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Tópico 7 – JURISDIÇÃO 
 
1) JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA X JURISDIÇÃO CONTENCIOSA 
 
Jurisdição voluntária é a função exercida pelo Estado, através do juiz, mediante um 
processo, no qual se solucionam causas que lhe são submetidas sem haver conflito de 
interesses entre duas partes. Tem como características a obrigatoriedade da 
intervenção judicial; é sistema misto entre dispositivo e inquisitivo; bem como prescinde 
da observância à legalidade estrita. O Código de Processo Civil traz regras 
procedimentais gerais, que possuem aplicação subsidiária a eventuais disposições 
específicas.  Há também previsão de um rol de pedidos que obedecerão ao 
procedimento geral, tratando-se de rol exemplificativo. 
 
“pode-se conceituar a jurisdição (CÂMARA, 2016) como sendo a função do Estado 
que, atuando por meio de um terceiro neutro (o juiz) e através de um processo, 
promove a pacificação social solucionando as causas que lhe são submetidas pela 
aplicação das soluções juridicamente pertinentes aos casos concretos.” 
 
Jurisdição Voluntária é a atividade de natureza jurisdicional exercida pelo Estado 
em processos cujas pretensões consistem na integração e aperfeiçoamento de 
negócios jurídicos que dependem do pronunciamento jurisdicional. A titulo 
exemplificativo menciona-se o caso de um divórcio consensual de casal que tenha 
filhos incapazes, em que apenas se aperfeiçoa e passa a produzir efeitos quando 
judicialmente homologado ao fim de um processo de jurisdição voluntária.  
 
Jurisdição Contenciosa é aquela que não apenas se destina a integrar um negocio 
jurídico, mas que possui por finalidade pacificar uma lide, ou seja, resolver um 
conflito de interesses qualificado pela resistência de um polo em face da pretensão 
contrária. 
 
2) NATUREZA JURÍDICA 

No tocante à natureza jurídica da jurisdição voluntária (NEVES, 2016), menciona-
se que para a teoria clássica, também chamada de teoria administrativista, apesar 
do nome que o fenômeno jurídico recebe, o juiz não exerce atividade jurisdicional 
nos processos de jurisdição voluntária.  

Trata-se, na visão dessa corrente, de caso de mera administração pública de 
interesses privados, exercendo o juiz, portanto, uma atividade meramente 
administrativa. 

 
 
3) ARBITRAGEM COMO MEIO JURISDICIONAL 
O Novo Código de Processo Civil oficializou a arbitragem como jurisdição no direito 
brasileiro e encerrou a discursão doutrinária acerca da natureza jurídica do instituto 
da arbitragem. Além de consagrar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Novo 
Código também implementou a carta arbitral como mecanismo de harmonização 
entre os juízes e árbitros. Inovou também ao criar forma autônoma de alegação de 
convenção de arbitragem perante a justiça estatal. Além de concretizar a jurisdição 



arbitral no Brasil como infestável e universal, as novas alterações também atribuíram 
a arbitragem o seu devido prestigio, dando mais segurança e incentivo ás partes a 
optarem pelo instituto. 
 
o artigo 3º, § 1ºdo Novo Código de Processo Civil (NCPC), formalizou a 
arbitragem como jurisdição no Direito Brasileiro e solucionou o impasse 
relacionado a natureza jurídica da arbitragem. 
Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. (Brasil, 2015) 

A regra constante no caput do art. 3º do NCPC, reitera o princípio constitucional 
da inafastabilidade da jurisdição, e o § 1º não deixa dúvida sobre o caráter 
jurisdicional da arbitragem, jurisdição privada, tendo a sentença proferida pelo 
arbitro ou tribunal arbitral a mesma eficácia de sentença judicial, (Lei 9.307/96: 
art. 31).  
Nesse sentido, o artigo 515 do NCPC apresenta o rol de títulos executivos 
judiciais e faz referência expressa a autocomposição fora do âmbito do judiciário, 
garantindo em seu inciso VII, o cumprimento da sentença arbitral. 
 


