinhão em coisa comum, entre esses mesmos indivíduos. 

Nesses casos, podemos até questionar o critério do legislador 
em catalogá-los como procedimentos de jurisdição voluntária, quando neles freqüen-
temente se encontram todas as características e o próprio escopo da jurisdição vera e 
própria, como, em hipótese não muito díspar, ocorre no processo divisório. 
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Entretanto, nada há de particular nesses procedimentos, nem se 
lhes vê algum aspecto de indisponibilidade a zelar. A qualquer momento as partes 
podem decidir a administração, a locação ou a venda como bem lhes aprouver, como 

quando, num litígio vero e próprio, decidem encerrar a demanda com a autocomposi-
ção da lide. 

Como se viu, em regra a jurisdição voluntária é a forma neces-
sária de administrar publicamente interesses privados. Este raciocínio é válido mesmo 
no procedimento de emancipação (art. 1112, inc. I, do CPC), pois que, embora possa a 

suplementação de capacidade ser concedida espontaneamente pelo pai, até mesmo 
fora do procedimento de jurisdição voluntária previsto no Código de Processo Civil,  
sujeita-se a outorga paterna de emancipação, ainda nesse caso espontânea e extrajudi-
cial,  a registro civil para validade contra terceiros, ou seja, submete-se a uma outra 
forma de administração pública de interesses privados. Entretanto, ao contrário, na-

queles casos já referidos, de alienação ou administração de coisa comum de pessoas 
capazes, não se vê a necessidade da administração pública inter volentes, nem se vê a 
eficácia da fiscalização ministerial, que por nenhum interesse público zelará, pois aqui 
inexiste quer indisponibilidade absoluta quer relativa. Assim, caso num pedido de 
administração de coisa comum, tenha o Ministério Público opinado no sentido de ser 

utilizado o imóvel rural para o plantio do café, mediante qual interesse, ou legitimado 
pela defesa de qual indisponibilidade poderia recorrer, se contrariado no seu parecer, 
se nenhum dos interessados se inconformou com o decidido? 

17. Não podemos deixar de sentir o peso da lúcida argumenta-
ção em sentido contrário de Nélson Nery Júnior (Intervenção do Ministério Público 

nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, São Paulo, 1987), para quem a 
intenção do legislador, no art. 1105 do CPC, foi obrigar o Ministério Público a inter-
vir em todos os procedimentos de jurisdição voluntária. Entretanto, teria o legislador 
cometido imperdoável erro sistemático, pois, se a tanto visasse, bastaria o art. 1105 do 
CPC, sendo incompreensível que repetisse, aqui e ali no título da jurisdição voluntá-

ria, as hipóteses de intervenção ministerial — como bem anota Cândido Dinamarco, 
em argumento retomado por Édis Milaré (Fundamentos do Processo Civil Moderno, 
Rev. dos Tribunais, 1986, p. 324; O Ministér io Público e a jurisdição voluntária, Jus-
titia, 124:125, respectivamente). 

Se válido fosse o argumento da corrente contrária, no sentido 

de que, por ser o art. 1105 norma geral que torna exigível a intervenção ministerial em 
todo e qualquer procedimento de jurisdição voluntária, então, por identidade de razão, 
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também seria correto o argumento de que, por ser o artigo anterior (1104) também 
norma geral aplicável a todo procedimento de jurisdição voluntária, então se permiti-
ria que o Ministério Público comparecesse como órgão agente em qualquer procedi-

mento de jurisdição voluntária. Este raciocínio tornaria possível, por absurdo, que o 
Ministério Público estivesse legitimado a tomar a iniciativa e requerer até mesmo a 
venda judicial de coisa comum de pessoas maiores e capazes, da mesma forma como 
tem a iniciativa no requerimento de interdição ou de abertura de testamento! 

Evidentemente, não se nega que o órgão ministerial, procurado 

pelos interessados, possa requerer em seu benefício a alienação judicial de coisa co-
mum; contudo, nesse caso não estará agindo em nome próprio, mas sim em nome 
alheio, na defesa de interesses disponíveis de terceiros, quando presta, enfim, mera 
assistência judiciária (art. 22, XIII, da LC n. 40/81). O que não teria sentido, porém, 
seria tomar ele a iniciativa de requerer por conta própria a alienação judicial de coisa 

comum de pessoas maiores e capazes, que não solicitaram se imiscuísse ele em inte-
resses privados e totalmente disponíveis dos interessados. Fosse o art. 1104, como o 
1105, dispositivos aplicáveis indistintamente a toda a jurisdição voluntária, sem esta-
rem condicionados ao interesse final condicionador da intervenção ministerial, e não 
haveria como negar a legitimidade ativa do Ministério Público para requerer tal alie-

nação, ainda que substituindo-se absurdamente à vontade dos próprios titulares do 
domínio. 

Não só o dispositivo do art. 1104, como o do 1105, hão de ser 
examinados cum granum salis. Exemplificando: ao pé da letra, assim como se poderia 
concluir do art. 1105 que a intervenção ministerial é obrigatória em todo e qualquer 

procedimento do título, igualmente se poderia concluir, com erro, que o Ministério 
Público poderia propor qualquer procedimento de jurisdição voluntária... E aí tería-
mos o Ministério Público querendo oneração de bens dotais, extinção de usufruto im-
posto por atos inter vivos e outras hipóteses análogas. 

Já o mesmo absurdo não há em admitir a independente iniciati-

va ministerial nos demais casos de jurisdição voluntária, em que se identifique um 
interesse indisponível, pois que, nesta última situação, a própria indisponibilidade do 
interesse torna admissível a iniciativa ministerial (como para requerer a interdição). 

Entretanto, mais do que a intenção do legislador, deve ser per-
quirida a mens legis, em interpretação que só pode ser sistemática, para fazer realmen-

te sentido. E sentido não teria pôr o Ministério Público a zelar indistintamente em 
qualquer procedimento de jurisdição voluntária, até mesmo naqueles que versem inte-
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resses totalmente disponíveis, de partes maiores e capazes, contrariando sua destina-
ção institucional, em atividade que uma interpretação coerente da lei por certo há de 
recusar-lhe. 

V — Controle da intervenção ministerial 

18. Algumas particularidades devem ser analisadas, quando se 
pense em contrastar o cabimento ou não da intervenção ministerial nos procedimentos 
de jurisdição voluntária — o que, de resto, vale para qualquer outra hipótese interven-
tiva da instituição. 

A primeira situação a merecer exame surge quando as partes 

pedem, mas o juiz recusa vista dos autos ao Ministério Público. Aqui, por meio do 
agravo, o tribunal é provocado a atender ou a negar o requerimento da parte. 

Entretanto, pode ocorrer que o Ministério Público, tomando co-
nhecimento da existência do procedimento, resolva nele intervir, sustentando sua pró-
pria legitimidade. Não se afasta, naturalmente, a possibilidade de o órgão judicial as-

severar que não se legitima a intervenção, o que ensejará eventual recurso, para ree-
xame da questão processual. 

Suponha-se, porém, que, intimado para intervir, seja recusada 
pelo Ministério Público a intervenção nos autos, ainda que provocada por despacho 
judicial.  

No fundo, o mais correto entendimento sobre a controvérsia a 
respeito do limites das atribuições dos órgãos do Ministério Público, é o de que deve 
ela ser resolvida dentro da própria instituição, “pois o juiz ou o tribunal não são se-
nhores de fixar a conveniência ou a intensidade e profundidade da atuação do Minis-
tério Público. Este é que a mede e desenvolve. A não ser assim, transformar-se-ia o 

Ministério Público, de fiscal do juiz na aplicação da lei, em fiscalizado dele no que 
tange à sua própria intervenção fiscalizadora” (Moniz de Aragão, Comentários ao 

Código de Processo Civil, v. II, p. 364, n. 363, ed. Forense, 1979). 

Dentro desta linha de raciocínio, tivemos dois precedentes sig-
nificativos na instituição: um mais antigo, quando era procurador-geral Oscar Xavier 

de Freitas (Pt. n. 07588/77); outro, mais recente, quando na chefia do Parquet Paulo 
Salvador Frontini (Pt. 002209/86). Fortes na lição de Cândido Dinamarco, entende-
ram ambos de não designar órgãos do Ministério Público para oficiar em procedimen-
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tos de jurisdição voluntária, quando se tratasse de alienação judicial de coisa comum, 
entre interessados capazes. 

VI — Notas finais 

19. Algumas palavras devem ser ditas a respeito de peculiari-

dades que costumam ocorrer na jurisdição voluntária. 

A primeira delas é atinente ao art. 134 do Ato 1/84 (Justitia 
128:168 e s.; Manual de atuação funcional dos promotores de justiça do Estado de 

São Paulo). Nele se recomenda: “Nos procedimentos de jurisdição voluntária, oficiar 
como curador de ausentes se houver citação ficta ou réu preso, ou como curador de 

incapazes, se houver interesse destes últimos.” 

A aplicação analógica do art. 9º aos procedimentos de jurisdi-
ção voluntária é perfeitamente pertinente. Longe se está, evidentemente, de olvidar 
singelos princípios processuais, como, por exemplo, de que na jurisdição voluntária 
não há revelia — pressuposto para a nomeação de curador especial ao ausente ficto do 

art. 9º, inc. II, do CPC. 

Contudo, não se pode esquecer a instrumentalidade das normas 
processuais, buscando-se nelas o fundo e não a forma. Nos procedimentos de jurisdi-
ção voluntária, nos quais à evidência se admite o chamamento ficto, ainda que não se 
dê revelia, há semelhante razão de ordem pública, dirigida ao devido processo legal,  

mediante a qual se há de atribuir curador especial ao chamado fictamente, para melhor 
equilíbrio das possibilidades de iniciativa entre os interessados. Ainda não se pode 
esquecer que na própria alienação de coisa comum, agora envolvendo interessado 
incapaz, é possível que estejam em conflito os interesses deste e de seu representante 
legal: isto tornaria pertinente nomear um curador especial. O próprio art. 1179 do 

CPC se remete ao art. 9º do CPC, ao demonstrar o cabimento de curadoria especial na 
jurisdição voluntária. 

É certo que na jurisdição voluntária não se há de falar, tecnica-
mente, em autor e réu — são apenas interessados; contudo, nem por isso se há de 
olvidar que um interessado preso sofre da mesma deficiência de contato com seu pa-

trono, da mesma limitação de acesso à prova, que um réu preso também sofreria, sen-
do de toda conveniência e necessidade que se lhe dê um curador especial.  

Aliás, longe de nós buscar uma visão estreita do âmbito de a-
plicação do art. 9º do CPC. Em nossa vivência profissional, há muitos anos invoca-
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mos analogicamente referido texto legal, e temos intervindo protetivamente nos feitos 
cíveis, onde haja autor preso, que sofre das mesmas limitações fáticas que o réu pre-
so, merecendo o zelo interventivo do Ministério Público em razão da qualidade da 

parte (v. nosso Manual, cit., p. 153). 

20. Outra relevante questão diz respeito à necessidade de ofici-
arem simultaneamente diversos órgãos do Ministério Público, na jurisdição voluntá-
ria. 

O critério distintivo é a conflituosidade de interesses. Desde 

que seja incompatível que o mesmo órgão ministerial defenda interesses inconciliá-
veis, nada mais natural que intervenham tantos órgãos ministeriais quanto necessário 
(Manual, cit., p. 8/10, 47/50). É o que concluímos, depois de bem amadurecer os con-
ceitos: o mesmo órgão teria mais do que dificuldades — teria até mesmo incompatibi-
lidade em intervir protetivamente em prol de interesses colidentes, às vezes inconcili-

áveis até mesmo nos incidentes processuais. Suponha-se que, suplementando a defici-
ente atuação probatória ou processual de um interessado menor, esteja o curador pre-
judicando outro interessado incapaz. Haveria um comprometimento pelo menos psi-
cológico, do órgão do Ministério Público, em favor de um dos interessados, desde que 
passasse a suplementar a defesa de seus interesses. 

21. O último aspecto que nos lembra abordar, consiste nas con-
seqüências processuais da recusa ministerial em intervir nos procedimentos de jurisdi-
ção voluntária. 

Não se alegue eventual nulidade, em face de dita recusa do ór-
gão ministerial à intervenção no feito, porque, intimado este, ainda que não oficie, 

obvia-se qualquer nulidade (arts. 84 e 246 do CPC; cf. Tornaghi, Comentários ao 

Código de Processo Civil, art. 84, v. I, ed. Revista dos Tribunais, 1976; Pontes de 
Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, v. XVI, p. 19, ed. Forense, 1977; 
RT 572:53; RTJ 110:310-STF, v.g.). 

São Paulo, 20 de maio de 1987. 


