
  

CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

CURSO DE MESTRADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM RELAÇÕES PRIVADAS E 

DESENVOLVIMENTO 

A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS DE 

TRATAMENTOS DE CONFLITOS EM SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS COMO FORMA DE GARANTIA DO 

ACESSO À JUSTIÇA  

JOSÉ DE ALENCAR NETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2019 



JOSÉ DE ALENCAR NETO 

A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS DE 

TRATAMENTOS DE CONFLITOS EM SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS COMO FORMA DE GARANTIA DO 

ACESSO À JUSTIÇA  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Direito do Centro Universitário 

7 de Setembro, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Direito.  

Área de concentração em Relações Privadas e 

Desenvolvimento. 

Orientador: Prof. Dr. George Marmelstein 

Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2019 



A Deus  

Aos meus pais, Francisco Cruz e Lília 

Alencar. 

Aos meus irmãos, Erionaldo Júnior e João 

Alencar. 

À minha namorada Marina Regadas. 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço aos meu pais, Francisco Erionaldo Cruz e Lília Fátima Firmeza de Alencar 

Cruz, pelo estímulo e pela força que sempre me deram, apoiando meus planos e 

proporcionando ambientes para concretizá-los.  

Aos meus irmãos, pelos incentivos diários.    

À Marina Regadas, minha namorada, pela compreensão de sempre.  

Ao meu orientador, professor George Marmelstein Lima, pelo enorme auxílio nesta 

pesquisa.   



RESUMO 

A garantia do Direito fundamental ao acesso à justiça não diz respeito apenas à possibilidade 

do cidadão de ingressar no judiciário. A concretização desse direito surge quando o conflito é 

tratado de forma justa, célere e por profissional competente. No Brasil, o direito ao acesso à 

justiça é garantido expressamente em várias normas constitucionais, legais e infralegais, mas, 

a sua efetiva consumação depende, ainda, da superação de alguns obstáculos enfrentados pela 

Justiça brasileira, podendo-se destacar, nesse sentido, a cultura de judicialização de conflitos 

e, por conseguinte, o altíssimo número de demandas judiciais, o tempo médio de duração dos 

processos com a consequente elevação na taxa de congestionamento do Judiciário e a 

necessidade/possibilidade de desjudicialização e de desburocratização de alguns 

procedimentos judiciais. Para isso, indica-se a utilização dos métodos adequados de 

tratamentos de conflitos (especificamente a mediação e a conciliação) para conduzir as 

soluções das controvérsias da melhor maneira possível, ou seja, com prevalência da 

autonomia da vontade das partes e com a garantia da celeridade do procedimento. Como 

alternativa eficaz à judicialização dos conflitos, analisa-se, ainda, a possibilidade de o 

tratamento dos conflitos ocorrer nas serventias extrajudiciais (cartórios), por meio da figura 

do tabelião-conciliador ou do oficial-mediador, que surge com o advento do provimento 67/18 

do Conselho Nacional de Justiça. Neste sentido, o objetivo geral da pesquisa é investigar a 

possibilidade de o delegatário de serviço público funcionar como mediador e conciliador em 

conflitos que envolvam ou não a área notarial, além de identificar as possíveis vantagens 

desse procedimento. 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Serventias Extrajudiciais. Métodos Adequados de 

Tratamento de Conflitos. Tabelião-conciliador. Registrador-mediador. 



ABSTRACT 

Texto The guarantee of the fundamental right to access to justice does not only concern the 

possibility of citizens to enter the judiciary. The realization of this right arises when the 

conflict is dealt with fairly, swiftly and by a competent professional. In Brazil, the right to 

access to justice is expressly guaranteed in various constitutional, legal and infralegal norms, 

but its effective consumption also depends on the overcoming of some obstacles faced by the 

Brazilian Justice. culture of judicialization of conflicts and, therefore, the very high number of 

judicial demands, the average duration of proceedings with the consequent increase in the 

congestion rate of the judiciary and the necessity / possibility of de-judicialization and 

bureaucracy of some judicial proceedings. To this end, the use of appropriate methods of 

conflict treatment (specifically mediation and conciliation) is indicated to conduct dispute 

settlement in the best possible manner, ie with the parties' autonomy of the prevailing and 

with the guarantee of speed of the procedure. As an effective alternative to the judicialization 

of conflicts, it is also analyzed the possibility of the treatment of conflicts occurring in 

extrajudicial (notary) services, through the figure of the conciliator notary or the mediator 

officer, which comes with the advent of the provision 67 / 18 of the National Council of 

Justice. In this sense, the general objective of the research is to investigate the possibility of 

the public service delegate acting as a mediator and conciliator with conflicts involving or not 

the notary area, besides identifying the possible advantages of this procedure. 

 

 

Keywords: Access to justice. Extrajudicial Services. Proper Methods of Conflict Treatment. 

Notary-conciliator. Registrar-mediator. 
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1 INTRODUÇÃO 

O direito ao acesso à justiça pode ser considerado como o pilar de qualquer Estado 

democrático de Direito, haja vista a maioria dos outros direitos e garantias inerentes aos 

cidadãos partirem dele. No Brasil, há previsão deste direito no artigo 5°, inciso XXXV, da 

Constituição Federal e em vários outros artigos do Código de Processo Civil pátrio. Porém, 

não se pode dizer que a mera previsão normativa deste direito já signifique a efetivação do 

acesso à ordem jurídica justa.  

Discorre-se, nesta dissertação, acerca de hipóteses que dificultam a concretização do 

direito ao acesso à justiça no Brasil, como a morosidade do Judiciário, a cultura de 

judicialização de litígios dos brasileiros e o elevado número de demandas judiciais pendentes 

de julgamento, para, só então, indicar possíveis soluções para os problemas apresentados. 

Justifica-se esta pesquisa na necessidade de identificar e analisar outros meios, 

diferentes do Judiciário, que garantam o acesso à ordem jurídica justa, tratando os conflitos de 

forma  célere, adequada, por profissionais competentes e que a autonomia da vontade das 

partes prevaleçam na possível solução do mérito da controvérsia (notadamente a conciliação e 

a mediação em serventias extrajudiciais).   

Esclarece-se que este estudo está vinculado à linha de pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Direito, do Curso de Mestrado da Universidade 7 de Setembro (UNI7), 

Fortaleza/CE, com área de concentração em Relações Privadas e desenvolvimento e linha de 

pesquisa em relações privadas, direitos humanos e desenvolvimento. 

Quanto à metodologia, esta pesquisa adotará o método hipotético-dedutivo, partindo-se 

da premissa que se adota um procedimento com tramitação do geral (desjudicialização de 

conflitos) para o individual (tratamento de conflitos em cartórios extrajudiciais). Em alguns 

momentos utiliza-se a dedução, com a criação de hipóteses que serviram como marco inicial. 

Ainda, a pesquisa caracteriza-se como de natureza qualitativa, pura e teórica. Ou seja, além da 

preocupação com fatos sociais, utilizam-se fontes bibliográficas como livros e periódicos para 

enriquecer o estudo. 
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 O primeiro capítulo deste estudo, irá identificar as principais barreiras inerentes ao 

acesso à justiça no Brasil. Para isso, a fim de introduzir o tema, será feito uma análise prévia 

acerca dos conceitos de Justiça, a luz de doutrinadores clássicos como Aristóteles, Hans 

Kelsen, John Rawls e Agnes Heller, a fim de contextualizar e introduzir o tema do acesso à 

justiça. 

Após isso, inicia-se a análise do direito ao acesso à Justiça propriamente dito, tendo por 

base, primeiramente, uma perspectiva global, principalmente por meio da obra de Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth intitulada de “Acesso à Justiça”. Será debatido, neste momento, as 

três ondas de acesso à Justiça proposta pelos autores no mundo, para, só então, estudar esse 

importante direito fundamental com base a doutrina e a legislação brasileira.  

A utilização desta metodologia, isto é, analisar primeiro alguns aspectos do direito ao 

acesso à justiça no mundo para, só após, identificar as peculiaridades do Brasil, justifica-se 

pela própria evolução histórica deste direito fundamental, haja vista sua concretização ter 

acontecido primeiro no Direito Estrangeiro. 

Será destacado, ainda, a diferença entre o direito ao acesso à Justiça material e formal. 

Enquanto este remete à ideia de acesso ao judiciário, aquele, demonstra-se mais amplo, 

significando o acesso a ordem jurídica justa, ou seja, trata-se não apenas da inafastabilidade 

da jurisdição, mas também da garantia de decisões judiciais céleres, justas, fundamentadas e 

razoáveis. 

Com base em dados do relatório “Justiça em Números” do Conselho Nacional de 

Justiça, discute-se até que ponto a morosidade de órgãos julgadores e a cultura de 

judicialização de conflitos, com o consequente elevado número da taxa de litigiosidade do 

judiciário brasileiro, podem contribuir para não efetivação do direito ao acesso à justiça no 

Brasil, concluindo-se que a resolução de conflitos não pode ficar a cargo apenas do Poder 

Judiciário.  

O segundo segmento desta pesquisa pretende analisar a conciliação, a mediação e a 

arbitragem como métodos eficazes de tratamento de conflitos e o seu consequente auxílio na 

busca pela garantia do acesso à ordem jurídica justa. 

Introduz-se esse capítulo analisando os conceitos de conflitos, identificando a sua 

gênese, as suas causas e as suas principais características. Após isso, buscar-se-á diferenciar 
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os métodos de tratamento de conflitos advindos da autocomposição e da heterocomposição, 

destacando-se os princípios, as normas, os procedimentos e as peculiaridades da conciliação, 

da mediação e da arbitragem. 

Analisar-se-á, ainda a mediação e a conciliação extrajudiciais como métodos eficazes de 

tratamento de conflitos, pautados ora na restauração da relação que as partes possuíam antes 

do conflito, ora na lavratura de acordos. Além disso, dissertar-se-á acerca das funções dos 

mediadores e dos conciliadores, dando ênfase no princípio do assessoramento das partes, pelo 

qual os terceiros imparciais devem orientar e assistir os conflitantes utilizando-se de técnicas 

próprias de tratamento de conflitos.   

Destaca-se que a importância da utilização dos métodos adequados de tratamentos de 

conflitos vai muito além da simples ideia de desjudicialziação. Identificar-se-á, porém, que a 

mediação e a conciliação extrajudiciais prestam importantes papéis de prevenção de litígios 

judiciais, haja vista o tratamento adequado da lide e o consequente não ingresso no judiciário. 

Além da análise da mediação e da conciliação extrajudicial como meios de garantia de 

acesso à justiça, será feito um estudo acerca do direito notarial e registral, especificamente das 

serventias extrajudiciais, analisando a relação desse ramo do Direito com a garantia do acesso 

à ordem jurídica justa.  

Aprofunda-se essa discussão no terceiro seguimento desta pesquisa, trazendo a 

possibilidade de conflitos notariais e registrais serem tratados por meio da mediação e da 

conciliação extrajudiciais, tendo por fundamento o Provimento 67/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça.  

Para isso, será feito um estudo acerca das serventias extrajudiciais no Brasil e no 

mundo, identificando os seus princípios, seus procedimentos e suas principais características, 

identificando o modelo notarial utilizado no Brasil e analisando até que ponto a atividade 

cartorária pode ser vista como um meio eficaz de prevenção e de tratamento de litígios. 

Analisar-se-á, por fim, com base no estudo da evolução das serventias extrajudiciais no 

Brasil e no princípio do assessoramento das partes inerente, também, aos notários e aos 

registradores, se a figura do tabelião-conciliador ou registrador-medidor é um meio eficaz de 

se garantir o tratamento adequado do conflito.  
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2 O DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO EFETIVO À 

JUSTIÇA 

Analisar o direito fundamental ao acesso à Justiça diz respeito a estudar, de maneira 

geral, as relações entre as pessoas. Com efeito, iniciam-se os estudos acerca deste tema com a 

utilização dos ensinamentos de autores clássicos, como Mauro Cappelletti e Bryant Garth, e 

de doutrinadores modernos, da qualidade de Rodolfo Mancuso e Miguel Marzinetti, dentre 

outros, para expor os aspectos identificados como mais relevantes para esta pesquisa, 

relacionados ao acesso à Justiça no Brasil e no Mundo. 

Consoante será visto, existe marcante diferença entre o direito ao acesso à Justiça e o 

direito ao acesso ao Judiciário. Enquanto este diz respeito à possibilidade de mover a 

jurisdição (em momento oportuno será tratado o princípio da inafastabilidade da jurisdição), 

aquele se refere à garantia de uma ordem jurídica justa e harmônica.  

Em outras palavras, o conceito de acesso à Justiça é muito mais amplo do que o de 

acesso ao Judiciário, estando este contido naquele. Em verdade, o acesso ao Judiciário é um 

dos pressupostos do acesso à Justiça. Há de se esclarecer que alguns autores denotam o acesso 

à jurisdição como acesso à Justiça formal e o acesso à Justiça propriamente dito como 

garantia de acesso à ordem jurídica justa, sob um viés material.  

Este capítulo aborda o acesso à Justiça formal e o acesso à Justiça material, com 

enfoque no segundo, ou seja, tanto o direito à inafastabilidade da tutela jurisdicional como o 

acesso a uma ordem jurídica justa, identificando os seus maiores obstáculos. Para que a 

abordagem, porém, se torne mais ampla e completa, torna-se necessário discorrer previamente 

sobre os conceitos de Justiça à luz de uma brevíssima análise do seu conceito, tendo por base 

os ensinamentos de Aristóteles, Hans Kelsen, John Rawls e Agnes Heller.  

Após isso, será analisado as três ondas de acesso à justiça propostas por Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth para, então, discorrer acerca dos principais pontos do acesso à 

justiça no Brasil, identificando os seus principais obstáculos (como a cultura de judicialização 
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de conflitos e a morosidade do Judiciário brasileiro) a fim de ratificar os benefícios que a 

utilização dos métodos adequados de tratamento de conflitos traz para a sociedade brasileira.  

2.1 Breve análise doutrinária do conceito de justiça 

Desde a Idade Antiga, debate-se acerca do conceito de Justiça. Em linhas gerais, 

Aristóteles considerava que uma das espécies de injustiça advinha da falta de respeito à lei. O 

homem virtuoso de Aristóteles era aquele equilibrado, que tendo encontrado o meio termo 

(“mesotes”) entre extremos, alcançou a virtude e age reiteradamente conforme esta virtude, 

sempre situada entre dois vícios, um que se dá por falta e outro, por excesso. Para o Estagirita, 

a Justiça estava ligada à ideia de igualdade, tendo-a como uma virtude suprema1. 

Sem adentrar os conceitos de Justiça distributiva e de Justiça corretiva do Autor, 

destaca-se que o Filósofo de Estagira diferenciava o justo por natureza e o justo por 

convenção, sendo a Justiça a síntese desses dois conceitos. O homem justo por natureza era o 

que respeitava as virtudes do Direito Natural e, por convenção, aquele que respeita o Direito 

Positivo, ou seja, aquele que praticava atos em consonância com as normas legais, que eram, 

por si, justas.2 

Para o autor, as leis “miram a vantagem comum” e o sentimento de “justo por 

convenção” advinha exatamente daí. Em verdade, ele admite que até mesmo atos praticados 

por homens “bravos, temperantes ou calmos” poderiam ser atos justos de homens justos, 

desde que tivessem por limite a lei.3 

Com efeito, o que parece ímprobo nos dias de hoje poderia ser considerado justo em 

tempos passados. Por exemplo, à época, a exploração da escravidão, que nos dias de hoje é 

estritamente proibida e considerada crime bastante perverso (hediondo, inclusive), poderia ser 

divisada como ato de pessoa justa e proba, a se levar em conta as autorizações legislativas e as 

práticas costumeiras daqueles tempos.  

Por atos de justos ou por ações de injustos, identifica-se que, por vezes, as relações 

entre as  pessoas podem ser dotadas de resistências, ou seja, mesmo nos atos praticados com 

respeito à lei, que, teoricamente seriam atos de seres justos por convenção, poderia haver 

 
1ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Mário da Gama Kury. 4. ed.  Brasília: Universidade de 

Brasília, 2001, p. 95. 
2 Ibid., 2001, p. 96. 
3 Ibid., 2001, p. 96. 
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contradições ou desentendimentos, criando-se, assim, um sentimento de busca por justiça. No 

surgimento dessas contradições é que aflora o conflito.  

De um lado e de outro, poderia haver pessoas justas, que praticaram atos em 

consonância com a lei e que anseiam por justiça. Nesse momento, tem-se a intervenção de um 

terceiro imparcial, o juiz, que, para Aristóteles, tem o poder/dever de procurar igualar as 

partes (buscar o que é intermediário), dando a cada um “o que lhes pertence”.4 

Salienta-se que, já naquela época, o autor da Ética de Nicômaco admitia a função 

mediadora do juiz, lecionando que este deveria procurar (ou auxiliar as partes a encontrar) o 

meio-termo da lide.5 

A busca por justiça, igualdade e meio-termo era tão marcante que, para Emetério Neto, 

o símbolo da Justiça, na Roma Antiga, era representado pela deusa Themis de olhos vendados, 

a significar ora a força e o poder divino dedicados à Justiça, ora a não discriminação dos 

litigantes e a igualdade destes perante a lei.6 

Por outro lado, Kelsen comparava o conceito de Justiça com a própria ideação de 

felicidade. Em sua lição, “[...] o anseio por Justiça é o eterno anseio do homem por felicidade 

[...] e a Justiça é felicidade social, é a felicidade garantida por uma ordem social”7.  

De efeito, ao equiparar a busca pela justiça à procura da felicidade, o autor admite não 

ser possível haver uma ordem social totalmente justa, que traga felicidade a todos, haja vista a 

possibilidade de haver conflitos entre interesses de cidadãos, já que a felicidade de uma 

pessoa nem sempre é igual à de outra8. Assim, nasce o conflito para Kelsen, que admite ser 

este indispensável à justiça e, por conseguinte, a necessidade de se trazer uma solução que 

busque o meio-termo daquela lide.9 

De outra parte, John Rawls trouxe a teoria da Justiça como equidade, que se baseia em 

dois princípios básicos: “(1) cada pessoa tem direito igual a um sistema plenamente adequado 

 
4 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Mário da Gama Kury. 4. ed.  Brasília: Universidade de 

Brasília, 2001, p. 103. 
5 Ibid., 2001, p. 103. 
6 OLIVEIRA NETO, Emetério Silva de. Fundamentos do acesso à justiça: conteúdo de alcance da garantia 

fundamental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 25. 
7 KELSEN, Hans. O problema da justiça. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 2- 3. 
8 Ibid., 2003, p.3. 
9 Ibid., 2003, p.3. 
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de liberdade e de direitos básicos iguais [...]; e (2) [...] as desigualdades sociais devem 

proporcionar a maior vantagem para os membros menos favorecidos da sociedade”.10 

Em verdade, a equidade buscada por J. Rawls equipara-se, hoje, ao que se entende pelo 

princípio da igualdade (ou isonomia), que retrata o tratamento igual a pessoas que estão em 

igualdades de situações e tratamentos desiguais à medida das desigualdades expressas, 

consubstanciado em vários artigos da atual Constituição brasileira. 

Seja a justiça como virtude na concepção de Aristóteles, seja a busca pela felicidade, 

prevista por Kelsen, seja pelo senso de equidade de Rawls, o fato é que o conceito de justiça 

vem se transformando com o passar dos tempos e evoluindo conforme os anseios da 

sociedade.  

Numa óptica mais contemporânea, entretanto, Agnes Heller, inicialmente, subdivide 

justiça em duas facetas: no conceito de Justiça formal (ou estático) e no conceito ético-

político de Justiça.  

As noções de justiça formal de Heller estão bem próximas dos conceitos de 

impessoalidade e de imparcialidade. Para ilustrar a ideação de justiça formal, a autora cita 

exemplo de uma regra, prevendo que certos alunos de um determinado país que conseguirem 

atingir 340 (trezentos e quarenta) pontos no seu certificado de Segundo Grau possuiriam o 

direito de ingressar no curso de Direito de qualquer Universidade daquele mesmo país.11  

Para a autora, essa regra os deixa em igualdade de condições, já que há um tratamento 

prévio e impessoal para todos os estudantes, sendo certo que, caso um aluno atinja os 340 

(trezentos e quarenta) pontos e seja impedido de ingressar em uma Universidade, haveria um 

caso flagrante de injustiça formal. 

Em suma, o conceito formal de justiça de Heller diz respeito à aplicação de uma mesma 

regra para pessoas que estão nas mesmas igualdades de condições, independentemente de 

eventuais interesses pessoais ou de terceiros.12  

Por esse motivo (pela necessidade de desprendimento de interesses), a autora prevê que 

as pessoas mais emotivas possuem mais dificuldade de praticar a justiça, qualificando, então, 

 
10 RAWLS, John. Justiça e democracia. Tradução Irene Penternot. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 207-208. 
11 HELLER, Agnes. Além da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, p. 21. 
12 Ibid., 1998, p. 30. 
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a imparcialidade com verdadeira virtude. Em verdade, Heller admite que nenhuma pessoa 

pode ser considerada totalmente justa, sendo a injustiça uma característica inerente ao ser 

humano, já que este está sujeito a erros, ignorâncias e emoções que possam, de alguma 

maneira, afetar a sua imparcialidade13. 

Já o conceito ético-político de justiça trazido por Agnes significa, em outras palavras, o 

respeito e o equilíbrio ao que ela denomina de legislação moral e legislação política.14  

Entende-se por legislação moral o conjunto de normas não escritas de cunho moral 

adstritas aos cidadãos. Legislação política, a seu turno, coincide com as normas escritas e 

democraticamente editadas de um determinado país. Há justiça (sob a visão ético-política), 

em verdade, quando há um equilíbrio entre as normas morais e as normas legais, ou seja, 

quando uma respeita o limite da outra. Por conseguinte, a pessoa justa é aquela que respeita a 

moral e a lei.  

Em verdade, oferecer um significado explícito de justiça é bastante desafiador, já que 

envolve uma gama de variáveis, porém, em suma, se reflete a necessidade de buscar o meio-

termo nos conflitos, ou seja, expressar o equilíbrio e a imparcialidade nas relações sociais. 

Pouco adianta, pois, ter conceitos teóricos expressos bem definidos de justiça, se esta 

não for acessível à sociedade como um todo, ou seja, se não restar assegurado o acesso à 

ordem jurídica justa. Ora, os conflitos existem em todas as classes sociais e são inerentes às 

relações humanas, sendo essa a principal razão pela qual a justiça deve abarcar todos os 

cidadãos, independentemente da sua condição financeira, cor da pele, status social, orientação 

sexual etc.  

 Em sua obra, Emetério Neto leciona, contudo, que o acesso à justiça nem sempre foi 

um direito inerente a todos os cidadãos, equitativamente. O autor explica que, na Idade 

Média, por exemplo, apenas as elites econômicas, sociais e religiosas possuíam de fato o 

direito ao acesso à justiça, o que representava a minoria da sociedade.15 

 
13 HELLER, Agnes. Além da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, p. 30. 
14 Ibid., 1998, p. 23. 
15 OLIVEIRA NETO, Emetério Silva de. Fundamentos do acesso à justiça: conteúdo de alcance da garantia 

fundamental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 36-37. 
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No Brasil, a Constituição de 1988, em muitos de seus dispositivos, garante o acesso 

formal e material à justiça, mas, como será visto, nem sempre o legislador constituinte 

abordou assim o problema do acesso à justiça. 

 Além disso, apesar do vigente Texto Constitucional brasileiro prever a igualdade e 

procurar garantir o acesso à justiça de todos os cidadãos brasileiros, atualmente existem vários 

fatores que prejudicam a concretização desse direito, seja pela alta taxa de congestionamento 

do Judiciário, seja por crises econômicas, seja pela desigualdade social, isto é, por 

discriminações ainda existentes e decorrentes de diferentes fatores. Em verdade, o que se tem 

por mais relevante neste momento é a análise do efetivo direito ao acesso à justiça.  

Existe grande barreira entre a disponibilização do direito ao acesso à justiça e a 

efetivação deste direito. No Brasil, este direito fundamental é garantido pela atual Carta 

Magna, mas se faz necessário analisar a eficácia deste e as consequências do seu não 

cumprimento. 

 A fim de compreender, identificar e propor soluções (como está nos capítulos 2 e 3 

desta pesquisa) para barrar as principais dificuldades enfrentadas pelo acesso à justiça no 

Brasil e no Mundo, faz-se necessário um estudo mais aprofundado e detalhado deste instituto, 

o que é procedido na sequência. 

2.2 Histórico do direito ao acesso à justiça: as ondas de acesso à justiça de 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth  

Tendo analisado brevemente o conceito de justiça, na concepção de alguns dos mais 

representativos pensadores, iniciam-se agora os estudos acerca do direito fundamental ao 

acesso à justiça propriamente dito, que, inegavelmente, com o passar dos tempos e a 

consequente evolução das sociedades, também foi objeto de muitas alterações e adaptações.  

Por razões metodológicas, a análise do direito ao acesso à justiça será iniciada com uma 

perspectiva global, tendo como pilar os ensinamentos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth e, 

só depois, sob a perspectiva nacional, identificando-lhe o conceito, o histórico, a problemática 

e possíveis soluções no âmbito da doutrina e da legislação brasileiras.   

Mauro Cappelletti e Bryant Garth lecionaram, nos anos de 1960/70, que o direito ao 

acesso à justiça (material) é um dos direitos mais básicos e importantes que devem ser 
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respeitados, porquanto é com suporte nele que um Estado Democrático de Direito é 

caracterizado e regido.16 

Neste mesmo sentir, o direito ao acesso à justiça, segundo Canotilho17, em verdade, faz 

parte da concretização dos princípios estruturantes de um Estado Democrático de Direito. 

Danielly Gontijo18 também destaca a importância do direito ao acesso à justiça, identificando-

o como um dos principais (senão o principal) dos direitos que devem ser tutelados e, 

inclusive, classificando-o como um direito fundamental estruturante do Estado Democrático 

de Direito. Em verdade, a garantia do acesso à Justiça, como acesso à ordem jurídica justa é a 

base de qualquer Estado democrático.  

O fato de que esse direito é de enorme importância para o convívio democrático em 

sociedade é pacífico para a maioria dos doutrinadores constitucionalistas e processualistas, 

porém, foi só após a publicação da obra denominada Acesso à Justiça, em 1988, de Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth, que esse direito passou a ser mais estudado, melhor compreendido 

e mais tutelado pelos Estados.  

Inicialmente, os autores identificaram os principais obstáculos enfrentados pelos 

cidadãos que buscam o acesso à justiça, tais como: as custas judiciais, a possibilidade de as 

partes ingressarem no Judiciário, os problemas inerentes aos interesses difusos e a própria 

explosão de litigiosidade do Judiciário, a fim de, posteriormente, traçar as possíveis soluções 

para os problemas, apresentando a evolução histórica do “Movimento de Acesso à Justiça” 

em suas fases, o que ficou descrito como as “três ondas de acesso à justiça”. 

Por fim, os autores destacam algumas tendências que devem acontecer para a melhor 

garantia do acesso à justiça, como as reformas nos procedimentos judiciais, a utilização de 

métodos alternativos de solução de litígios etc.  

Em verdade, dissertar sobre esse direito fundamental é um desafio bastante complexo, 

haja vista a sua amplitude e importância no mundo jurídico. Por este motivo, serão analisados 

apenas os pontos mais inerentes ao acesso à justiça para esta pesquisa, sem que haja, 

evidentemente, a intenção descabida de esgotar o tema. 

 
16 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris Editor, 1988, p. 12. 
17 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 1941, p. 491. 
18 GONTIJO, Danielly Cristina Araújo. O direito fundamental de acesso à justiça. São Paulo: LTr, 2015, p. 16. 
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Com efeito, os obstáculos mais importantes apontados por Cappelletti e Garth para este 

trabalho são as custas judiciais e o congestionamento do Judiciário, que, por esse motivo, 

serão aprofundados um pouco mais. Considerando, porém, a relevância da obra dos autores 

citados, os quatro obstáculos mostrados por eles serão analisados a seguir. 

Como se exprimiu, as custas judiciais foram o primeiro grande obstáculo observado por 

Cappelletti e Garth19. Os autores incluem os honorários advocatícios e as custas judiciais 

como as primeiras consideráveis barreiras que distanciam o cidadão da Justiça20. Além disso, 

incluem-se, para os países que adotam o sistema da sucumbência, os onera de ressarcir as 

despesas de honorários advocatícios da parte vencedora da lide.  

Em adição, tem-se o fato de que os honorários advocatícios variam bastante de valor, 

exempli gratia, no caso de um advogado mais experiente ou especialista em um determinado 

assunto e com mais prática pode cobrar um valor maior do que aquele cotado por um 

causídico recém-formado.  

Neste sentido, Cappelletti e Garth citam que, em países da América do Norte, por 

exemplo, os advogados podem cobrar de 25 (vinte e cinco) a 300 (trezentos) dólares por hora 

trabalhada e concluem que, apesar de alguns países possuírem tabela de cobrança mínima de 

honorários advocatícios, como é o caso do Brasil21, outros não usam tabela máxima de 

cobrança, o que torna os serviços prestados por alguns advogados muito caros e um tanto 

quanto inacessíveis, frustrando, de logo, o direito ao acesso à justiça das pessoas com menores 

condições financeiras.22 

Consoante, ainda, os doutrinadores destacam, os demandantes que pleiteiam pequenas 

causas (de pequenos valores) tendem a ser mais prejudicados com os altos custos enfrentados 

por quem quer ingressar no Judiciário, e que, muitas vezes, inviabilizam o pleito do direito. 

Os autores citam que, na Alemanha, por exemplo, para ingressar em uma demanda judicial, 

cujo valor da causa seja de 100 (cem) dólares, as partes desembolsam cerca de 150 (cento e 

cinquenta) dólares para que a sua lide seja analisada apenas em primeira instância; já os 

 
19 A expressão “custas judiciais” utilizadas pelos autores como primeiro grande obstáculo ao acesso à justiça deve 

ser interpretada, neste momento, de maneira mais ampla, como sendo todos os onera que as partes têm ao 

ingressar com uma demanda judicial, incluindo honorários advocatícios, custas judiciais propriamente ditas etc.   
20 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris Editor, 1988, p.16. 
21  Os números das custas judiciais no Brasil serão analisados em momento oportuno.  
22 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris Editor, 1988, p.18. 
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custos de uma demanda que tenha valor da causa de 5.000 (cinco mil) dólares chegam a até 

4.200 (quatro mil e duzentos), o que, de certo modo, também inviabiliza o acesso das partes à 

Justiça.23  

Remata-se, então, que, de maneira geral, os elevados custos que uma demanda judicial 

venha a oferecer, seja pelos altos valores das custas judiciais ou pelos elevados números dos 

honorários advocatícios, podem inviabilizar o acesso à justiça. Os valores e números do 

Judiciário brasileiro serão examinados em momento oportuno.  

Em verdade, o direito ao acesso à justiça não se resume apenas à possibilidade de o 

cidadão ingressar no Judiciário. Vai muito além disso. A garantia de uma decisão célere, 

imparcial e com igualdade de condições também diz respeito a esse direito, que pressupõe 

uma ordem jurídica justa, que proporcione condições de igualdade não apenas formal.   

Como segundo grande obstáculo enfrentado pelos cidadãos que procuram ter acesso à 

justiça, Cappelletti e Garth aduzem a “possibilidade das partes” de ingressarem no Judiciário.  

Isto é, os autores lecionam que certos grupos de pessoas possuem mais condições de 

propor ações judiciais e de suportar o ônus do processo do que outros; ou seja, a parte que 

possuir mais recursos financeiros ou que dispuser de mais informações (conhecimento 

jurídico ou procedimental) tem mais vantagem no curso da demanda judicial. Além disso, 

para os autores, especialmente as classes menos favorecidas têm um certo temor de ingressar 

no Judiciário, em razão do grande formalismo e dos ambientes intimidadores que os tribunais 

de alguns países ainda possuem.24 

A terceira dificuldade encontrada pelos doutrinadores em relação aos meios de acesso à 

justiça são os interesses difusos. Em suma, os autores destacam que a maior dificuldade no 

trato dos direitos difusos está ligada à própria característica de dificuldade de identificação de 

seus titulares. Para os autores, por conseguinte, a tutela dos interesses difusos muitas vezes 

não enseja vantagens patrimoniais para a pessoa que a faz (mas sim para a coletividade) e, por 

este motivo, identifica-se um desinteresse em iniciar o procedimento judicial. Além disso, a 

dificuldade das partes se organizarem para pleitear a demanda é sensível, isto é, por ser um 

 
23 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris Editor, 1988, p. 19. 
24 Ibid., 1988, p. 21. 
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interesse coletivo, muitas vezes, as partes estão dispersas ou separadas, o que dificulta a 

organização e o diálogo no pleito pelo direito.25  

Por fim, como quarto obstáculo expresso na obra Acesso à Justiça, os autores informam 

o altíssimo número de lides que ingressam no Judiciário (e, já naquela época, a sua 

consequente explosão de litigiosidade), o que é discutido aqui, ainda neste capítulo. 

Identificados os principais obstáculos ao acesso à justiça propostos pelos doutrinadores 

em estudo, passa-se agora à análise das soluções dos problemas expressos, por eles 

denominadas de “As três ondas de Acesso à Justiça”. 

Basicamente, a primeira onda de acesso à justiça que Cappelletti e Garth apontaram visa 

a combater o obstáculo das custas judiciais, isto é, os autores trazem os principais modelos de 

remuneração por parte dos Estados aos advogados que prestam serviços àqueles que não têm 

condições de arcar com os custos de um processo judicial, discorrendo sobre três modelos que 

predominaram no mundo, quais sejam: o Sistema Judicare (mais utilizado nos países da 

Europa), o modelo do Advogado Remunerado pelos Cofres Públicos (mais visto na América 

do Norte) e o terceiro modelo que, na verdade, é um misto dos dois há pouco indicados. Em 

suma, a primeira onda de acesso à justiça constitui a facilitação do acesso (ingresso 

propriamente dito) à justiça da pessoa que não possua condições financeiras para arcar com os 

custos do procedimento judicial.26 

A segunda onda de acesso à justiça, também estudada neste ensaio de teor acadêmico 

stricto sensu, porém de maneira mais genérica, tem por objetivo aportar soluções a respeito do 

segundo obstáculo oferecido pelos autores, ou seja, a tutela dos interesses difusos, indicando 

os seguintes modelos: a Ação Governamental, a Técnica do Procurador-Geral Privado e a 

Técnica do Advogado Particular do Interesse Público27.   

Por fim, a terceira onda de acesso à Justiça proposta pelos doutrinadores em estudo é 

bastante abrangente e objetiva trazer opções, de modo geral, para aprimorar o acesso à Justiça 

como um todo.28 

 
25 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris Editor, 1988, p. 27. 
26 Ibid., 1988, p. 31. 
27 Ibid., 1988, p. 49. 
28 Ibid., 1988, p.67. 
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Feito um breve resumo das principais características das três ondas de acesso à justiça 

sugerida pelos autores, passa-se à análise de cada uma delas de maneira individualizada, 

esmiuçando-se, especialmente, a primeira e a terceira. 

Como se externou, a primeira onda de Cappelletti e Garth objetiva trazer soluções para 

o primeiro obstáculo (os gastos que as partes têm com as demandas judiciais), sendo 

denominada de “Assistência Judiciária para os Pobres”. Nesse momento, os autores fazem um 

aparato histórico de como a Justiça começou a ser garantida aos mais pobres no início do 

século XIX. 

Lecionam os doutrinadores que, nos anos de 1900, não existia nenhum modelo no 

Mundo que garantisse, por atitude positiva do Estado, o acesso à justiça por parte dos pobres 

na forma de lei, isto é, a justiça era acessível apenas à pequena parte da população. Naquele 

período, os cidadãos menos favorecidos financeiramente dependiam de serviços voluntários 

prestados por advogados particulares para ingressar no Judiciário. Por óbvio, esse modelo não 

atendia aos anseios da população, já que eram poucos os advogados que prestavam serviços 

gratuitos, sendo certo que os solicitadores mais experientes e competentes procuravam 

serviços remunerados.29  

Apenas em 1919, na Alemanha, foi que um Estado pela primeira vez passou a 

remunerar os advogados particulares que prestassem, gratuitamente, assistência jurídica. Após 

isso, a Inglaterra (por meio do Estatuto de 1949, que criou a Legal Aid and Advice Scherbe) 

aprimorou o sistema alemão e garantiu a remuneração não apenas aos advogados que 

representassem de fato os seus clientes em juízo, mas também àqueles que prestavam 

assistência e aconselhamento jurídico para essas pessoas.30   

Essa ideia, porém - de remuneração por parte do Estado a advogados que prestassem 

serviços voluntários à população menos favorecida - só se espalhou pelo mundo anos mais 

tardes, com as reformas ocorridas nos Estados Unidos, em França e na Suécia, as quais 

aconteceram, respectivamente, nos anos de 1965, 1970 e 1972. Desde então, Áustria, 

Holanda, Austrália e Itália passaram a remunerar os advogados particulares.31 

 
29 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris Editor, 1988, p.32. 
30 Ibid., 1988, p.32. 
31 Ibid., 1988, p.34-35. 
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Por volta de 1980, então, vários países passaram a remunerar os advogados que 

prestassem serviços àquelas pessoas que não podiam arcar com as custas de um processo 

judicial. Com isso, criaram-se, basicamente, dois modelos de remuneração positiva pelo 

Estado: o Sistema Judicare e o Sistema do Advogado Remunerado pelos Cofres Públicos.32 

Adotado por boa parte dos países da Europa, o Sistema Judicare consistia em um direito 

que as pessoas que se enquadrassem na forma prevista na Lei (pessoas pobres na forma da 

Lei) possuíam de serem representadas em juízo por advogados. Naturalmente, esses 

advogados eram remunerados pelo Estado.33 

Na Inglaterra, em 1972, por exemplo, os litigantes que fizessem jus a esse direito 

poderiam escolher os seus representantes por meio de uma extensa lista, organizada pelo 

Estado, de advogados particulares. A remuneração que o Estado garantia a esses advogados 

cadastrados para prestar esses serviços à população era bastante farta, podendo chegar até a 25 

(vinte e cinco) libras por causa.34  

Já o Sistema do Advogado Remunerado pelos Cofres Públicos (office of economic 

opportunity), adotado pelos Estados Unidos, em 1965, era um pouco diferente do modelo 

europeu. Esse sistema ficou conhecido como a “guerra contra a pobreza” e consistia na 

prestação de serviços de assistência judiciária por “escritórios de vizinhança”, demonstrando-

se um pouco mais completo do que o sistema europeu, já que não se restringia apenas à 

representação em juízo, mas também ao aconselhamento, ao acompanhamento e à promoção 

dos interesses dos mais necessitados. Ainda, esse sistema aproximava o cidadão do advogado, 

já que os “escritórios de vizinhança” tinham suas sedes nos bairros cujos níveis de pobreza 

eram maiores.35  

Por fim, surgiu o terceiro modelo, adotado primeiramente pela Suécia e posteriormente 

pela Austrália, Holanda e Grã-Bretanha. Em verdade, era um combinado dos dois modelos 

comentados há pouco, ou seja, ora advogados escolhidos pelas partes por meio de uma lista 

dada pelo Estado, ora os escritórios de vizinhança, a depender das necessidades de cada 

 
32 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris Editor,1988, p.34-35. 
33 Ibid., 1988, p.35. 
34 Ibid., 1988, p. 35 
35 Ibid., 1988, p.40. 
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localidade do Estado, que ficaram conhecidos como “centros de atendimento jurídico de 

vizinhança”.36 

A primeira onda, então, se resume a garantir aos pobres na forma da Lei o acesso à 

justiça formal, ou seja, o direito de ingressar no Judiciário e o direito de ser representado em 

juízo.  

Já a segunda onda de acesso à justiça de Cappelletti e Garth visou a combater os 

obstáculos indicados pelos autores quanto aos interesses difusos. Em suma, os autores 

alegaram que as concepções tradicionais do processo civil no mundo eram insuficientes, ou 

pouco eficientes, para tutelar os interesses coletivos, já que este ramo do Direito, no século 

XIX, objetivava, principalmente, a resolução de controvérsias entre duas partes, ou seja, os 

interesses individuais, além das dificuldades já aqui expressas.37 

A terceira onda de acesso à justiça de Cappelletti e Garth demonstra-se muito mais 

abrangente do que as duas anteriores. Nesse momento, os autores não trazem uma solução 

específica para um obstáculo, pois, em verdade, eles apontam caminhos gerais para enfrentar 

os problemas do acesso à justiça como um todo. 

Inicialmente, os doutrinadores preveem a necessidade de uma reforma geral nos 

procedimentos judiciais, de modo que as preocupações passem a ser mais em evitar o conflito 

do que propriamente solucioná-lo. Para isso, os autores sugerem, por exemplo, maior 

recorrência à mediação e à advocacia extrajudicial.38 Com efeito, a prevenção dos litígios 

passou a ter maior importância. 

As reformas sugeridas pelos doutrinadores passam, por fim, por aspectos estruturais e 

procedimentais das cortes, destacando-se, também, a utilização de paraprofissionais ou até 

mesmo de pessoas leigas no trato do conflito, visando à prevenção do litígio. 

A obra de Cappelletti e Garth foi, de fato, bem relevante para o mundo jurídico, já que 

identificou os principais obstáculos enfrentados pelo acesso à justiça e traçou meios para 

solucioná-los, dentro da realidade daqueles tempos. Ex expositis, os autores tiveram um papel 

 
36 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris Editor,1988, pp. 43-45. 
37 Ibid., 1988, p.49. 
38 Ibid., 1988, p.67. 
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fundamental na evolução e na difusão desse direito em vários países, influenciando, inclusive, 

suas legislações.  

Além disso, alguns doutrinadores dedicaram trabalhos no sentido de aprofundar as três 

ondas de acesso à justiça de Cappelletti e Garth e, assim, difundir ainda mais o tema. Ainda, 

em complemento à doutrina desses autores, Roberto Bacellar traz, em sua obra, a existência 

de mais duas ondas de acesso à justiça.  

Bacelar cita a existência da quarta onda de acesso à justiça, proposta pelo australiano 

Kim Economides, direcionada aos operadores do Direito e, em suma, visa ao aprimoramento 

dos profissionais que trabalham na garantia e na difusão do acesso à justiça.39 

Já a quinta onda de acesso à justiça, proposta por Roberto Bacellar, tem duas frentes 

dirigidas para “a saída da Justiça de conflitos judicializados” e “a oferta de métodos ou meios 

adequados à resolução de novos conflitos, dentro ou fora do Estado”.40  

Nesta onda, Bacelar visa a combater especificamente a morosidade do Judiciário, além 

de “[...] eliminar o estoque de casos antigos e manter um leque de opções colocadas à 

disposição do cidadão para solucionar seus conflitos na forma alternativa adequada”41, 

diminuindo por estas vias as altas taxas de congestionamento e contribuindo para aumentar o 

índice de confiança no Poder Judiciário por parte da população. 

No Brasil, atualmente, o direito fundamental ao acesso à justiça é tutelado pelo artigo 5º 

da Constituição Federal, mas, para que legislador constituinte incluísse esse direito no rol dos 

direitos fundamentais da Carta Magna, foi necessário o seu aprimoramento, imposta em 

decorrência de sua própria evolução.  

Além disso, mesmo após a atual previsão constitucional, o direito ao acesso à justiça 

não vem sendo respeitado em sua totalidade, isto é, alguns obstáculos identificados por 

Cappelletti e Garth ainda são divisados no Direito Brasileiro, sendo necessário analisar a 

efetiva concretização do direto ao acesso à justiça, como será visto a seguir.   

2.3 Direito fundamento ao acesso à justiça no Brasil: breve histórico 

legislativo e principais obstáculos enfrentados  

 
39 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.25. 
40 Ibid., 2016, p.25. 
41 Ibid., 2016, p. 28. 
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No Brasil, o Código Civil de 1916 (em seu artigo 75) já garantia o direto ao acesso à 

Justiça42, mas foi só em 1946 que uma Constituição Federal passou a elencar tal direito. A 

Constituição de 1946, no seu artigo 141, parágrafo 4°, Capítulo II, referente aos direitos e 

garantias fundamentais, trouxe essa regra: “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder 

Judiciário qualquer lesão de direito individual”43.  

Em teoria, era garantido, pela primeira vez, no plano constitucional, o direito ao acesso 

à justiça. Após isso, a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 repetiram tal 

previsão.44 

 Ainda, a Constituição de 1988, considerada como Constituição Cidadã, trouxe a 

previsão do direito ao acesso à justiça no seu artigo 5°, XXXV, repetindo as normas 

constitucionais acima e acrescentando a proibição da lei de excluir da apreciação do Judiciário 

lesão ou ameaça do direito (e não apenas a lesão propriamente dita), ampliando também a 

esfera de proteção, além dos direitos individuais, para incluir os direitos sociais, coletivos e 

difusos. Sobre o assunto, Emetério Neto ressalta que, dessa normativa legal, surgiu o 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.45 

 O Código de Processo Civil brasileiro de 2015 também trouxe dispositivos expressos 

que visaram a garantir esse direito aos brasileiros. O legislador processualista prescreveu, por 

exemplo, o artigo 26, II, que garante a igualdade de tratamento de nacionais estrangeiros em 

relação ao acesso à justiça. Essa garantia diz respeito tanto ao ingresso no Judiciário quanto à 

tramitação do processo.  

Em outros momentos do Código de Processo Civil brasileiro, identificam-se 

dispositivos que procuram garantir a efetividade do acesso à justiça (e não apenas a 

possibilidade de ingresso no Judiciário), como os artigos do Livro I, Capítulo I, desse Código 

(que garantem a não exclusão de apreciação do Judiciário, a solução integral do mérito em 

tempo razoável, a paridade no tratamento das partes etc.). Pode-se considerar que, sob certo 

aspecto, a própria vedação do efeito surpresa nas decisões judiciais no âmbito do nosso atual 

 
42 Artigo 75 do Código Civil brasileiro de 1916: “A todo o direito corresponde uma ação que o assegura”.  
43 Constituição brasileira de 1946, artigo 141, parágrafo 4°. 
44 Artigo 150 da Constituição de 1967 e artigo 154 da Emenda Constitucional n° 1 de 1969 – “A Constituição 

assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 

vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 4º - A lei não poderá excluir da 

apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual.” 
45 OLIVEIRA NETO, Emetério Silva de. Fundamentos do acesso à justiça: conteúdo de alcance da garantia 

fundamental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p.47. 
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Código de Processo Civil constitui uma forma de garantia de acesso a uma efetiva justiça 

material. 

Por outro lado, antes disso, já em 1950, havia previsão legal (Lei nº 1.060/50) que 

estabelecia assistência jurídica aos mais necessitados, por exemplo. Posteriormente, essa Lei 

foi parcialmente revogada pelo atual Código de Processo Civil brasileiro. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, LXXIV, também prevê a assistência 

jurídica àqueles que não podem arcar com as custas judiciais, fixando a Defensoria Pública 

como “instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado”. A primeira 

Constituição brasileira a garantir, todavia, a assistência jurídica aos necessitados foi a de 

1934.  

Fazer uma análise histórica da legislação brasileira acerca do direito ao acesso à justiça 

não conforma, entretanto, o objetivo desta pesquisa. 

 Superada essa breve parte introdutória, mas não menos importante, do acesso à justiça 

no mundo, à luz dos ensinamentos de Cappelletti e Garth, e de uma sumária análise da 

legislação brasileira, identificam-se, agora, os principais obstáculos apresentados pelo Direito 

brasileiro em relação a essa garantia constitucional. 

 Dos obstáculos enfrentados hoje pela Justiça pátria, destacam-se a cultura de 

judicialização de conflitos e, por conseguinte, o altíssimo número de demandas judiciais, o 

tempo médio de duração dos processos com a consequente elevação na taxa de 

congestionamento do Judiciário46 e a necessidade/possibilidade de desjudicialização e de 

desburocratização de alguns procedimentos judiciais. 

Após isso, serão identificados os melhores caminhos para combater essas dificuldades, 

que inviabilizam, em parte, a concretização do direito ao acesso à justiça no Brasil. 

O Estado Democrático de Direito não poderia subsistir sem um Poder Judiciário 

independente, harmônico e competente. Aliás, esse é um dos princípios da República 

Federativa do Brasil. É o Poder Judiciário que garante a efetivação da maioria dos direitos 

 
46 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2019, p. 248. 
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inerentes ao cidadão, tido inclusive como “guardião das promessas” feitas pelo legislador 

constituinte, como assevera Garapon47. 

O juiz de Direito, por sua vez, é uma das figuras mais importantes, essencial na 

manutenção do equilíbrio e da paz social de um Estado Democrático, já que é dele a 

responsabilidade de tratar e solucionar os conflitos. Nele, Aristóteles já reconhecia a “justiça 

animada”.  

 Cuidar da vida de uma pessoa e garantir ou restringir seus direitos são, por si, duas das 

maiores responsabilidades que um magistrado tem. Além disso, o juiz deve sempre agir com 

imparcialidade, profissionalismo, zelo e também responsabilidade no trato da lide48. Antes de 

ser um funcionário público, entretanto, o magistrado é um ser humano e precisa ter condições 

mínimas para exercer sua profissão com dignidade e respeito.  

Aliás, por esse motivo, as melhorias apontadas nesta pesquisa favorecem também os 

magistrados, porquanto, também estes são diretamente interessados na melhoria e no 

aperfeiçoamento do Poder Judiciário.49 

 Os obstáculos apontados a seguir dizem respeito ao Poder Judiciário como um todo, e 

não ao magistrado em particular. Pelo contrário, garantir um Judiciário mais próximo do 

cidadão, mais célere e menos saturado, é, certamente, benéfico também para os juízes de 

Direito, que precisam cada vez mais reconhecer-se e ser reconhecidos como aqueles dos quais 

depende o frágil equilíbrio de nossa democracia.  O que se busca são melhorias para a 

sociedade inteira, capazes de garantir justiça efetiva e eficaz. 

O Judiciário brasileiro encontra-se abarrotado de processos. De acordo com dados do 

Conselho Nacional de Justiça, divulgados por meio do Relatório Justiça em Números, o ano 

de 2018 findou com 78,7 milhões de processos em andamento, o que significa que para quase 

três habitantes do Brasil existe um processo judicial pendente de julgamento.50 

Esse mesmo relatório aponta que, da totalidade dos processos judiciais pendentes de 

julgamentos, 80% advêm da Justiça Estadual, 12,8% provêm da Justiça Federal, 6,2% 

procedem da Justiça Trabalhista e 1% de outros segmentos. O relatório aponta ainda que, 

 
47 GARAPON, Antonie. O juiz e a democracia - O guardião das promessas. Rio de Janeiro: Revan, 2001, p.48. 
48 COUTINHO, Heliana Maria de Azevedo. O juiz agente político. São Paulo: Copola, 1998, p.90. 
49 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p.132. 
50 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2019. Brasília: CNJ, 2019. 
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apenas no ano de 2018, cerca de 28,1 milhões de novos processos ingressaram no Judiciário 

brasileiro e que 31,9 milhões deles foram baixados.51 

O fato de o número de processos baixados ser maior do que o total de processos que 

ingressaram no ano é um avanço significativo na busca pela celeridade e pela eficiência do 

Judiciário e constitui grande passo para a efetivação da garantia de uma ordem jurídica justa. 

Com o acervo de processos pendentes acumulado dos anos anteriores, entretanto, esse avanço 

ainda se mostra pífio e quase insignificante. 

De logo, tira-se a conclusão de que para zerar o estoque de processos judiciais, são 

necessários nada menos do que seis meses sem que nenhum processo ingresse no Judiciário, o 

que se afigura impossível ante o crescente aumento da demanda e que os servidores 

mantenham a produtividade do ano de 2018, fator que se revela desafiador em termos de 

gestão judiciária. 

Em suma, esses dados apontam que a situação do Poder Judiciário brasileiro ainda é 

alarmante e que a judicialização dos conflitos ainda é a principal opção do brasileiro, o que 

tem ensejado o aumento do número de demandas judiciais. 

Rodolfo Mancuso52 leciona que o brasileiro tem o mau hábito de “lidar com a 

consequência”, em vez de prevenir o problema. Segundo o autor, o brasileiro, em vez de 

investir no estímulo da utilização do transporte público ou no compartilhamento de 

automóveis, promove grandes investimentos viários, como a construção de viadutos e túneis. 

Analogicamente, o mesmo fato se repete no Judiciário. Em vez de buscar a prevenção do 

litígio, ou mesmo a sua solução pacífica, prefere a judicialização.  

Ora, o obstáculo do Judiciário brasileiro aqui estudado, ou seja, o altíssimo número de 

processos pendentes de julgamentos e o elevado quantitativo de lides que ingressam no 

Judiciário diariamente não deve ser tratado com soluções paliativas.  

Julgar os processos ou mesmo traçar metas de julgamentos são caminhos importantes 

para diminuir o número de demandas judiciais, mas o problema deve ser atacado pela raiz. 

Isto é, mais vale a prevenção da formação do litígio ou mesmo evitar que ele ingresse no 

Judiciário do que o seu julgamento propriamente dito.  

 
51 Ibid., 2019. 
52 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2019, p. 63-64. 
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O grande número de demandas judiciais dá-se também pelo fato de que há uma falsa 

percepção de que o uso exacerbado deste Poder reflete a perfeita concretização do direito à 

cidadania. A “judicialização do cotidiano”53, como é denominada a cultura exacerbada de 

judicialização por Mancuso, não reflete, por si, o exercício da cidadania, pelo menos sob a 

óptica das modernas teorias do acesso à justiça.  

Basta raciocinar em longo prazo para perceber a irracionalidade que decorreria de uma 

crescente expansão de litígios sem meios adequados para prevenir a judicialização ou mesmo 

garantir sua desjudicialização pela via dos métodos de tratamento adequado de conflitos, as 

chamadas vias autocompositivas. 

Se o costume de movimentar a máquina do Judiciário por todo e qualquer tipo de 

conflito, inclusive aqueles que admitem autocomposição, continuar (ou mesmo aumentar), 

chegar-se-á a um ponto em que a saturação do Judiciário será tão grande que obstaculizará a 

apreciação da maioria das lides, tornando ainda mais disfuncional e inefetiva a atuação deste 

poder do Estado. 

Por outro lado, Mancuso leciona que, no Japão, por exemplo, a concretização do direito 

à cidadania reflete exatamente a desnecessidade de utilização (ou utilização apenas em último 

caso) do Judiciário. Para os japoneses, o exercício da cidadania reflete a não dependência do 

Judiciário,54 a revelar que a sociedade atingiu a maioridade e autonomia suficiente para 

resolver a maioria de seus conflitos sem, necessariamente, recorrer a soluções heterônomas. 

Além da cultura de judicialização exacerbada, Mancuso identifica alguns fatores que 

somam para o crescimento do número de judicialização dos conflitos. A desinformação da 

população a respeito de outros meios de solução de litígios é um deles.55 

Para o autor, ainda há uma carência na difusão dos métodos alternativos de solução de 

controvérsias (que serão analisados em momento oportuno), tanto dos métodos 

autocompositivos quanto heterocompositivos. Ainda, Mancuso diz existir uma “utopia de 

pronto atendimento” 56 no Poder Judiciário, de forma que a sociedade tem o sentimento de que 

 
53 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2019, p.66. 
54 Ibid., 2019, p.70. 
55 Ibid., 2019, p.66. 
56 Ibid., 2019, p.66. 
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a sua demanda será solucionada de modo mais eficaz e definitivo por este Poder, o que retoma 

a ideia de uma cultura demandista do brasileiro.  

Somado a isso, tem-se o elevado tempo médio de duração dos processos. Esse mesmo 

Relatório da Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça identificou que, no ano de 

2018, o tempo médio de duração dos processos judiciais de primeira instância da Justiça 

Estadual é de dois anos e seis meses. Já na primeira instância da Justiça Federal, é de dois 

anos e um mês57. Esses números são contabilizados da data do ingresso da petição inicial à 

data da sentença.  

Neste sentido, Wyllerson Matias Alves de Lima leciona que “O acesso à justiça e a 

entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável constituem um direito subjetivo do 

cidadão. Não obstante, a morosidade da prestação jurisdicional tem frustrado direitos, 

desacreditado o Poder Público, especialmente o Poder Judiciário.”58 

 Já foi aqui debatido que a efetiva garantia do direito ao acesso à justiça não se resume 

apenas à garantia dada pelo Estado de ingresso no Judiciário por cidadãos pobres na forma da 

Lei, mas sim pela harmônica, justa e célere prolatação de decisões terminativas da demanda 

pleiteada.  

O altíssimo número de processos que ingressam no Judiciário brasileiro diariamente e o 

tempo médio de duração dos processos trazem a seguinte indagação: o direito ao acesso à 

justiça é efetivamente garantido pelo Judiciário brasileiro?  

Neste sentir, Emetério Neto também pergunta: “De que adianta o acesso ao Poder 

Judiciário se na prática não houver acesso à Justiça?”.59 

Silvia de Salvo apresenta esse paradoxo da seguinte forma: “[...] ao passo que se 

assegura amplo acesso à Justiça, faltam meios para suportar esse amplo acesso”.60 Essas 

reflexões demonstram a problemática e apontam para o objetivo principal desta pesquisa.  

 
57 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 

https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/08/4668014df24cf825e7187383564e71a3.pdf. Acesso em 12 set. 2019. 
58 LIMA, W.M.A. A gestão de conflitos na atividade cartorária: a importância e a eficiência da 

autocomposição. Dissertação (Mestrado em direito constitucional) – UNIFOR. Fortaleza, 2018, p. 28. 
59 OLIVEIRA NETO, Emetério Silva de. Fundamentos do acesso à justiça: conteúdo de alcance da garantia 

fundamental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p.183. 
60 SALVO, Sílvia Helena Picarelli Gonçalves Johonsom di. Mediação na administração pública brasileira: o 

desenho institucional e procedimento. São Paulo: Almedina, 2018, p.48. 
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 Sabe-se que há a cultura de judicialização e a morosidade do Judiciário, mas que 

também estes não são os únicos obstáculos que inviabilizam a efetiva garantia do acesso à 

justiça e, por isso, não são os problemas exclusivos com os quais a comunidade acadêmica 

deve se preocupar.  

De fato, as soluções apontadas a seguir somam-se a tantas outras expressas por vários 

doutrinadores que estudam as possibilidades da garantia da eficiência dos atos judiciais, como 

a utilização dos atos processuais eletrônicos, o julgamento dos processos por ordem 

cronológica, as políticas de metas do Conselho Nacional de Justiça, o combate à litigância de 

má-fé, o combate ao formalismo judicial etc.61 

Por razões metodológicas, entretanto, esta pesquisa foca apenas na necessidade de 

desjudicialização de alguns procedimentos que ingressam no Judiciário para a concretização 

da efetiva garantia do direito ao acesso à justiça no Brasil, bem assim a consequente 

diminuição da taxa de litigiosidade e da morosidade do Judiciário, tendo como pilar os 

métodos adequados de tratamento de controvérsias e as serventias extrajudiciais (cartórios). 

O Código de Processo Civil brasileiro, em seu artigo 334, inovou ao prever a 

obrigatoriedade da designação de audiência de conciliação ou mediação em demandas que 

admitam autocomposição, desde que a petição inicial preencha os requisitos legais e que não 

sejam casos de improcedência liminar do pedido. Esta previsão fortalece os métodos 

adequados de tratamento de controvérsias, sendo um caminho eficaz que o legislador 

encontrou para que a lide seja tratada por profissional capacitado antes da análise do mérito 

pelo Juiz de Direito. 

 Esse procedimento acima detalhado é bastante eficiente e célere, sendo mais um meio 

da efetiva garantia do acesso à Justiça. Ainda é, entretanto, um caminho judicializado, já que 

não dispensa a necessidade de movimentar a máquina judiciária. Em verdade, o ideal seria 

que as lides que admitissem autocomposição fossem tratadas antes de ingressar no Judiciário, 

sem a necessidade de recorrer a ele, para cuja decisão devem ser reservados os casos que 

necessitem de uma decisão proferida por terceiro imparcial. 

 
61BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 

https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/08/4668014df24cf825e7187383564e71a3.pdf. Acesso em: 12 set. 2019. 
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O que se busca, a princípio, é a maior utilização dos métodos adequados de tratamento 

de conflitos (conciliação, mediação e arbitragem), com a finalidade de atingir a 

desjudicialização e o consequente combate à morosidade do Judiciário.  

Neste sentir, quando se fala em desjudicialização, é importante salientar que certos tipos 

de conflitos requerem a análise formal de um Juiz de Direito, como as lides que envolvam 

direitos indisponíveis. O Judiciário e os métodos adequados de tratamento de conflitos devem 

coexistir em harmonia, funcionado como verdadeiros complementos um do outro.  

Mancuso relembra que a relação entre o judicial e o extrajudicial não deve ser tratada 

como alguma modalidade de concorrência, porquanto o que se procura é a garantia de direitos 

para a sociedade.62 São meios equivalentes, e não excludentes. 

Pimentel leciona nesse mesmo sentido, isto é, os veículos extrajudiciais não vieram para 

obstaculizar o meio judicial, muito menos excluir ou diminuir a utilização deste Poder. A 

finalidade real repousa no tratamento adequado do conflito e na consequente garantia ao 

acesso à justiça.63 

Em suma, os obstáculos suscitados em relação ao acesso à justiça no Brasil são a cultura 

de judicialização de conflitos, o alto custo nas demandas judiciais, o elevado tempo de 

duração dos processos judiciais e a consequente saturação do Judiciário brasileiro.  

Esses obstáculos podem ser sanados difundindo-se a conscientização do povo na 

utilização dos meios adequados de tratamento de conflitos. Para isso, Emetério Neto cita 

algumas situações que contribuem com essa difusão, como a realização de palestras, 

simpósios e congressos sobre o tema, a distribuição de cartilhas informativas acerca das 

vantagens do procedimento extrajudicial, uma restruturação no ensino fundamental,  a fim de 

incluir disciplinas jurídicas nos currículos escolares, maior divulgação por parte dos meios de 

comunicação, inclusive os eletrônicos etc.64 

Essas práticas, porém, demonstram-se quase insuficientes ante as dimensões do 

problema. A resolução dos conflitos não pode ficar a cargo apenas do Judiciário e os métodos 

 
62 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2019, p. 68. 
63 PIMENTEL, Wilson.  Acesso responsável à justiça: o impacto dos custos na decisão de litigar. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 15. 
64 OLIVEIRA NETO, Emetério Silva de. Fundamentos do acesso à justiça: conteúdo de alcance da garantia 

fundamental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 100-102. 
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adequados de tratamento de controvérsias também se demonstram como caminhos confiáveis 

e céleres. 

Além da medição, da conciliação e da arbitragem, as serventias extrajudiciais também 

desempenham papel importante no desafogamento do Judiciário e, por conseguinte, na 

garantia do acesso à justiça, pois, nos dias de hoje, vários procedimentos podem ser realizados 

(ou tratados) perante o notário. 

O uso dos métodos adequados de tratamento de controvérsias é importante meio de 

desjudicialização, que auxilia a garantia do efetivo acesso à justiça pelo cidadão, mas a sua 

relevância vai muito além disso. A conciliação, a mediação e a arbitragem possuem regras, 

princípios e procedimentos próprios e, por esse motivo, tornam-se necessários o seu estudo e 

a análise mais aprofundada em capítulo próprio, como será feito a seguir. 



3 MÉTODOS ADEQUADOS DE TRATAMENTO DE 

CONTROVÉRSIAS COMO GARANTIA DO ACESSO À 

JUSTIÇA 

Como visto no capítulo antecedente, o acesso à justiça formal é garantido, em tese, no 

Brasil, seja pela inafastabilidade da jurisdição, ou seja pela assistência judiciária aos pobres na 

forma da lei. Mas, conforme demonstrado, a garantia do acesso à justiça não se resume apenas 

a isso. O acesso à justiça material, que diz respeito a garantia da ordem jurídica justa, é o pilar 

de um Estado democrático de direito e, por esse motivo, deve ser sempre almejado. 

Com o objetivo de contribuir para a garantia do acesso à justiça material, ou seja, tratar 

o conflito de forma adequada, buscar alterar a cultura de judicialização de conflitos, diminuir 

o elevado tempo de duração do tratamento de controvérsias e contribuir para não saturação do 

Judiciário, surgem os métodos adequado de tratamento de conflitos.  

Medição, conciliação, negociação e arbitragem são exemplos de espécies que pertencem 

ao gênero “métodos adequados de tratamento de controvérsias”, as quais podem ser 

consideradas formas céleres e eficazes de tratar um conflito. Medição, conciliação, 

negociação e arbitragem são exemplos de espécies que pertencem ao gênero “métodos 

adequados de tratamento de controvérsias”, as quais podem ser consideradas formas céleres e 

eficazes de tratar um conflito.  

Os meios de tratamento de conflitos, tanto autocompositivos quanto 

heterocompositivos, possuem regras, características e finalidades próprias, que serão 

analisadas neste capítulo. Dentre os diversos métodos de autocomposição, este segmento 

examinará apenas a conciliação, a mediação e a arbitragem. 

Sabe-se que os métodos adequados de tratamento de controvérsias podem ser iniciados 

pela via judicial ou valer-se do caminho extrajudicial. Aqui será estudado, principalmente, o 

caminho extrajudicial, já que, como será identificado no módulo seguinte, a pesquisa versa 

sobre os meios mais adequados de tratar conflitos notariais e registrais. 
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Sílvia di Salvo indica que, logo após a Segunda Guerra Mundial, com os temores de que 

a próxima grande guerra tivesse a utilização de armas nucleares, fomentou-se a ideia de criar 

meios alternativos ao Judiciário que oferecessem celeridade e eficiência no trato dos conflitos, 

surgindo os métodos adequados de tratamento de conflitos.1 

Por outro lado, no Brasil, Ana Carolina Farias Almeida da Costa, disserta que “Apesar 

de aparentemente recente, a introdução dos meios alternativos de gestão de conflitos no Brasil 

remonta às origens da formação da sociedade brasileira.”2 

Respeita-se o pensamento contrário, porém, ressalta-se que, por muito tempo, boa parte 

da doutrina se referia a esses métodos apenas como “meios alternativos de soluções de 

conflitos” (ou Alternative Dispute Resolution - ADR), mas, em novembro de 2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, que 

instituiu a política pública de tratamento adequado de conflitos, utilizou as expressões 

“métodos adequados de tratamento de controvérsias” e “meios consensuais de tratamento de 

conflitos” para tratar dessas modalidades de autocomposição de solução de controvérsias, e, 

por esse motivo, este experimento utilizará essas nomenclaturas para se referir a esses meios. 

Posteriormente, a Resolução nº 125, embora mantida, sofreu modificações e foi alterada pela 

Resolução nº 290, de 13 de agosto de 2019, que estabeleceu critério de aferição da 

produtividade decorrente da atuação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSCs, mantendo a denominação originária da Resolução nº 125. 

Essa mudança de nomenclatura aconteceu porque, segundo Sílvia di Salvo, no mundo, 

nos últimos anos, convencionou-se que a letra “A” da sigla ADR (alternative dispute 

resolution) seria mais bem empregada se tivesse como significado adequate (adequado), em 

vez de alternative (alternativo). A autora leciona que “alternativo” passa a ideia de 

coadjuvante, o que poderia soar como se esses métodos de tratamento de conflitos tivessem 

como único objetivo representar uma alternativa à jurisdição estatal.3Além disso, pode-se 

acrescentar, não se trata exatamente de escolha entre a via judicial ou a via “alternativa” de 

solução de conflitos, já que mediação e conciliação são meios equivalentes, incorporados à 

atuação jurisdicional, da qual não se encontram completamente afastados, haja vista a sua 

 
1 SALVO, Sílvia Helena Picarelli Gonçalves Johonsom di. Mediação na administração pública brasileira: o 

desenho institucional e procedimento. São Paulo: Almedina, 2018, p.41. 
2 COSTA, C.F.A. Acesso democrático à justiça com base no ensino jurídico da mediação. Dissertação 

(Mestrado em direito constitucional) – UNIFOR. Fortaleza, 2014, p. 49. 
3 SALVO, Sílvia Helena Picarelli Gonçalves Johonsom di. Mediação na administração pública brasileira: o 

desenho institucional e procedimento. São Paulo: Almedina, 2018, p.42. 
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própria utilização pelo Poder Judiciário, que os erigiu à condição de política pública e utiliza 

sob a forma de mediação judicial e conciliação judicial, inclusive capacitando magistrados e 

servidores a empregar as eficientes técnicas destes métodos autocompositivos4. 

A importância da utilização dos métodos adequados de tratamento de controvérsias vai 

muito além da simples ideia de desjudicialização: tratar o conflito eficazmente, ou mesmo 

prevenir que ele surja, coincide, apenas, com alguns dos objetivos desses métodos, porquanto 

a garantia do acesso à Justiça (como acesso à ordem jurídica justa) é um dos principais 

objetivos da conciliação e da mediação. 

Em suma, para Salvo, essa alteração de nomenclatura “[...] denota a importância de se 

contar com uma variedade de procedimentos e formas de resolução de conflitos não apenas 

judiciais, mas sociais, políticos e interpessoais, em verdadeiro pluralismo procedimental.”.5  

Inicialmente, nesta seção, será feita breve introdução, com abordagens conceituais das 

noções de conflito, identificando a sua gênese, causas e principais características6. Após, 

procede-se a uma análise mais específica dos métodos adequados de tratamento de 

controvérsias, inclusive utilizando-se do Direito Comparado, identificando seu histórico, 

conceitos, princípios, procedimentos, importância, estigmas etc, para, por fim, debater até que 

ponto esses métodos de autocomposição funcionam como meios garantes de acesso à Justiça. 

3.1 Histórico do conflito: gêneses, causas e características 

No capítulo anterior, os conceitos de justiça foram brevemente discutidos, antes mesmo 

da análise dos de acesso à justiça. Utilizando-se desta mesma metodologia, procede-se, agora, 

a breve análise conceitual de conflito, para, só então, discutir acerca dos meios adequados de 

tratamentos de controvérsias. 

A análise prévia dos conceitos e das características dos conflitos demonstra-se 

necessária, neste momento, para identificar os melhores métodos (além do momento mais 

apropriado) de tratá-los. Essa abordagem torna-se de fundamental importância, também, para 

discorrer de técnicas apropriadas de solucionar conflitos. 

 
4 AZEVEDO, André Gomma de (org.). Manual de mediação judicial. 5. ed. Brasília/DF:CNJ, 2015. 
5 SALVO, Sílvia Helena Picarelli Gonçalves Johonsom di. Mediação na administração pública brasileira: o 

desenho institucional e procedimento. São Paulo: Almedina, 2018, p.42.  
6 A análise prévia do conflito tem por objetivo introduzir o tema e identificar o melhor momento e as melhores 

técnicas de tratá-lo. 
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Com isso, indica-se que Juan Millán e Maria Gómez destacam três requisitos 

formadores de um conflito, sem os quais este não se concretiza. Inicialmente, lecionam que, 

para existir um conflito, precisa haver, pelo menos, duas pessoas. O segundo requisito que os 

autores trazem é existência de condutas ou pensamentos contraditórios (opostos), ao passo 

que o terceiro e último requisito apresentado pelos autores é a sensação de injustiça que pelo 

menos uma das partes deve ter.7  

De efeito, para esses doutrinadores, o conflito procede de ideias contraditórias de duas 

ou mais pessoas, em que pelo menos uma delas se ache injustiçada ou contrariada.   

Vários doutrinadores divergem quanto às causas do surgimento de um conflito. Não é 

objetivo desta investigação, porém, fazer um aparato histórico-filosófico completo dos 

motivos que dão início a um conflito, mas, para que a abordagem deste capítulo se torne mais 

abrangente, torna-se necessário proceder a um brevíssimo estudo dos conceitos e das 

principais características atribuídas ao conflito.  

José Fiorelli, Maria Fiorelli e Marcos Junior identificam as principais causas que dão 

início a um conflito, dividindo-as em causas de natureza psíquica e acessórias funcionais. 

Dentre as de natureza psíquica, os autores destacam a causa-raiz do surgimento de um 

conflito, ou seja, aquela situação que eles entendem como a principal causadora de um 

conflito: a mudança (ou apenas a perspectiva de mudança).8 

Para os doutrinadores ora mencionados, grandes alterações ocorrentes nas vidas das 

pessoas carreiam maior possibilidade de nascer um conflito. O divórcio de um casal, a troca 

de chefia em uma empresa, a falência de uma sociedade, ou mesmo o falecimento de um 

componente familiar, são situações citadas por eles que caracterizam grandes mudanças nas 

rotinas das pessoas.9 

Na maioria das vezes - explicam eles - essas “mudanças” dão início aos conflitos porque 

ocorre o que eles denominam de “realidade psíquica”, que nada mais é do que uma falsa 

impressão que certas pessoas têm de determinadas situações. No caso de uma mudança de 

chefia de uma empresa, por exemplo, os funcionários criam, em suas mentes, ideias falsas e 

 
7 MILLÁN, Juan M. Fernandez; GÓMEZ, Maria del Mar Ortiz. Conflitos, como desenvolver capacidades 

enquanto mediador. Lisboa: Escolar Editora, 2011, p 25. 
8 FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria da Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. Mediação e 

solução de conflitos. São Paulo: Atlas, 2008, p.6.  
9 Ibid., 2008, p.6. 
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suposições aceca do novo empregador, fazendo com que o ambiente fique mais propenso ao 

conflito.10 

Aliás, a “realidade psíquica” independe de grandes mudanças. Em um casamento - 

ilustram os autores - pequenas transformações que o noivo faça no relacionamento já podem 

criar situações mentais na noiva, que os levem ao conflito (ou vice-versa).  A “realidade 

psíquica” representa pré-julgamentos mentais que as pessoas fazem ao identificarem 

mudanças em suas rotinas.11  

Não são apenas as mudanças que podem gerar conflitos. A mera expectativa de 

mudança também é algo que pode produzir conflitos. Para ilustrar essa afirmação, imagina-se 

uma pessoa em estado terminal que possui muitos bens a serem partilhados. Neste exemplo, 

percebe-se que a mudança principal ainda não aconteceu (o óbito), e o que existe é a mera 

expectativa de mudança (possível morte). Neste caso, a incerteza quanto à divisão dos bens 

com os herdeiros já pode começar a ser conflituosa, em decorrência de tensão, expectativa e 

suposições quanto à partilha dos bens. 

José Fiorelli, Maria Fiorelli e Marcos Malhadas Junior destacam as causas assessórias 

de natureza psíquica, exemplificando-as assim: “[...] os comportamentos condicionados, as 

experiências anteriores, os pensamentos automáticos, as crenças inadequadas ao contexto, o 

surgimento da tecnologia, a conscientização da população de seus direitos etc.”.12 

Os autores relatam que as pessoas, em sua maioria, agem de maneira condicionada, isto 

é, imitam padrões em curso noutras pessoas. Essas ações, por vezes, acontecem 

involuntariamente, criando um verdadeiro círculo vicioso de “[...] esquemas rígidos e 

pensamentos automáticos”, que formam o ambiente ideal para o surgimento de conflitos.13 

Já as causas acessórias funcionais são situações procedimentais atreladas às relações 

pessoais. Os autores em estudo citam três delas: “[...] deficiência de comunicação, mau 

estabelecimento de fronteiras e erros nos desempenhos dos papéis pelos indivíduos nos 

conflitos.”14 

 
10 Ibid., 2008, p.7. 
11 Ibid., 2008, p.7. 
12 FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria da Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. Mediação e 

solução de conflitos. São Paulo: Atlas, 2008, p.10. 
13 Ibid., p.21. 
14 Ibid., p.25. 
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Em suma, seja pelas causas acessórias funcionais ou pelas de natureza psíquica, os 

conflitos surgem e se desenvolvem por diversos fatores. Como já dito, mais vale a prevenção 

do conflito do que os próprios meios de os solucionar.  

Por outro lado, Millán e Goméz lecionam que a causa-raiz de um conflito é a escassez 

dos recursos materiais. Eles sugerem que a principal causa de surgimento de conflitos ocorre 

quando há um conflito de interesses em relação a um determinado bem que, seja por 

insuficiência do seu meio ou por qualquer outra situação, não possa satisfazer às duas partes 

da maneira como querem.15 

Ocorre que existem situações conflituosas pelas quais as partes não pleiteiam algo 

divisível ou mesmo não buscam recompensas materiais, mas sim apenas satisfazer seus 

valores éticos e também morais. Para esses tipos de conflitos, os autores citam a Teoria da 

Identidade Social, no âmbito da qual as partes demandam restaurar valores pessoais, como a 

honra e a boa fama.16 

Analisadas as principais causas de surgimento de conflitos, Millán e Goméz passam a 

analisar os motivos pelos quais os conflitos evoluem ou crescem.  Mencionam a falta do 

diálogo, a má comunicação e a falsa percepção das circunstâncias.17 

Identificar os conceitos e o período pelo qual os conflitos surgiram na humanidade é 

uma tarefa bastante árdua. Sabe-se é que as relações sociais são, por natureza, dotadas de 

contradições, o que se dá pelas distintas maneiras de agir e de pensar que cada ser humano 

possui, porém, isso não significa dizer que o conflito está necessariamente ligado a 

contradições, ou seja, nem sempre pensamentos distintos ensejam conflitos entre as partes.  

Além disso, as sociedades estão em constantes mudanças. Isso faz com que novos 

conflitos surjam e que os tipos de conflitos mudem (essas mudanças nos tipos de conflitos 

trazem a necessidade de que os meios de tratamento destes também evoluam). Nos tempos 

passados, sequer se falava de internet, hoje, entretanto, já se discute acerca das melhores 

modalidades de se tratar conflitos virtuais ou mesmo em utilizar as modernas tecnologias da 

informação e da comunicação como ferramentas na resolução de conflitos, como é o caso da 

mediação e da conciliação eletrônicas. 

 
15 MILLÁN, Juan M. Fernandez; GÓMEZ, Maria del Mar Ortiz. Conflitos, como desenvolver capacidades 

enquanto mediador. Lisboa: Escolar Editora, 2011, p. 27. 
16 Ibid., p.28. 
17 Ibid., p.29. 
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Os avanços da tecnologia e dos meios de comunicação abrem portas para outros tipos de 

relações, sejam comerciais ou pessoais, e, consequentemente, contribuem para a formação de 

mais conflitos.  Nada mais razoável, portanto, do que criar ferramentas e aplicativos virtuais 

que também possam colaborar na solução destes conflitos. A respeito desta temática, 

manifesta-se Kojoroski: 

Ademais, ao meu ver será a solução para a demanda do judiciário, as demandas 

repetitivas, em especial de consumo, mas também as demandas sentimentais, tais 

como as ações da área da família, e sem sombra de dúvida a resolução da grande 

quantidade de conflitos, são perfeitamente adequadas para uma mediação digital, 

que, aliás, pode contribuir de forma positiva em uma resolução alternativa prática e 

rápida, o que é mais difícil é o aculturamento social nacional
18

. 

Além disso, os avanços tecnológicos proporcionam, cada vez mais, novos caminhos de 

acesso às informações, nem sempre verdadeiras. A crescente onda de notícias falsas no 

mundo virtual faz aumentar consideravelmente a possibilidade de surgimento de conflitos. 

No século XX sequer existia internet, porém, nos dias de hoje, as relações digitais estão 

crescendo cada vez mais. Atualmente, é possível fazer inúmeras coisas por meio dos 

smartfones, inclusive celebrar diversas modalidades de contrato e negócios jurídicos em geral. 

Pedir uma refeição em domicílio, comprar um medicamento, marcar uma viagem, conhecer 

pessoas e culturas ou fazer um curso de pós-graduação - constituem apenas exemplos de 

coisas que se pode fazer online, por meio dos aparelhos celulares, sem sequer sair de casa. 

Por outro lado, a tecnologia pode ser uma forte aliada no tratamento adequado dos 

conflitos. Já se tem notícias de plataformas digitais que servem para tratar os conflitos de 

maneira totalmente online.  

Neste sentido, a título de ilustração, cita-se a plataforma digital denominada de “e-

conciliar” criada pelo Procurador do Estado do Ceará, Vicente Braga, em parceria com o 

advogado e professor do Centro Universitário 7 de Setembro, de Fortaleza, Roberto Lincoln, 

que tem por objetivo a busca por acordos entre advogados que atuem em processos judiciais. 

Esta plataforma traz novos caminhos de conciliações de lides judiciais, tendo como 

 
18 KOKOROSKI, Marco Antonio. Mediação eletrônica compõe cultura de resolução extrajudicial de conflitos. 

Consultor Jurídico, 12 mar. 2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-mar-12/marco-

kojoroski-mediacao-eletronica-compoe-resolucao-conflitos. Acesso em: 20 out. 2019. 
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diferencial o esquema de “negociações às cegas”, pelo qual os usuários fazem, 

simultaneamente, propostas anônimas de acordo.19 

Sejam as contradições inerentes à vida em sociedade, sejam as mudanças a que algumas 

pessoas aderem ou os avanços tecnológicos, identifica-se que as causas atribuídas ao 

surgimento dos conflitos são inúmeras e bastante relevantes para identificar a melhor maneira 

de tratá-los. Passa-se, no momento, a examinar as fases de um conflito e, posteriormente, de 

dois dos instrumentos de prevenção de litígios que se demonstram de grande relevância para 

esta pesquisa - mediação e conciliação. 

José Fiorelli, Maria Fiorelli e Marcos Malhadas Junior lecionam que os conflitos 

também podem ser analisados por suas etapas de evolução. Os autores indicam seis fases dos 

conflitos, quais sejam: latência, início, desenvolvimento, estabilização, equilíbrio instável e 

reformulação.20   

Na fase da “latência”, o conflito ainda não surgiu, o que existe é apenas uma expectativa 

de concretização. Esta fase pode durar por muito tempo, dependendo do que os autores 

denominam de “fato desencadeante”, ou seja, existe a necessidade de que aconteça algo para 

que o conflito nasça.21 

Já na fase do “início” e do “desenvolvimento”, o conflito existe. Este é o momento em 

que as partes passam a estudar umas às outras e medir forças com suas posições rígidas. A 

fase da “estabilização” é a final do conflito, com a consequente solução da controvérsia e a 

realização do acordo. 22 

Caso as partes não cheguem a um acordo e a relação continue conflituosa após a fase do 

desenvolvimento, os autores citam a quinta fase do conflito, denominada de “equilíbrio 

instável”. Nesse momento, as partes estão insatisfeitas e longe de chegarem a um acordo.23 

A sexta e última fase é chamada de “reformulação” e se caracteriza pela busca de ajuda 

externa, seja por um conciliador, por um mediador, por um árbitro ou por algum profissional 

capacitado para tratar o conflito.24 

 
19 Consulta em https://www.econciliar.com.br/#about. 
20 FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria da Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. Mediação e 

solução de conflitos. São Paulo: Atlas, 2008, p.9. 
21 Ibid., 2008, p. 9. 
22 Ibid., 2008, p.9. 
23 Ibid., 2008, p.9. 
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A posição defendida nesta pesquisa é a de que as partes busquem auxílio externo já na 

fase da latência, isto é, invistam na prevenção do litígio. Deve-se identificar o conflito (ou a 

possibilidade de ele surgir) o mais breve possível, para que se busquem profissionais 

capacitados que ajam com vistas a facilitar o diálogo entre as partes ou mesmo sugerir 

soluções, a depender do tipo de conflito. 

Aliás, o não diagnóstico prévio do conflito é um dos três fatores que caracterizam a 

gestão inadequada de conflitos, para Ricardo Goretti. Além deste fator, o autor destaca o fato 

de que a não observância de critérios objetivos para escolha do método adequado de 

tratamento do conflito e desqualificação técnica de profissionais que gerem os conflitos são 

fatores que definem a gestão inadequada de conflitos. 25 

Identificar a gênese, as fases e as características dos conflitos é, de fato, uma tarefa 

difícil, porém relevante para identificar quais os métodos adequados de tratamento de 

controvérsias mais pertinentes para encaminhar uma solução criativa, construída com a ativa 

cooperação dos envolvidos na disputa. Trata-se disto nesta dissertação, como é feito 

sequentemente. 

3.2 Métodos adequados de tratamento de controvérsias como meios 

garantes do acesso à justiça: arbitragem, mediação e conciliação 

Analisados brevemente alguns conceitos de conflitos e as principais causas do seu 

surgimento, dirige-se, nesse instante, ao estudo dos métodos adequados de solução de 

controvérsias.  

Alguns autores dividem esses métodos em adversariais e cooperativos, enquanto outros 

em autocomposição, heterocomposição e autotutela. Este trabalho se louva na última 

nomenclatura, sabendo que métodos adversariais se comparam aos conflitos solucionados 

pela heterocomposição e os métodos cooperativos aos conflitos de autocomposição. Marília 

Bitencourt Campos Calou diferencia esses métodos de solução de controvérsias da seguinte 

forma: 

Adotam-se, desta forma, os métodos de resolução de conflito da seguinte maneira: 

autotutela – processo por meio do qual um dos envolvidos, utilizando-se de coerção, 

impõe sua ‘solução’ à contenda a despeito das razões da outra parte; 

 
24 FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria da Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. Mediação e 

solução de conflitos. São Paulo: Atlas, 2008, p.9. 
25 GORETTI, Ricardo. Mediação e acesso à justiça. Salvador: JusPodivm, 2017, p.104. 
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autocomposição – método que premia a solução pacífica e consensual (por meio de 

renúncia, aceitação, transação, negociação etc.) sem que haja envolvimento 

imperativo de terceiro que não componha originalmente a relação controversa; e 

heterocomposição – quando o conflito se soluciona mediante a intervenção de 

agente exterior (por exemplo, quando a solução constitui-se jurisdicional).
26

 

Assim, a autotutela, a autocomposição e a heterocomposição constituem meios de 

soluções de conflitos identificados por boa parte da doutrina brasileira que se diferenciam 

pelo emprego ou não da autonomia da vontade das partes na busca da solução. 

A autotutela é caracterizada pela imposição da solução do litígio por apenas uma das 

partes. A autonomia da vontade é exercida unilateralmente. Petrônio Calmon exprime que nos 

Estados Democráticos a autotutela existe apenas em via de exceção. No Direito brasileiro, por 

exemplo, o autor traz como exemplos de autotutela o penhor legal, o direito de greve e a 

retenção por benfeitorias.27 

Observa-se que, nesses exemplos, apenas um dos lados da relação jurídica exerce 

autonomia de vontade. Isto é, no penhor legal, a vontade de penhorar o bem parte apenas do 

credor pignoratício, cabendo ao devedor suportar os onera da penhora, caso não satisfaça a 

obrigação. 

Neste sentido, ressalta-se que o Código de Processo Civil brasileiro, em seu artigo 703 § 

2º, admite que a homologação da penhora possa ser feita pelo tabelião de notas de escolha das 

partes, mediante, como prevê o §4° deste mesmo artigo, notificação extrajudicial do devedor 

para pagar o débito ou impugnar a dívida. 

Apesar do penhor legal ser considerado um método de autotutela de solução de 

controvérsias, debate-se no próximo segmento, a possibilidade de o notário, ao receber o 

requerimento de homologação de penhor de bens, utilizar-se de técnicas conciliatórias para 

solucionar, de logo, o conflito (o mesmo ocorre com o protesto de títulos, com os 

procedimentos de inventário extrajudicial, com a usucapião e com o divórcio extrajudicial).  

Já a heterocomposição é o tipo de solução de litígio em que a vontade das partes, quanto 

ao mérito do conflito, não é determinante para sua solução, que parte sempre de um terceiro. 

 
26 CALOU, Marília B.C. A cultura de mediação: entre as teorias adversariais de enfrentamento de conflito e o 

novo paradigma de cooperação. Dissertação (Mestrado em direito constitucional) – UNIFOR. Fortaleza, 2016, 

p. 70. 
27 CAMON, Petronio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.30. 
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É necessária a intervenção de um terceiro imparcial, como um juiz de Direito ou um árbitro, 

para decidir o litígio, impondo a decisão às partes.  

Osmir, Rosa e Malhadas destacam que a heterocomposição recebe essa nomenclatura 

porque “[...] se deixa a solução nas mãos de um terceiro; fica à responsabilidade dele 

determinar o que as partes devem ou não fazer”.28 São exemplos de heterocomposição o 

processo judicial e o procedimento arbitral. 

Na hetecomposição, a vontade das partes pode prevalecer quanto ao procedimento a ser 

adotado. O novo Código de Processo Civil brasileiro, em seu artigo 190 autoriza, em alguns 

casos, que as partes estipulem o procedimento a ser utilizado pelo juízo, desde que não 

ofendam aos princípios de ordem pública, mas não quanto ao mérito da decisão. É o que 

denominamos “negócio processual”, reflexo da contaminação do processo tradicional pelos 

procedimentos autocompositivos, o que se demonstra salutar e ajuda a demonstrar os avanços 

e vantagens destes novos meios equivalentes. Sabe-se, outrossim, que o Código de Processo 

Civil brasileiro orienta que solução pacífica da lide seja, sempre que possível, buscada, 

conforme artigo 3º, §§ 2º e 3º deste Código. 

Neste sentido, conquanto a arbitragem seja um método de heterocomposição de solução 

de litígios, discutir-se-á em momento posterior, a respeito dos benefícios e malefícios da 

possibilidade de o tabelião e do registrador funcionarem como árbitros em questões notariais, 

dirimindo conflitos e garantindo o acesso à justiça das partes. A arbitragem costuma ser 

antecedida do emprego de técnicas autocompositivas, já que o árbitro tentará em primeiro 

lugar obter um acordo entre as partes e, caso este seja possível, prolatará sentença arbitral 

homologatória do acordo e, não sendo possível, estará autorizado a decidir de forma 

heterocompositiva, como se magistrado fosse, só que escolhido ou aceito pelas próprias partes 

no exercício de sua autonomia volitiva. 

Já a autocomposição é o caminho de solução de litígios que observa na totalidade a 

vontade das partes. De regra, na autocomposição também existe a figura de um terceiro 

imparcial que apenas irá conduzir o conflito, facilitando o diálogo das partes, podendo fazer 

ou não sugestões (depende da natureza do conflito). São exemplos de autocomposição a 

negociação, a conciliação e a mediação.  

 
28 FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria da Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. Mediação e 

solução de conflitos. São Paulo: Atlas, 2008, p. 51. 
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Este segmento tem por objetivo analisar os métodos extrajudiciais de tratamento 

adequado de conflitos (em especial, arbitragem, mediação e conciliação), para, no capítulo 

seguinte, identificar se esses meios são eficazes no tratamento de conflitos notariais e 

registrais, além de estudar as vantagens ou desvantagens que a figura do tabelião-conciliador 

ou registrador-mediador pode trazer para a sociedade. Afinal, nos rincões mais longínquos 

deste país, os cartórios cumprem muitas vezes uma relevante função social, ignorada por 

aqueles que só vêem caráter argentário na atividade notarial. 

Iniciam-se, agora, os estudos acerca dos procedimentos e das principais características 

de arbitragem, conciliação e mediação extrajudiciais.  

3.2.1 Breve análise da arbitragem como método adequado de tratamento de 

controvérsias  

A arbitragem é um dos métodos de heterocomposição de solução de conflitos, haja vista 

existir o terceiro - imparcial - que impõe a decisão do mérito às partes, cujo procedimento é 

disciplinado pela Lei 9.307/96. 

 Este instituto é utilizado como método adequado de tratamento de conflitos há muitos 

anos. De tal modo, identificar o seu surgimento no Direito é uma tarefa que demandaria a sua 

análise de maneira aprofundada, desviando-se do escopo desta investigação. Em linhas gerais, 

Osmir, Rosa e Júlio lecionam que a utilização da arbitragem antecede até mesmo o emprego 

da jurisdição estatal.29 

Os autores citam que, no Brasil, a primeira Constituição a tratar deste instituto foi a 

Carta de 1824 que, em seu artigo 160, previu a possibilidade das partes de se utilizarem do 

procedimento arbitral como alternativa ao Judiciário30. Após isso, o Código Comercial (1850) 

e o Regulamento 737/50, também, trataram do tema31. 

A atual Constituição brasileira traz a possibilidade de as partes elegerem árbitros nos 

casos de frustração de negociações coletivas emanadas da Justiça do Trabalho. Além disso, o 

procedimento arbitral é regulamentado, de maneira infraconstitucional, pela Lei 9.307/96 (e 

 
29 FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria da Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. Mediação e 

solução de conflitos. São Paulo: Atlas, 2008, p.53. 
30 Artigo 160 da Constituição Federal de 1824 “Nas civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes 

nomear Juízes Árbitros. Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas 

Partes”. 
31 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.130. 
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por suas alterações advindas da Lei 13.129/2015), as quais serão analisadas em momento 

posterior.   

O Código de Processo Civil brasileiro, logo no seu artigo 3°, § 1° garante a utilização da 

arbitragem como método adequado de tratamento de conflito. Os artigos 42, 189, 337, 359, 

485 e em tantos outros desse mesmo Código, também, trazem essa previsão. Após esse 

brevíssimo aparato histórico legal da arbitragem no Brasil, passa-se a examinar seu conceito. 

Bacelar leciona que a arbitragem é “[...] o processo convencional que defere a um 

terceiro, não integrante dos quadros da magistratura oficial do Estado, a decisão a respeito de 

questões conflituosas envolvendo duas ou mais pessoas.”32 

Já o autor português José Vasconcelos Souza indica que “A arbitragem é um processo 

em que as partes transferem, por convenção prévia, o poder de decisão sobre o conflito para 

um tribunal arbitral, constituído por um ou mais árbitros”33 

Ana Luiza Nery evidencia “[...] a definição de arbitragem em quatro elementos 

essenciais: sua função jurisdicional (resolução de litígios); a fonte de que resulta (a convenção 

de arbitragem, cláusula compromissória ou compromisso arbitral); os titulares da função 

arbitral (os árbitros) e o reconhecimento legal da arbitragem”34  

Aliás, a autora leciona que os mais diversos sujeitos podem escolher o procedimento 

arbitral para solucionar seus litígios, formando as mais diversificadas relações ativas, quais 

sejam: “[...] litígios entre Estados, litígios entre Estado e particular nacional, litígio entre 

Estado e particular estrangeiro, litígios entre particulares sujeitos a ordenamentos jurídicos 

diversos e litígios entre particulares sujeitos ao mesmo ordenamento jurídico”.35 

Com isso, conclui-se que a arbitragem é um método de solução de conflitos cujo poder 

de decisão é o outorgado a um terceiro imparcial, escolhido pelas partes, que pode ou não ser 

profissional do Direito. 

Quanto à natureza jurídica, a posição sustentada nesta pesquisa é aquela adotada por 

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade, Ana Luiza Nery, dentre outros, que definem a 

 
32 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.131. 
33 SOUSA, José Vasconcelos. Mediação. Lisboa: Quimera, 2002, p.22. 
34NERY, Ana Luiza. Arbitragem coletiva. São Paulo: Afiliada, 2017, p.56. 
35 Ibid., 2017, p.57. 
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arbitragem como exercício da jurisdição, considerando que o árbitro aplica o ordenamento 

jurídico escolhido pelas partes ao caso concreto, pondo fim à controvérsia. 

O procedimento arbitral, todavia, não se confunde com o de cariz judicial, apesar de 

ambos serem considerados meios adversariais de tratamento de conflitos. A diferença dos dois 

procedimentos é sensível. Em sua maioria, as características da arbitragem são distintas 

daquelas do procedimento judicial, motivo pelo qual se torna necessária uma breve análise 

das suas principais especificidades. 

Napoleão Casado Filho cita que a autonomia da vontade das partes é uma característica 

marcante da arbitragem, já que os interessados podem afastar o Estado da apreciação da lide 

por sua livre liberalidade. Além disso, as partes podem optar por qual procedimento será 

utilizado. O autor leciona, ainda, que essa autonomia da vontade encontra barreiras nas 

questões de ordem pública.36  

Ressalta-se, ainda, que, além da escolha do julgador, as partes podem indicar o 

ambiente onde ocorrerá a arbitragem, fazendo com que a informalidade do procedimento seja 

identificada.   

O autor também cita como característica da arbitragem a exequibilidade, ou seja, a 

possibilidade de executar uma sentença arbitral. Além disso, Osmir, Rosa e Júlio destacam 

que a celeridade é um grande atributo da arbitragem, havendo decisões de questões mais 

simples prolatadas em até 90 dias. Isto decorre, também, do fato de que, em regra, os 

procedimentos arbitrais não possuem recursos.37 

Os autores também citam o sigilo como importantes características deste procedimento, 

sendo certo que, em regra, não há publicidade nos procedimentos arbitrais.38  

Por fim, dentre tantas outras características da arbitragem, destaca-se a especialidade 

dos árbitros, isto é, as partes podem escolher os julgadores. Este fato, além de concretizar a 

autonomia da vontade das partes, proporciona aos conflitantes a vantagem de indicar um 

árbitro que seja especialista no assunto ali debatido, garantindo, mais do que nunca, a 

 
36 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e acesso à justiça: o novo paradigma do Third Party Funding. São 

Paulo: Saraiva, 2017, p.45. 
37 Ibid., 2017, p.51. 
38 FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria da Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. Mediação e 

solução de conflitos. São Paulo: Atlas, 2008, p.54. 
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imparcialidade e a competência do julgador, haja vista a indicação decorrer do consenso das 

partes.  

Além disso, essa autonomia de escolha proporciona às partes a possibilidade de escolher 

julgadores que não sejam juristas, isto é, questões que envolvam conhecimento técnico 

específico podem ser julgadas por profissionais de outras áreas, como engenheiros, 

psicólogos, médicos, notários etc., como destaca Napoleão Filho39. 

Identificado brevemente as principais características da arbitragem, transfere-se agora a 

uma ligeira análise da Lei 9.307, promulgada em 23 de setembro (posteriormente alterada 

pela Lei 13.129 de 2015), que regula os procedimentos arbitrais no Brasil, para, em seguida, 

identificar até que ponto a arbitragem é um meio garante de acesso à justiça. 

A Lei de Arbitragem, declarada constitucional em 2001 pelo Supremo Tribunal Federal 

(SE 5.206), possui 44 artigos, divididos em sete capítulos. O primeiro é composto pelos dois 

primeiros artigos da Lei. Logo, no seu primo artigo, a Lei em análise traz as pessoas que 

podem utilizar-se da arbitragem e os tipos de conflitos que podem ser solucionadas por este 

instituto. 

O artigo primeiro da Lei de Arbitragem diz que “As pessoas capazes de contratar” têm 

legitimidade para utilizar a arbitragem. Quanto ao seu objeto, o legislador previu que apenas 

os conflitos patrimoniais disponíveis podem ser dirimidos por meio da arbitragem. 

No capítulo seguinte, o legislador traz normas acerca da convenção de arbitragem, que é 

gênero das espécies cláusula compromissória e compromisso arbitral. Ana Nery leciona que a 

cláusula compromissória é o acordo de vontade firmado por escrito pelo qual as partes 

concordam em utilizar-se da justiça privada para dirimir eventuais conflitos futuros. Nesse 

momento, as partes afastam a possiblidade da procura pela jurisdição estatal como meio de 

solução de litígios.40  

Taxativamente, o legislador define cláusula compromissória no artigo 4 da Lei 

9.307/15. É este o momento em que as partes podem indicar o procedimento pelo qual o 

árbitro irá conduzir a Arbitragem. 

 
39 CASADO FILHO, Napoleão, op. cit., 2017, p. 50. 
40 NERY, Ana Luiza. Arbitragem coletiva. São Paulo: Afiliada, 2017, p.67. 
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Já o compromisso arbitral tem seu conceito exposto no artigo 9 da Lei em estudo e 

significa um acordo de vontade selado pelas partes, ratificando que aceitam se submeter ao 

procedimento. 

O capítulo três da Lei 9.307/96 trata do árbitro, que pode ser qualquer pessoa da 

confiança das partes, desde que possua capacidade civil e não se enquadre em situação 

análogas as de suspeição ou impedimento de juízes de Direto. Esses requisitos de suspeição e 

impedimento de magistrados estão previstos no capítulo 2 do Código de Processo Civil 

brasileiro, especificamente nos artigos 144 a 148. 

Este artigo, como adiantado, abre bastante espaço para as partes escolherem 

profissionais de outros ramos das ciências, inclusive, pro exemplo, das áreas notarial e 

registral. Ora, sabe-se que o tabelião é profissional do Direito de confiança das partes. Se não 

fosse assim, este não seria escolhido por aquelas para lavrar os atos notariais. A Lei 8.935/94, 

em seu artigo oitavo, resguarda ao cidadão lavrar atos notariais em qualquer tabelionato de 

notas do País, facultando ao interessado escolher um tabelião de notas de sua confiança. 

Neste mesmo sentido, como visto, o árbitro é escolhido pelas partes com base nas suas 

liberalidades. O artigo 13 da Lei de Arbitragem reporta-se apenas à capacidade civil e a 

confiança das partes: “Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das 

partes.”.  

Conclui-se, então, que o tabelião, por ser o profissional de confiança das partes, capaz e 

dotado de fé pública, que lida com os conflitos diariamente em sua serventia, tem plena 

capacidade de funcionar como árbitro em conflitos notariais. 

Neste sentido, o então deputado Alex Caziani, apresentou, em 19 de maio de 2009, o 

Projeto de Lei número 5243/2009 para a Câmara dos Deputados, que tem por finalidade a 

alteração do artigo 13 da Lei de Arbitragem e a consequente inclusão do titular de delegação 

do Poder Público no rol de pessoas capacitadas de exercer as funções de árbitro. 41 

Para o Deputado, o artigo em debate passaria a ter a seguinte redação: “Poderá ser 

árbitro qualquer pessoa capaz, ainda que titular de delegação do Poder Público, e que tenha a 

confiança das partes.”. O projeto também propõe a inclusão do parágrafo oitavo neste mesmo 

 
41 Consulta em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=434916. 
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artigo, com seguinte previsão: “§ 8º O titular de delegação, referido no caput deste artigo, não 

poderá atuar em litígio envolvendo interesse da Administração Pública.”.42 

Atualmente, o Projeto de Lei do então Deputado paranaense encontra-se parado nos 

trâmites burocráticos de aprovação de projetos de leis da Câmara dos Deputados, com última 

atualização de andamento datada de 26 de agosto de 2009. Por mais louvável que seja a 

proposta de alteração legislativa do ex-Deputado do PDT-PR, Alex Caziani, algumas 

reflexões devem ser feitas.43 

Ora, o próprio artigo 13 da Lei de Arbitragem já autoriza que o tabelião de notas seja 

árbitro em um conflito notarial, desde que não seja suspeito ou impedido de trabalhar naquele 

caso concreto. O legislador atribuiu um conjunto de opções muito grande para qualquer 

pessoa ser árbitro, bastando apenas ter capacidade civil e ser de confiança das partes. Este 

entendimento coincide com o externado pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem, na pessoa do 

advogado Luiz Duarte Júnior.44 

O Comitê entendeu, ao editar parecer sobre o assunto, que a aprovação do Projeto de 

Lei poderia gerar uma “discriminação inversa” em relação a outras profissões, haja vista o 

benefício específico à classe dos notários e registradores.45 

O Comitê de Arbitragem finaliza o parecer indicando a possibilidade de haver um 

induzimento ao erro da população. O advogado explica que os delegatários de serviço público 

praticam os mais variados atos, em nome do Estado, em suas serventias, podendo levantar a 

falsa impressão de que a previsão legal contida no Projeto de Lei seria no sentido de o cartório 

(poder público) praticar a arbitragem, e não o particular delegatário do serviço público 

(tabelião). 46  

Com todo o exposto, em suma, esta pesquisa sustenta a tese de que o tabeliães e 

registradores já podem, por força do artigo 13 da Lei de Arbitragem, ser árbitros em conflitos 

notariais e registrais (e em qualquer outro tipo de conflito), desde que não sejam suspeitos ou 

impedidos no caso concreto, ratificando a desnecessidade e a possibilidade de prejuízos à 

sociedade da inclusão do Projeto de Lei número 5243/2009 na Lei 9.307/96. 

 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 http://www.cbar.org.br/PDF/PL_5243_2009_Parecer_Luiz_Perisse_Duarte_Junior.pdf. 
45 http://www.cbar.org.br/PDF/PL_5243_2009_Parecer_Luiz_Perisse_Duarte_Junior.pdf. 
46 Ibid. 
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Depois, então, de nomeado o árbitro, a Arbitragem é constituída (artigo 19 da Lei de 

arbitragem) e terá procedimento regido pela Convenção de Arbitragem, inclusive quanto ao 

tempo de prolação de sentença arbitral, que possui natureza jurídica de sentença judicial, 

fazendo coisa julgada entre as partes. 

Como já se expressou, este módulo da dissertação não tem por objetivo o estudo 

aprofundado das regras dos procedimentos arbitrais. Após essa rápida análise de algumas das 

suas principais especificidades, examina-se a Arbitragem como um meio garante do acesso à 

justiça. 

Por todo o exposto no primeiro capítulo deste experimento, identifica-se o fato de que a 

Arbitragem é um meio garante do acesso à justiça, haja vista ser alternativa célere, acessível e 

eficaz na solução justa de conflitos. Reflexão importante impende ser procedida, entretanto. 

Como se exprimiu, a primeira onda de acesso à justiça, de Cappelletti e Garth, versou, 

principalmente, sobre o acesso à jurisdição dos pobres na forma da Lei, trazendo diversos 

modelos de garantia de acesso à Justiça por pessoas que não pudessem arcar com as custas 

judiciais. Seja pelo Sistema Judicare ou pelo modelo do Advogado Remunerado pelos Cofres 

Públicos, os autores destacaram em sua obra alguns sistemas, no Mundo, que garantem o 

acesso ao Judiciário aos mais necessitados. 

Expressando as preocupações desses autores (quanto ao acesso à justiça por pessoas 

pobres na forma da Lei) para o procedimento arbitral, aflora, de logo, uma pergunta: as 

pessoas que não podem arcar com as custas de um processo arbitral estão tendo violado o seu 

direito fundamental de acesso à justiça?  

A preocupação de Napoleão Casado Filho vai além: “A falta de recursos de uma das 

partes é motivo para suspender ou para privar de efeitos a convecção de arbitragem?”.47 

Quanto ao primeiro ponto, este texto sustenta a tese de que não há violação do direito 

fundamental ao acesso à justiça nos casos de pessoas que não possam arcar com os valores 

que um procedimento arbitral expressa. Ora, a Arbitragem é um procedimento privado e 

alternativa (não uma imposição) ao particular que prefere não se utilizar da Justiça Comum.  

 
47 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e acesso à justiça: o novo paradigma do Third Party Funding. São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 81. 
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Já no segundo, a reflexão é um pouco mais profunda. A situação diz respeito aos casos 

cujas partes iniciam o processo arbitral e, por qualquer questão, se veem impossibilitadas de 

custear o restante do procedimento. Este fato traria a nulificação da cláusula compromissória? 

Napoleão Filho sustenta que não, pois entende que, “Ao se estabelecer que a falta de 

recursos para enfrentar o procedimento arbitral é causa suficiente para deixar a convecção de 

arbitragem inoperante, põe-se todo o instituto da arbitragem em risco”.48 

O autor leciona, ainda, que o juiz de Direito tem competência para dirimir todos os 

óbices que dificultam a eficácia da sentença arbitral. Neste sentido, para o autor, o juiz de 

Direito poderia, por exemplo, “[...] alterar a vontade inicial das partes de, por exemplo, ter 

três árbitros ou o processo administrado por uma entidade cujo regulamento de custas torne 

inacessível o procedimento”.49 

De outra parte, o autor admite que, a depender do caso concreto, o juiz pode declarar a 

ineficácia parcial da convenção de arbitragem, mas nunca a sua inexistência ou invalidade.50  

Napoleão Casado Filho põe fim a essa discussão lecionando que “[...] é importante que 

as partes se eduquem no tocante á arbitragem e compreendam que é um mecanismo privado e 

que tem seus custos”. E acrescenta que existem outros meios de solucionar esse problema de 

falta de condições financeiras superveniente à cláusula de arbitragem, como o financiamento 

da Arbitragem por um terceiro.51 

Com isso, conclui-se que a Arbitragem é um meio de tratamento adequado de conflitos 

bastante eficaz e célere, podendo ser realizado com maiores tons de informalidade, inclusive 

pelo tabelião de notas (como autorizado pelo artigo 13 da Lei de arbitragem), na própria 

serventia extrajudicial, deixando a critério das partes a escolha do seu procedimento (inclusive 

do julgador), devendo ser respeitados apenas os aspectos de ordem pública. 

O principal ponto deste capítulo é introduzir os aspectos mais pertinentes acerca da 

mediação e da conciliação, identificando se seus procedimentos são meios adequados de 

garantia do acesso à justiça, como será feito a seguir, para, no próximo capítulo, analisar se os 

registradores e tabeliães são profissionais competentes para utilizar esses métodos de 

 
48 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e acesso à justiça: o novo paradigma do Third Party Funding. São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 90. 
49 Ibid., 2017, p.96. 
50 Ibid., 2017, p.96 
51 Ibid., 2017, p 103. 
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tratamento adequado de conflito nas controvérsias registrais e notariais (além de identificar os 

influxos que isso iria trazer para a sociedade). 

3.2.2 A conciliação e a mediação como métodos adequados de tratamento de 

conflitos: procedimentos, princípio e características 

Esgotar a análise dos institutos da mediação e da conciliação como meios garantes do 

acesso à ordem jurídica justa demandaria uma pesquisa só para isso, e, mesmo assim, 

provavelmente, não se atingira o objetivo. 

De efeito, neste momento, introduzem-se os institutos da mediação e da conciliação 

como meios adequados de tratamento de conflitos e como métodos garantes do acesso à 

justiça. Já no capítulo que vem, identifica-se até que ponto a utilização desses métodos é 

pertinente para tratar de conflitos notariais e registrais, tendo como o mediador ou o 

conciliador o próprio tabelião ou o registrador civil. 

Sabe-se que a mediação e a conciliação configuram institutos que, embora tenham 

objetivos semelhantes, possuem regras, procedimentos, técnicas e princípios próprios, mas, 

por pretextos metodológicos, esses métodos de tratamento de conflitos serão analisados 

conjuntamente, identificando, quando oportuno, suas diferenças e peculiaridades. 

Examinam-se, inicialmente, os conceitos destes institutos, à luz de doutrinadores 

brasileiros modernos. Após isso, os estudos recairão sobre os seus princípios, principais 

características e legislações, rematando-se o segmento com a análise do mediador e do 

conciliador, das sessões de mediação e de conciliação, de alguns aspectos do Direito 

comparado e dos métodos adequados de tratamentos de conflitos como meios de acesso à 

ordem jurídica justa. 

Introduz-se o tema dissertando acerca da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de 

Justiça, editada em 29 de novembro de 2010, que instituiu a Política Pública de Tratamento 

Adequado dos Conflitos, tendo por finalidade, conforme prevê o seu artigo primeiro “[...] 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade”.52 

Esta Resolução é de fundamental importância para o tratamento adequado de conflitos, 

haja vista a previsão de criação dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução 

 
52 Artigo 1° da Resolução 125 Conselho Nacional de Justiça. 
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de conflitos, pelos tribunais de justiça, e dos centros judiciários de solução de conflitos e 

cidadania, conforme preveem, respectivamente os artigos 7º e 8º da dita Resolução.  

Além disso, foram normatizadas as profissões de conciliadores e mediadores judiciais, 

instituindo, inclusive, o Código de Ética desses profissionais, que será analisado em ocasião 

que se azar. Pela sua relevância no tema em análise, a Resolução 125/2010 do CNJ voltará a 

ser abordada neste escrito, quando oportuno. 

3.2.2.1 Breve análise doutrinária dos institutos da mediação e da conciliação 

Iniciando, então, a análise dos conceitos de mediação e conciliação extrajudicial, 

destacam-se as lições da professora e doutrinadora Lília Sales, que conceitua a mediação 

como “[...] um procedimento consensual de solução de conflitos por meio do qual uma 

terceira pessoa imparcial – escolhida ou aceita pelas partes - age no sentido de encorajar e 

facilitar a resolução de uma divergência” .53 

A doutrinadora completa o raciocínio, lecionando que, na mediação, as próprias partes 

devem chegar ao consenso. O diálogo, mais do que nunca, é um expediente de grande 

importância na busca pelo acordo, ou mesmo pela restauração do vínculo que as partes tinham 

antes do conflito.54  

Charlise Paula Colet Gimenez, ao destacar os objetivos da mediação, também faz 

referência a importância do diálogo nesse método adequado de tratamento de conflitos: 

Por isso, tem-se como objetivos da mediação a solução dos problemas (aqui 

compreendida como tratamento do conflito); prevenção dos conflitos; inclusão 

social; e paz social. O tratamento do conflito se dá por meio do diálogo, no qual as 

partes interagem na busca de um acordo/resultado satisfatório para ambas, 

possibilitando uma boa administração da dificuldade que existe para cada uma; a 

prevenção, por sua vez, ocorre diante do restabelecimento das ligações entre as 

pessoas ou criando vínculos até então não existentes, os quais impedirão a má 

administração de conflitos futuros.55 

 
53 SALES, Lília Maia de Morais. Mediação de conflitos: família, escola e comunidade. Florianópolis: Conceito, 

2007, p.23. 
54 Ibid., 2007, p. 23. 
55 CHARLISE P. C. G. O papel do terceiro mediador na política pública brasileira de tratamento de 

conflitos – Resolução N° 125 de 29 de Novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça Brasileiro – à 

Luz da Experiência do Modelo do Tribunal de Múltiplas Portas do Distrito de Columbia, Estados 

Unidos da América. Tese (Doutorado em Direito) – UNISC, Santa Cruz do Sul, 2016, p.105. 
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Lilia Sales finaliza o conceito de mediação, ao ensinar que esta “[...] estimula, através 

do diálogo, o resgate dos objetivos comuns que possam existir entre os indivíduos que estão 

vivendo o problema”.56 

Em outra obra, a doutrinadora define mediação, explicando que o termo “[...] procede 

do latim mediare, que significa mediar: dividir ao meio ou intervir [...] A mediação se 

apresenta uma forma amigável e colaborativa de solução das controvérsias que busca a 

melhor satisfação pelas próprias partes”.57 

Ainda neste sentido, Silvia Di Salvo prescreve que a mediação se preocupa mais com o 

conflito em si – e não apenas com a sua resolução, que muitas vezes é alcançada - cabendo às 

partes, com o auxílio do mediador, encontrar a melhor saída para aquela controvérsia. 58 

Em diversos lugares, algumas escolas de soluções adequadas de conflitos prevalecem 

até os dias de hoje. Bacellar cita quatro delas: a Mediação da Escola de Harvard, a Mediação 

Circular-Narrativa, a Mediação Transformativa e a Mediação Avaliadora ou Avaliativa.59 

Procede-se, então, ao exame desses modelos de Mediação oferecidos pelo autor. Esses 

modelos de escolas de mediação também são citados por Nilsiton Rodrigues de Andrade 

Aragão.60 

A Mediação da Escola de Harvard, também denominada Clássica, tem a figura do 

mediador como terceiro imparcial, que facilita a reaproximação das partes, sem fazer 

sugestões ou interferir diretamente na vontade delas, porém aqui, há uma visão linear dirigida 

mais ao conflito em si e menos para o relacionamento anterior das partes.61 

Noutra vertente, a Mediação Circular-Narrativa, modelo indicado por esta dissertação 

como o predominante no Brasil, de acordo com os conceitos acima citados, tem por objetivo o 

restabelecimento do diálogo entre as partes, por meio do terceiro imparcial, que terá uma 

 
56 Ibid., 2007, p. 23. 
57 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.23.  
58 SALVO, Sílvia Helena Picarelli Gonçalves Johonsom di. Mediação na administração pública brasileira: o 

desenho institucional e procedimento. São Paulo: Almedina, 2018, p.44. 
59 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 108. 
60ARAGÃO N. R. A. A Institucionalização da Mediação Judicial: propostas de aprimoramento da gestão 

consensual de conflitos no Judiciário para a concretização do acesso à justiça. Tese (Tese em Direito) – 

UNIFOR, Fortaleza, 2018, p.111. 
61 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 108. 
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visão sistêmica da situação, ou seja, neste modelo, o mediador deve voltar sua preocupação 

tanto para o conflito em si como para a relação que as partes tinham antes das controvérsias.62  

Já a respeito da Mediação Transformativa, Bacellar entende que, “[...] como o próprio 

nome indica, tem por objetivo transformar a postura adversarial nas relações, pela 

identificação das necessidades das pessoas e suas capacidades de decisão e escolha, para uma 

postura colaborativa, refazendo seus vínculos [...]”63 

Por fim, a Mediação Avaliadora ou Avaliativa obedece, basicamente, os preceitos da 

Mediação Circular-Narrativa, mas com uma diferença bem marcante: neste modelo, o 

mediador, após identificar que não haverá acordo entre as partes, oferece a opinião como 

meio de facilitar a lavratura do acordo, ou seja, neste modelo, o mediador tem autonomia para 

fazer sugestões às partes a fim de que seja solucionado o conflito.64 

Sobre este modelo, Bacellar sequer o reconhece como mediação, pois compreende que a 

“Mediação é sempre facilitadora: ou é mediação e o processo se desenvolve sem que o 

mediador intervenha no mérito do conflito, ou se trata de outro método que pode ser adequado 

para determinada demanda, mas não deve ser denominado mediação.”65  

Esta pesquisa defende o argumento segundo o qual, com exceção do modelo da 

Mediação Avaliadora, ou seja, tanto o modelo da Escola de Harvard como os da Mediação 

Circular-Narrativa e da Mediação Transformativa podem ser utilizados no Brasil. O que irá 

definir até que ponto o mediador deve focar no conflito em si, no conflito e na relação das 

partes ou procurar transformar as posturas adversariais das partes, é o próprio conflito em si. 

Isto é, haverá situações, até mesmo dentro de uma mesma sessão de mediação, em que o 

mediador poderá utilizar técnicas distintas para atingir o objetivo maior, que na mediação é 

restaurar as relações entre as partes.  

Com isso, conclui-se ser a mediação um método adequado de tratamento de conflitos 

baseada no diálogo entre as partes e gerida por um mediador, que deve funcionar como 

verdadeiro facilitador do diálogo, estreitando vínculos e identificando os pontos que levaram 

as partes àquela sessão de mediação, salientando-se que, como será analisado mais à frente, o 

 
62 Ibid., 2016, p. 108. 
63 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 108. 
64 Ibid., 2016, p. 108. 
65 Ibid., 2016, p. 108. 
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mediador não deve propor acordos para solucionar a lide, mas conduzir o diálogo das partes a 

fim de que elas mesmas cheguem, se possível, ao acordo. 

Já a conciliação, que também é método de autocomposição adequado de tratamento de 

conflitos, é conceituada por Bacellar como método de solução de controvérsias, dirigido “[...] 

a casos em que não houver relacionamento anterior entre as partes, em que um terceiro 

imparcial, após ouvir seus argumentos, as orienta, auxilia, com perguntas, propostas e 

sugestões a encontrar soluções que possa atender a seus interesses [...]”.66 

Consoante a lição de Lilia Sales, “Na conciliação resolve-se o conflito que se expõe, 

não cabendo ao conciliador apreciá-lo com profundidade, verificando o que há além dele. E 

ainda o conciliador intervém, muitas vezes, no sentido de forçar um acordo.”67 Carlos Enrique 

Gutiérrez Sarmiento completa68: 

El conciliador debe centrar su atención en las partes en conflicto, estableciendo una 

comunicación abierta, a través del saludo, la ubicación espacial, su identificación, 

la adopción de una actitud cordial hacia ellas, para propiciar así un clima de 

confianza para abordar el problema e intentar la solución sobre la base de la 

empatía en la relación. 

Uma vez propiciada esta ligeira análise conceitual dos institutos da conciliação e da 

mediação, é a vez de exprimir algumas de suas principais distinções.  

Na mediação, existe – evidentemente - a figura do mediador, que é, na verdade, um 

facilitador do diálogo. Já na conciliação, o que se observa é o terceiro imparcial, denominado 

de conciliador, que interfere diretamente na controvérsia, propondo soluções e buscando a 

todo momento o acordo. 

O objetivo principal da mediação nem sempre é a lavratura do acordo. Muitas vezes, o 

simples restabelecimento da relação que as partes tinham antes do conflito já caracteriza o 

sucesso da sessão mediadora.  

Neste sentido, observa-se que os tipos de conflitos enfrentados por esses institutos são 

distintos. Enquanto na mediação as partes já tinham um relacionamento anterior ao conflito 

(seja pessoa, profissional ou qualquer outro tipo de relacionamento), na conciliação as partes, 

muitas vezes, sequer se conheciam. 

 
66 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.85. 
67 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.38. 
68 SARMIENTO, Carlos Enrique Gutiérrez. La conciliación extraprocesal en derecho de familia y civil. Revista 

de Derecho Privado, n. 2, julio/diciembre 1997. 
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Por esse motivo, os conflitos advindos do Direito de Família, em regra, são tratados pela 

mediação, como é o caso do divórcio ou de questões relativas à adoção, por exemplo, além de 

conflitos de vizinhança, querelas cíveis em geral etc. Já a conciliação fica ao cargo de, 

principalmente, conflitos de cunho meramente patrimoniais, sendo o acordo a única hipótese 

de sucesso da sessão conciliatória. 

A título de ilustração, o Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça 

demonstra que, no ano de 2018, a Justiça trabalhista foi a que mais solucionou seus casos por 

acordos advindos de conciliações, somando 24% do total da sua demanda.69  

Como será analisado em ocasião propícia, as sessões de mediação se fazem bem 

distintas das reuniões de conciliação, inclusive quanto ao tempo médio de duração. A 

mediação, por exemplo, haja vista a necessidade de se restaurar um relacionamento anterior, 

demanda mais tempo. Até as técnicas utilizadas pelos mediadores e conciliadores podem ser 

distintas, já que nem sempre o objetivo desses dois institutos é o mesmo. 

3.2.2.2 Conciliação e mediação: histórico legislativo no Brasil 

 Proceder-se-á, neste comenos, a um rápido escorço histórico destes institutos no Brasil, 

iniciando pela conciliação de conflitos.   

Roberto Bacellar noticia que, em 1982, as associações de magistrados dos Estados do 

Rio Grade do Sul e do Paraná introduziram, por meio dos conselhos de conciliação e 

arbitragem, o uso de outros meios de solução de litígios que não fossem o da jurisdição 

estatal. Pouco tempo depois, nesse mesmo ano, haja vista o sucesso desses colegiados, outras 

associações de magistrados de vários estados do País aderiram o uso de tais métodos.70 

Dois anos depois, o então presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, 

promulgou a Lei 7.244, em 7 novembro de 1984 (atualmente ab-rogada pela Lei 9.099/84), 

que criou os juizados especiais de pequenas causas e previu o emprego da conciliação como 

alternativa ao julgamento do mérito por parte do magistrado.  

 
69 Relatório 2019 Justiça em números, p. 143. 
70 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.31. 
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Ao juiz de Direito, conforme artigo 22 desta Lei, cabia explicar às partes acerca dos 

“riscos e consequências do litígio”, com vistas a incentivar a autocomposição das partes.71 

Curiosamente, nota-se que o conciliador era supervisionado pelo juiz, conforme prevê o artigo 

23 da Lei em análise, deixando a entender que este era superior hierarquicamente àquele.72 

Observa-se que, já naquela época, o Poder Público dispunha à população um sistema de 

resolução de conflitos baseado em celeridade, oralidade e informalidade, cujo objetivo 

principal era o tratamento adequado do conflito. 

Logo em seguida, no ano de 1988, a Constituição cidadã registrou em seu preâmbulo a 

previsão da “solução pacífica das controvérsias”: “[...] fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL.”. 

Entende-se que o Preâmbulo da Constituição Federal não possui força normativa 

(conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2076), mas o que se destaca neste 

momento é a preocupação dos legisladores, seja do Constituinte de 1988 ou do 

infraconstitucional de 1984, com o tratamento adequado dos conflitos, ao ponto de trazer 

expressamente essa previsão no preâmbulo de uma Carta Grande Federal. 

De banda diversa, o primeiro grande movimento infraconstitucional identificado com 

vistas a regulamentar e institucionalizar a mediação no Brasil foi o Projeto de Lei número 

4.827/02, de autoria da então deputada Federal Zulaiê Cobra, definindo mediação como a 

“[...] atividade técnica exercida por terceira pessoa, que, escolhida ou aceita pelas partes 

interessadas, as escuta e orienta com o propósito de lhes permitir que, de modo consensual, 

previnam ou solucionem conflitos.”, conforme o artigo primeiro. 73 

O projeto da deputada Zulaiê tratou da mediação de maneira muito superficial, contando 

com apenas sete artigos. Por esse motivo, o Instituto Brasileiro de Direito Processual 

apresentou um texto substitutivo ao projeto da Deputada do PSDB. Com isso, o Projeto de Lei 

 
71 Artigo 22 Lei Lei 7.244: “Aberta a sessão, o Juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da 

conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 2º 

do art. 3º desta Lei.”. 
72  Lei 7.244/84 “Art. 23.  A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação”. 
73 Consulta em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD03DEZ1998.pdf#page=71 
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ganhou mais quarenta artigos e, após acirradas discussões no Congresso Nacional, o texto foi 

arquivado. 

Depois disso, no ano de 2009, editou-se o II Pacto Republicano de Estado por um 

Sistema de Justiça Mais Acessível, Ágil e Efetivo, que contou com a ratificação dos 

presidentes dos três Poderes do Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva, representando o Poder 

Executivo; o senador José Sarney e o deputado Michel Temer, representando o Poder 

Legislativo; e o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, 

representando o Poder Judiciário. 

Em linhas gerais esse Pacto teve por objetivo74 o aprimoramento e o aperfeiçoamento 

do acesso à ordem jurídica justa no Brasil. Quanto a mediação, os presidentes concordaram 

em assumir os compromissos de, conforme alínea “d” do inciso III, “fortalecer a mediação e a 

conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos, voltados à 

maior pacificação social e menor judicialização;”.75 

Logo após a edição do II Pacto Republicano, no ano de 2010, o Conselho Nacional de 

Justiça editou a Resolução número 125/10, que instituiu a Política Nacional de Tratamento 

Adequado dos Conflitos, matéria já cuidada neste segmento do texto dissertativo. 

Ricardo Goretti explica que as expressões da Resolução 125/10 do CNJ “[...]  

convergem para a busca da efetivação do acesso integral à Justiça, na medida em que são 

concebidas a partir de pressupostos carregados de pretensões incontestavelmente 

democratizantes”.76  

O doutrinador leciona que a Resolução em análise tem bases jurídicas do modelo de 

solução de conflitos dos Estados Unidos, arrimado nos Tribunais Multiportas, pelo qual são 

mostradas à população várias modalidades de tratamento de conflitos. Seja a mediação ou a 

conciliação, mesmo a negociação ou a própria ação judicial, o sistema multiportas 

 
74 Os objetivos desse Pacto estão expressos no seu texto nos incisos I,II e III : “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.”.  
75 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm 
76 GORETTI, Ricardo. Mediação e acesso à justiça. Salvador: EJusPodivm, 2017, p. 191. 
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disponibiliza vários meios de se tratar um conflito, democratizando a maneira de solucionar 

controvérsias.77 

Ricardo Goretti destaca, ainda, que os pressupostos balizadores da Resolução 125/10 do 

CNJ reconhece, implicitamente, algumas lacunas que o Direito brasileiro possui a respeito dos 

métodos de tratamento de conflitos. A seguir, será demonstrado o que o doutrinador entende a 

respeito do quinto e do oitavo pressupostos desta Resolução, por terem mais relevância para 

este estudo. 

Sobre o quinto pressuposto da Resolução 125/10 do CNJ, Ricardo Goretti leciona que o 

Conselho Nacional de Justiça reconhece a necessidade de que os métodos adequados de 

tratamento de conflitos sejam sistematizados e aprimorados.78 

Já no oitavo pressuposto, o CNJ previu que “[...] a organização dos serviços de 

conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de 

princípio e base para a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros 

órgãos judiciais especializados na matéria”.79.  

Neste ponto, o autor ensina que o Conselho Nacional de Justiça “[...] sinaliza a 

superação do paradigma de um sistema monista de Justiça centrado na lógica do 

processamento de lides, que cede espaço para a consolidação de um novo modelo de Justiça 

[...]  o modelo norte-americano dos multi-door Courthouse”.80 

A Resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça, fartamente debatida neste estudo, 

certamente, foi um importante marco regulatório dos métodos de tratamento adequado de 

conflito, haja vista a instituição da Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos e 

sua consequente  influência sobre a Lei de Mediação e o Código de Processo Civil brasileiro, 

como será visto a seguir.  

Em 2011, o deputado Federal Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, propôs o Projeto de 

Lei número 517/11, que, após aprovado pelo Congresso Nacional, deu ensejo à Lei 13.140/15, 

conhecida como Lei da Mediação.  

 
77 Ibid., 2017, p. 192. 
78 GORETTI, Ricardo. Mediação e acesso à justiça. Salvador: EJusPodivm, 2017, p. 192. 
79 Consulta em http://www.crpsp.org.br/interjustica/pdfs/outros/Resolucao-CNJ-125_2010.pdf 
80 GORETTI, Ricardo. Mediação e acesso à justiça. Salvador: EJusPodivm, 2017, p. 193. 
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Logo após, o Código de Processo Civil brasileiro tratou, em vários momentos, da 

mediação e da conciliação, inclusive trazendo uma sessão exclusiva para os mediadores e 

conciliadores judiciais, além de um capítulo apenas para as audiências de conciliação e 

mediação. 

A Resolução 125, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a Lei 13.140/15 e o 

Código de Processo Civil brasileiro são os três diplomas de maior importância para a 

mediação de conflitos, razão por que se fará uma comparação dessas três normativas, 

identificando quais pontos merecem mais destaque e suas possíveis divergências. 

Iniciando pelos princípios (que serão aprofundados) reguladores da mediação e da 

conciliação, identifica-se que a Resolução 125/10 traz, logo em seu artigo primeiro, os 

princípios da “confidencialidade, competência, imparcialidade, neutralidade, independência e 

autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes.”.81 

Já o Código de Processo Civil, no artigo 166, indica os seguintes princípios: 

“independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da 

oralidade, da informalidade e da decisão informada.” 

Por fim, a Lei de Mediação, no artigo 2, contém os princípios da “imparcialidade do 

mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das 

partes, busca do consenso, confidencialidade, boa-fé.” 

Com isso, divisa-se que os princípios da competência, do respeito à ordem pública, do 

empoderamento e da validação foram previstos na Resolução 125/10 do CNJ e não foram 

antevistos, quanto à mediação, no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação. Há, no 

entanto, previsão do princípio da oralidade nesses diplomas e não naquele. 

Existe, todavia, previsão dos princípios da decisão informada e da independência na 

Resolução 125/10 e no Código de Processo Civil e não há na Lei de Mediação. Finaliza-se 

esse ponto, destacando-se que a Lei de Mediação trouxe os princípios da voluntariedade dos 

mediadores, da isonomia das partes e da boa-fé, que não foram repetidos nos outros dois 

diplomas. 

 
81 Artigo 1º  da Resolução 125/10. 
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Quanto aos tipos de conflitos que podem ser mediados, a divergência é ainda maior. 

Enquanto a Resolução 125 do CNJ não trata deste assunto, o Código de Processo Civil, no 

artigo 334 § 4º, prevê que os conflitos que não admitam autocomposição não podem ser 

objeto de mediação. Já a Lei de 13.140/15 amplia o campo atuante da mediação, trazendo a 

possibilidade de se mediar conflito “[...] que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos 

indisponíveis que admitam transação”, conforme artigo 3º desta Lei. 

São muitas as divergências normativas destes diplomas, principalmente quando se trata 

do mediador e do conciliador. Neste sentido, Ricardo Goretti indica que os requisitos exigidos 

para ser mediador, os impedimentos e as causas de desligamento deste ofício são tratados 

distintamente na Resolução 125/10 do CNJ, na Lei de Mediação e no Código de Processo 

Civil.82 

Salienta-se que, embora esses diplomas tenham sido publicados em curto espaço de 

tempo (Resolução 125/10 no ano de 2010 e a Lei de Mediação e o Código de Processo Civil 

no ano de 2015), eles possuem alguns tratamentos desiguais para situações semelhantes.  

Neste sentido, Ricardo Goreti leciona83 que, conforme prevê o artigo 2º, §2º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito brasileiro, “[...] a lei nova, que estabeleça disposições gerais 

ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”84 O Código de 

Processo Civil, por ter entrado em vigor três meses após a publicação da Lei de Mediação, 

que é específica, deve ter aplicação supletiva na regulamentação da mediação no Brasil, 

devendo as disposições discrepantes deste diploma se compatibilizarem com as daquele. 

3.2.2.3 Princípios normativos e características gerais dos institutos da 

mediação e da conciliação 

Examinam-se, no segmento ora expresso, os mais importantes princípios da mediação 

(o do mediador), previstos nos três diplomas em análise. Salienta-se que, de regra, os 

princípios inerentes à mediação também dizem respeito à conciliação, sendo certo que, 

quando não for o caso, serão explanados os motivos.  

 
82 GORETTI, Ricardo. Mediação e acesso à justiça. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 236. 
83 Ibid., 2017, p. 189. 
84 Artigo 2 Lei de Introdução. 
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Inicia-se, então, com o princípio da confidencialidade, previsto no artigo 1º, §1º do 

anexo I (Código de ética de Conciliadores e Mediadores judiciais) da Resolução 125/10 do 

CNJ, no artigo 166 do Código de Processo Civil e no artigo 2º, VII da Lei de Mediação. 

Este princípio diz respeito ao conciliador, ao mediador e a todos os que estejam na 

sessão de mediação ou de conciliação, ou seja, as informações prestadas ao terceiro imparcial, 

por uma das partes, não podem ser divulgadas à outra parte, sem que haja autorização desta. 

Ainda, as declarações e os acordos ali firmados são confidenciais, havendo como exceção as 

questões de ordem pública, ou se a divulgação for autorizada pelos interessados. Este 

princípio faz com que as partes se achem mais seguras perante o mediador ou o conciliador, 

ensejando um ambiente de maior confiabilidade, estreitando os laços entre as partes e o 

terceiro imparcial.  

Neste sentido, Lília Sales preleciona que “A confiança das partesnasce a partir do 

momento que têm a certeza de que o mediador não revelará seus anseios e problemas para um 

terceiro. [...] Cabe ao mediador o máximo respeito pelas partes, pois a confiança é a peça-

chave da mediação”.85  

A título de ilustração, destaca-se que o princípio da confidencialidade está previsto, 

também, na Lei Portuguesa de Mediação, Lei 29/13, em seu artigo 5º, alínea 3. Curiosamente, 

o legislador lusitano expandiu o rol de exceções desse princípio, destacando que a 

confidencialidade pode ser violada “[...] para assegurar a proteção do superior interesse da 

criança, quando esteja em causa a proteção da integridade física ou psíquica de qualquer 

pessoa, ou quando tal seja necessário para efeitos de aplicação ou execução do acordo obtido 

por via da mediação”.86 

Por outro lado, o princípio da imparcialidade do conciliador e do mediador está previsto 

no artigo 1º do anexo I da Resolução 125/10 do CNJ, no artigo 166 do Código de Processo 

Civil e no artigo 2°, II, da Lei de Mediação. Este princípio versa sobre a neutralidade do 

mediador, de modo que nunca prevaleça um lado da relação em detrimento do outro. Neste 

momento, o mediador deve afastar seus estigmas ou pensamentos formados, demonstrando-se 

disposto a tratar as partes de maneira igual. 

 
85 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.52. 
86 Lei 29/13 de Portugal, artigo 5, alínea 3. 
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Lilia Sales leciona que “A imparcialidade deve ser inerente ao mediador. Isso porque é 

função do mediador ajudarem as partes e reconhecerem os reais conflitos existentes, 

produzindo as diferenças com o outro e não contra o outro, criando assim novos vínculos 

entre elas”.87 

Já o princípio da autonomia, também previsto nos três diplomas sob análise (no artigo 

1º, §5º do anexo I da Resolução 125/10 do CNJ, no artigo 166 do Código de Processo Civil e 

no artigo 2º, V da Lei de Mediação), pode ser examinado por três vieses. 

Por um lado, tem-se a autonomia da vontade das partes, que pode ser considerada como 

um princípio basilar da mediação e da conciliação. Aliás, a autonomia da vontade das partes é 

inerente aos conflitos solucionados por meio da autocomposição. De acordo com esse 

princípio, as partes podem apresentar livremente soluções para os seus conflitos (com limites 

na ordem jurídica), devendo o mediador terceiro imparcial apenas facilitar o diálogo entre os 

envolvidos. 

Também, a autonomia da vontade demonstra-se desde o momento que estas escolhem 

tratar o conflito com métodos adequados de autocomposição, isto é, optam pela via 

extrajudicial. Assim leciona Lilia Sales: “Presume-se, portanto, que o indivíduo, ao resolver 

optar por esse meio amigável de solução de conflitos, o faz conscientemente e por vontade 

própria”.88 

Por fim, esse princípio, junto com o princípio da independência, pode dizer respeito 

também ao mediador, isto é, no exercício de sua função é assegurada ao mediador a liberdade 

de conduzir o conflito como melhor entender, respeitando as normas inerentes à mediação e a 

ordem pública. Ainda, esse princípio resguarda o conciliador e o mediador de sofrer pressões 

externas e internas, seja de pessoas que não estão participando das sessões ou das próprias 

partes. 

Já os princípios da oralidade e da informalidade dizem respeito ao procedimento, em si, 

da mediação. De fato, o procedimento da mediação é todo oral. O mediador estimula o 

diálogo entre as partes para que, se possível, se chegue à lavratura do acordo (que será 

escrito).  

 
87 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.48. 
88 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.45. 
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O princípio da informalidade, a seu turno, pode ser analisado sob dois pontos de vistas 

(o ambiente da sessão de mediação e de conciliação e do próprio mediador em si). Este ponto 

será analisado depois. Com isso, nota-se que os princípios da oralidade e da informalidade 

visam à celeridade e ao sucesso do procedimento, haja vista as vantagens que trazem para as 

partes. 

A Resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça prevê, ainda, o princípio do 

respeito à ordem pública e às leis, conforme está no artigo 1º do anexo I dessa Resolução. 

Este princípio traz os limites que um acordo lavrado em uma sessão de mediação ou de 

conciliação deve respeitar, proibindo acordos sob condições ou objetos ilegais.  

Salienta-se que o princípio da competência, que prevê a obrigatoriedade de capacitação 

e qualificação do mediador e do conciliador, diz respeito à mediação e conciliação judicial. 

Como será visto a seguir, a via extrajudicial exige apenas que o terceiro imparcial seja capaz e 

de confiança das partes. 

A respeito, Ricardo Goretti leciona que “Em que pese o reconhecimento da existência 

de algumas particularidades que diferenciam a mediação extrajudicial da mediação judicial, 

os princípios informadores são essencialmente os mesmos [...]”. Destaca-se, pois, que o 

princípio da competência é uma exceção ao pensamento acima externado, haja vista a 

desnecessidade de curso de capacitação para o exercício da mediação e da conciliação 

extrajudicial. 

Com isso, tem remate a análise dos princípios da mediação e da conciliação, 

identificados como mais pertinentes para esta pesquisa, passando-se a destacar algumas 

peculiaridades de ordem prática que o mediador e o conciliador extrajudicial têm, assim como 

as técnicas por eles utilizadas no trato adequado do conflito. Após isso, serão identificadas as 

principais características das sessões mediadora e conciliadora. 

Fere-se esta análise tendo por base os conceitos e as normas que regem os mediadores e 

os conciliadores, especificamente a Resolução 125/10 do CNJ e a Lei de Mediação, para, após 

isso, destacar os pontos que alguns doutrinadores entendem como mais relevantes deste 

assunto. 



 
67 

Lília Sales leciona que “Deve o mediador ser capaz de entender o conflito (ambiente em 

que ocorre o conflito), ser paciente, inteligente, criativo, confiável, humilde, objetivo, hábil na 

comunicação e imparcial com relação ao processo e ao resultado”. 89 

Em outra obra, a Doutrinadora cearense indica que “O condutor da mediação de 

conflitos é o mediador – terceiro imparcial que auxilia o diálogo entre as partes com o intuito 

de transformar o impasse apresentado, diminuindo a hostilidade, possibilitando o encontro de 

uma solução satisfatória.” 

O conciliador, que, como já visto, tem objetivos diferentes do mediador, deve focar 

mais em fazer com que as partes cheguem a um acordo, podendo, inclusive, propor soluções 

para o mérito da causa. Neste sentido, Roberto Portugal ensina que “A postura do conciliador 

é mais ativa em relação ao mérito da causa e pode ele inclusive sugerir soluções ao conflito, 

participar ativamente das discussões sobre o objeto da demanda e, além disso, sobre aquilo 

que venha a ser o resultado do eventual acordo.”90  

Em verdade, as diferenças entre os mediadores e os conciliadores são grandes e, muitas 

vezes, se confundem com as próprias distinções entre a conciliação e a mediação, porém, as 

suas semelhanças, quanto ao procedimento extrajudicial, também merecem destaque. 

O Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, previsto no Anexo I da 

Resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 2° e seus parágrafos, traz as 

regras que os mediadores devem seguir em uma sessão de mediação.  

Entende-se que este Código trata dos procedimentos de conciliação e de mediação 

judiciais, mas, por falta (ou insuficiência) de norma que trate dos mediadores extrajudiciais, 

sustenta-se a tese de que o Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais deve ser 

utilizado, de maneira supletiva, ao procedimento extrajudicial. 

Neste Código, o artigo 2° e seus parágrafos trazem as regras que o mediador deve 

seguir, quais sejam: o dever de informação, o respeito à autonomia da vontade das partes, a 

ausência de obrigação de resultado, a desvinculação da profissão de origem e o teste de 

realidade. 

 
89 SALES, Lília Maia de Morais. Mediação de conflitos: família, escola e comunidade. Florianópolis: Conceito, 

2007, p.69. 
90 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.85. 
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O dever de informação, previsto no §1° do artigo 2° do Código em análise, orienta que 

o mediador informe às partes, antes de iniciar a sessão, as regras e os procedimentos que serão 

ali utilizados, inclusive esclarecendo questões acerca dos princípios norteadores da atividade 

mediadora.91  

O parágrafo seguinte desse artigo destaca o dever que o mediador tem de respeitar a 

autonomia da vontade das partes, conforme já referido aqui. José Osmir, Maria Rosa e Marcos 

Junior destacam que a autonomia da vontade das partes não pode ser confundida com a ideia 

de neutralidade do mediador.  

Então, o fato de que as partes têm o direito de decidir o mérito do conflito não significa 

dizer que o mediador é terceiro neutro que não tem autonomia para gerenciar a sessão de 

mediação92. Neste sentido, os autores concluem que “O mediador não se refugia na 

confortável neutralidade para escapar da árdua missão de equilibrar.”93  

Já o terceiro parágrafo do artigo segundo do Código de Ética dos mediadores e dos 

conciliadores traz a previsão da ausência de obrigação de resultado. Esta regra está 

relacionada à anterior, isto é, se as partes têm autonomia para decidir o mérito do conflito, o 

mediador e o conciliador não têm o dever de lavrar sempre um acordo. 

O parágrafo seguinte, debatido no capítulo que vem, traz a regra da desvinculação da 

profissão de origem. Esse regramento se demonstra de grande relevância para esta pesquisa, 

haja vista a análise da possibilidade de o tabelião e do registrador civil funcionarem como 

conciliador e como mediador.    

Por fim, o último parágrafo deste artigo indica a necessidade de os mediadores e 

conciliadores fazerem um “teste de realidade”, quando da lavratura de um acordo, revendo os 

pontos abordados e cientificando as partes dos possíveis prejuízos do seu não cumprimento.94 

Além das técnicas previstas no Código de Ética dos mediadores e conciliadores, cumpre 

destacar que a doutrina brasileira também indica alguns caminhos que os terceiros imparciais 

devem seguir para ter sucesso em uma sessão de mediação ou de conciliação. 

 
91 Artigo 2 , §1 da Resolução. 125/10 do Conselho Nacional de Justiça. 
92 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.150. 
93 Ibid., 2016, p.150. 
94 Paragrafo quarto do artigo 2 da Resolução 125/10 do CNJ. 
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Bacellar leciona sobre cinco exemplos de técnicas que um mediador deve utilizar, quais 

sejam: a pré-mediação, a declaração de abertura, a escuta ativa/dinâmica, a comunicação 

eficaz e as sessões privadas.95 

O autor explica que a pré-mediação é um momento interdependente anterior ao início da 

mediação, pelo qual o mediador deve procurar aproximar-se das partes, explicando os 

procedimentos e as regras que serão utilizadas naquela sessão e respondendo a eventuais 

dúvidas que as partes possuam.96  

Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão leciona que o momento da pré-mediação “Trata-

se de uma oportunidade de apresentar a mediação às partes, esclarecendo os seus princípios 

informativos, suas técnicas e seu modo de realização.”97 

Em suma, Bacelar indica ser por meio “(...) da pré-mediação que os interessados, um 

por vez, passam a ser ambientados, empoderados, informados sobre todos os detalhes do 

processo de mediação que estarão, se desejaram, prestes a participar.”98 

Já a declaração de abertura é o instrumento adequado utilizado pelos mediadores e pelos 

conciliadores como “verdadeiro contrato didático”, por meio do qual o terceiro imparcial 

ratifica as regras e direitos que as partes possuem. Bacellar cita, em sua obra, quatro dessas 

regras: “[...] a conversa deve ser respeitosa e todos terão oportunidade de falar [...]; há 

confidencialidade, que implica o dever de manter o sigilo [...], se for necessário, o mediador 

fará sessões privadas; [...] os interessados poderão interromper o processo”.99  

Nilsiton Aragão completa lecionando que a declaração de abertura é o momento 

adequado para o mediador esclarecer às partes os seus direitos e deveres naquela sessão de 

autocomposição, deixando claro a notória distinção o Juiz de direito e o mediador, além de, 

novamente, abrir oportunidades para os conflitantes sanarem dúvidas que ainda existam.100 

 
95 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.122-127. 
96 Ibid., 2016, p. 123. 
97ARAGÃO N. R. A. A Institucionalização da Mediação Judicial: propostas de aprimoramento da gestão 

consensual de conflitos no Judiciário para a concretização do acesso à justiça. Tese (Tese em Direito) – 

UNIFOR, Fortaleza, 2018, p.111. 
98 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.123 
99 Ibid., 2016, p. 124. 
100ARAGÃO N. R. A. A Institucionalização da Mediação Judicial: propostas de aprimoramento da gestão 

consensual de conflitos no Judiciário para a concretização do acesso à justiça. Tese (Tese em Direito) – 

UNIFOR, Fortaleza, 2018, p.112. 
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A escuta ativa e a comunicação eficaz, a seu turno, são atributos que um bom mediador 

deve ter, isto é, saber escutar (e saber fazer com que uma parte escute a outra), além de se 

comunicar de maneira clara e precisa, com frases bem formuladas e não ambíguas, o que 

auxilia no sucesso da sessão.101  

Por fim, o cáucus ou as sessões privadas, conforme previsto no artigo 19 da Lei de 

mediação, é a oportunidade que o mediador e o conciliador têm de ouvir as partes de modo 

individual, ou seja, separadamente.102 Sobre o cáucus Jeovah Maciel disserta que é a técnica 

adequada a ser utilizado quando a sessão de mediação (ou de conciliação) não está mais se 

desenvolvendo de forma construtiva, oportunidade em que o terceiro imparcial pode 

suspender a sessão e conversar com as partes de forma separada, para buscar compreender 

melhor os aspectos emocionais envolvidos naquele momento.103 

Essa técnica pode fazer com que as partes se achem mais à vontade para revelar 

situações intrínsecas não citadas perante a outra parte, por medo, intimidação ou por qualquer 

outro motivo. Neste momento, principalmente, o mediador ou o conciliador deve ter a 

máxima cautela para não violar a sua imparcialidade e, assim, infringir esse importante 

princípio regulador do tema. 

Destaca-se, ainda, a importância de, por exemplo, o mediador e o conciliador usarem 

vestimentas leves, que não causem tons de intimidação às partes. Por outro lado, porém, 

cumpre ressaltar-se que a informalidade do processo de mediação e de conciliação tem 

limites, não devendo os terceiros imparciais usar roupas que sustentem posições políticas ou 

sociais. Ainda: um bom mediador deve usar tom de voz e postura que, por um lado, não sejam 

intimidadores e, de outra parte, não ensejem a perda do controle da situação.  

Além disso, os mediadores e os conciliadores devem preparar, antes da chegada das 

partes, o ambiente onde ocorrerá a mediação. Neste sentido, Bacellar leciona que ambientes 

mais informais tendem a deixar as partes mais à vontade e abertas ao diálogo, facilitando o 

trabalho do mediador e do conciliador.104 

 
101 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.126. 
102 Ibid., 2016, p. 126. 
103MACIEL J. N. C. Mediação Familiar no Divórcio: uma proposta interdisciplinar. Dissertação 

(Dissertação em Direito). – UNIFOR, Fortaleza, 2018, p.78. 
104 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 20. 
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A informalidade do ambiente da sessão de mediação também é vista nas palavras de 

Aragão: “O abrandamento do rigor formal permite uma maior adequação da condução da 

sessão de mediação às peculiaridades do conflito e das partes de modo a criar um ambiente 

mais propício ao diálogo”.105 

Ainda neste sentido, Bacelar cita que houve, desde 1997, mudanças estruturais nos 

juizados especiais de Curitiba, de modo que as cores, as posições dos móveis e a iluminação 

do ambiente dos debates foram ajustadas para que a informalidade prevalecesse. Bacellar 

completa, ao ensinar que esses juizados foram denominados pela imprensa como Tribunais 

Zen e tiveram seus índices de acordos lavrados aumentados.106 

Essa técnica de informalidade do ambiente onde ocorrem as sessões, ainda sob a 

doutrina de Bacellar, pode ser vista em vários outros do Mundo, como na Argentina, no 

Paraguai, no Chile, no Canadá e outros locais.107  

Analisar as características dos métodos adequados de tratamento de conflitos em outros 

países é de sobrada importância no estudo do tema, haja vista a possibilidade de adequação do 

procedimento brasileiro a procederes mais eficazes. 

Vai-se, então, para o exame de alguns pontos do Direito comparado pertinentes a esta 

investigação de cariz acadêmico stricto sensu. 

Como já analisado, o artigo 9° da Lei 13.140/15 indica que “qualquer pessoa capaz que 

tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação”108 pode ser mediador 

extrajudicial no Brasil. Conforme comentado no seguimento, essa regra, entretanto, não é a 

que predomina em alguns países. 

Salienta-se, previamente, o fato de que, em vários Estados, não há distinções entre os 

procedimentos da mediação e da conciliação, de modo que, nesse conciso comentário, na 

análise do Direito estrangeiro, o termo “mediação” deve ser entendido sob a perspectiva 

global, significando métodos adequados de tratamento de conflitos. Entrementes, o vocábulo 

“mediador” configura o terceiro imparcial, que conduz os debates das partes.  

 
105ARAGÃO N. R. A. A Institucionalização da Mediação Judicial: propostas de aprimoramento da gestão 

consensual de conflitos no Judiciário para a concretização do acesso à justiça. Tese (Tese em Direito) – 

UNIFOR, Fortaleza, 2018, p. 101. 
106 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 20 
107 Ibid., 2016, p. 20. 
108 Artigo 9º da Lei de Mediação. 
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Conforme noticia Lilia Sales, na Argentina, por exemplo, o mediador tem que, além de 

fazer o curso de capacitação, ter o diploma de advogado.109 Esta regra está prevista no artigo 

16 da Lei argentina 24.573 com a seguinte redação: “Para ser mediador será necesario 

poseer título de abogado y adquirir la capacitación requerida y restantes exigencias que se 

establezcan reglamentariamente.”110 

Já na Colômbia, o mediador extrajudicial, conforme artigo 73 da Lei n° 23, de 1991, 

deve ser um advogado qualificado ou aluno do último ano dos cursos de Psicologia, Serviço 

Social, Psicopedagogia e Comunicação Social, conforme leciona o texto legal: “[...] abogado 

titulado [...]los estudiantes de último año de Sicología, Trabajo Social, Psicopedagogía y 

Comunicación Social, podrán hacer sus prácticas en los centros de conciliación, apoyando la 

labor del conciliador y el desarrollo de las audiencias"111  

Por outro lado, na Espanha, apenas advogados, psicólogos, assistentes sociais, 

pedagogos e educadores sociais podem exercer as atividades de mediador. Em França, a regra 

para ser mediador independe da profissão que o terceiro imparcial exerça, assim como no 

Brasil.112 

Por fim, a legislação holandesa, assim como a francesa, autoriza que o mediador 

extrajudicial seja qualquer pessoa capaz indicada pelas partes. Aliás, Vasconcelos-Souza 

leciona que, na Holanda, o número de mediadores é maior do que o total de mediações: “É 

sabido que grupos de profissionais como os notários, os contabilistas e um número 

considerável de advogados veem a formação de mediador como um complemento de seu 

pacote de competência, e é, de facto, um complemente precioso”.113 

Com isso, identifica-se, de plano, o fato de que a figura do notário mediador ou como 

conciliador não é uma inovação da norma brasileira, haja vista a possibilidade de delegatários 

já poderem funcionar como terceiros imparciais em conflitos no Mundo. Este ponto será 

aprofundado na sequência. 

Analisados os pontos mais pertinentes para esta pesquisa, dos métodos adequados de 

tratamento de controvérsias, conclui-se que esses meios de solução de litígios demonstram ser 

 
109 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.84. 
110 Artigo 16 lei 24.573 da Argentina. 
111 Lei colombiana n° 23: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3992 
112 SALES, Lília Maia de Morais, op. cit., 2003, p.84. 
113 SOUSA, José Vasconcelos. Mediação. Lisboa: Quimera, 2002, p.104. 
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caminhos adequados para aquelas pessoas que buscam resolver conflitos, célere e 

eficazmente, firmando-se como meios garantes de acesso à ordem jurídica justa. 

Aliás, Bacellar explica que “[...] acesso à ordem jurídica justa, no contexto do Estado, 

engloba a ideia de acesso à Justiça na perspectiva do cidadão que tem direito à resolução 

adequada dos conflitos”.114   

Esses métodos, porém, ainda carecem de maior divulgação das suas vantagens e dos 

seus procedimentos. Osmir, Rosa e Malhadas Júnior lecionam que, “Ainda que a mediação 

venha a se tornar etapa obrigatória de alguns tipos de processos judiciais, a grande maioria 

das situações as quais ela se aplica permanecerá fora dessa sistemática enquanto persistir o 

desconhecimento se sua existência”.115  

Além disso, expandir a área de atuação e os tipos de conflitos que podem ser 

solucionados pelos meios autocompositivos garantiriam, certamente, maior utilização desses 

métodos de tratamento de conflitos e, consequentemente, contribuiriam com a democratização 

da busca pela justiça.  

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça, em março de 2018, editou o Provimento 

número 67/18, que autoriza os notários e registradores a realizarem sessões de mediação e de 

conciliação dentro da serventia extrajudicial.  

Mencionado provimento - base desta investigação - envolve aspectos de ordem teórica e 

prática da natureza dos cartórios extrajudiciais, pretexto pelo qual se demonstra necessário 

providenciar, na próxima seção, uma análise detalhada da atividade notarial e registral para, 

após, identificar até que ponto a utilização dos métodos adequados de tratamento de conflitos 

se harmoniza às serventias extrajudiciais como meio eficaz de acesso à justiça. 

 
114 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 54. 
115 FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria da Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. Mediação 

e solução de conflitos. São Paulo: Atlas, 2008, p. 277. 



4 A UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS ADEQUADOS DE 

TRATAMENTO DE CONTROVÉRCIAS EM CARTÓRIOS 

EXTRAJUDICIAIS: INSTRUMENTOS DE 

DESBUROCRATIZAÇÃO E DE DEMOCRATIZAÇÃO DO 

ACESSO À JUSTIÇA 

Como visto no primeiro capítulo desta pesquisa, o acesso à justiça não se resume apenas 

ao acesso ao Judiciário. Neste momento, retoma-se a tese de que pouco adiantaria o Estado 

garantir o acesso ao processo aos cidadãos enquanto este for excessivamente moroso ou não 

garanta ou encerramento adequado do conflito.  

Por outro lado, os métodos adequados de tratamento de controvérsias são, como 

identificado no segundo capítulo deste estudo, meios eficazes e céleres de solução de 

conflitos, sendo mais um caminho de garantia do acesso à ordem jurídica justa.  

Com amparo nesta realidade, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 2018, o 

Provimento 67/18, que oferece os serviços de conciliação e de mediação em serventias 

extrajudiciais. Em suma, este Provimento autoriza que os notários e os registradores se 

utilizem de técnicas de mediação e de conciliação dentro das Serventias que exercem 

delegação, para, a pedido das partes, tratar adequadamente de conflitos, advindos (ou não) da 

atividade cartorária. 

Como será demonstrado neste capítulo, a atividade notarial e registral do Brasil tem 

bastantes peculiaridades e, até os dias de hoje, não é tão estudada tanto quanto os outros 

ramos do Direito, bastando mencionar que em vários programas de graduação em Direito, 

essa matéria sequer está na grade curricular. 

Com efeito, faz-se agora brevíssima introdução conceitual acerca do direito notarial e 

registral, analisando as espécies de cartórios extrajudiciais, indicando suas legislações e 

estudando as figuras do tabelião e do registrador. 
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Inicia-se a análise, defendendo o argumento de que o direito notarial e o direito 

registral, embora cuidados, muitas vezes, conjuntamente, possuem várias diferenças e 

peculiaridades. Luís Guilherme Loureiro, aliás, leciona acerca da única semelhança por ele 

identificada entre esses dois microssistemas: “[...] que é a segurança jurídica preventiva, e o 

estatuto legal aplicável aos respectivos agentes e profissionais do direito, ou seja, os modelos 

de acesso às atividades próprias, os direitos os deveres, os impedimentos e as 

responsabilidades.”1 

Luiz Guilherme Loureiro leciona que o direito notarial “[...] é o conjunto de normas e 

princípios que regulam a função do notário, a organização do notariado e os documentos ou 

instrumentos redigidos por este profissional do direito que, a título privado, exerce uma 

função pública por delegação do Estado”.2  

O conceito de direito registral oferecido pelo doutrinador é semelhante ao do direito 

notarial, sendo “[...] o conjunto de normas e princípios que regulam a função do registrador, o 

órgão do registro, os procedimentos registrais e os efeitos da publicidade registral, bem como 

o estatuto jurídico aplicável a este profissional do direito.”3 

Por outro lado, o conceito de notário pode ser visto nas lições de Paulo Airton 

Albuquerque Filho da seguinte forma “o notário é, porém, antes de tudo, um conselheiro das 

partes, cujo seu procedimento busca exprimir como representação de uma verdade e para a 

prevenção de litígios”.4 

Neste sentido, Loureiro destaca, ainda, que o notário “[...] é o jurista do cotidiano da 

pessoa comum, responsável pela aplicação e aperfeiçoamento do direito privado – é o 

conselheiro imparcial dos particulares na realização dos atos e negócios mais importantes na 

esfera patrimonial e pessoal de suas vidas”.5 

Ainda, destaca-se a lição de Cláudio Martins acerca do notário “[...] é um profissional 

autônomo, de fé pública atribuída por lei investido no poder de autenticação e certificação, 

 
1 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos - teoria e prática. 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p.47. 
2 Ibid., 2017, p.48. 
3 Ibid., 2017, p.48. 
4 ALBUQUERQUE FILHO, P. A. Usucapião Administrativa: da incompatibilidade dos arts. 1071 do CPC e 

216-A da LRP com a resolução consensual de conflitos notariais e registrais, com foco principal em 

proposta de alteração legislativa. Dissertação (Mestrado em direito constitucional) – UNIFOR. Fortaleza, 

2017. 
5 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos - teoria e prática. 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p.48. 
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cabendo-lhes, ademais, ouvir e aconselhar os clientes, interpretando lhes, como visto, a 

vontade manifestada”.6  

Já o registrador “[...] é o agente de um órgão ou instituição pensada e criada para tornar 

cognoscível de todos os membros da comunidade determinados fatos e situações jurídicas de 

especial relevância.”7  

Com isso, percebe-se que o notário, um particular aprovado em concurso público, 

exerce o serviço público por delegação do Estado, tendo atribuições semelhantes ao do 

registrador, porém, como será analisado mais à frente, cada delegatário tem distinções e 

características singulares, inclusive quanto aos tipos de serventias de que são titulares. 

No Brasil, a norma geral a reger a atividade e registral é a Lei 6.015/73, que trata, 

conforme seu artigo 1° § 1º, dos registros civil de pessoas naturais, civil de pessoas jurídicas, 

de títulos e documentos e de imóveis8.  

Já a atividade notarial está prevista em legislações esparsas, como no Código Civil 

brasileiro, no Código de Processo Civil, em lei específicas, em resoluções e provimentos do 

Conselho Nacional de Justiça etc. Além disso, destaca-se ainda a Lei 9.492/97, que cuida do 

Protesto de Títulos. 

A atividade notarial e registral está prevista também na Constituição Federal, no artigo 

236: “Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do 

Poder Público.”9, indicando, de plano, a natureza jurídica do notariado brasileiro, qual seja, a 

de delegação de serviço público. Isto é, o Poder Público delega ao particular aprovado em 

concurso público de provas e títulos o exercício da atividade cartorária.  

Por fim, destaca-se a Lei 8.935/94, identificada como manual cartorário, que 

regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, contendo todas as especificidades da 

atividade notarial e registral, inclusive diferenciando, em seus artigos 6°10 e 12°11, a 

competência dos notários e registradores 

 
6 MARTINS, Claudio. Teoria e prática dos atos notariais. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p.18. 
7 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos - Teoria e prática. 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p.49. 
8 Lei 6015, artigo 1. 
9 Cf  236. 
10 Artigo 6º da Lei 8.935/94: “Aos notários compete: I - formalizar juridicamente a vontade das partes; II - 

intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, 
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Peculiaridades diversas de notários e registradores serão analisadas em momento 

posterior, ainda nesta dissertação, como os seus direitos e deveres na qualidade de 

delegatários de serviço público, a sua base principiológica e a natureza jurídica das suas 

remunerações. Com essa breve introdução da atividade notarial e registral, e com a recente 

edição do Provimento 67/2018, pelo Conselho Nacional de Justiça, surgem indagações, 

identificadas como o cerne deste experimento acadêmico em senso estreito. 

Afinal natureza jurídica dos cartórios extrajudiciais permite o tratamento adequado de 

conflitos, dentro da serventia, pelo tabelião e pelo registrador?  

Como visto, qualquer um que é capaz e de confiança das partes pode ser conciliador ou 

mediador extrajudicial. Porém os tabeliães e os registradores podem cumular as funções de 

delegatários de serviço público com o cargo de mediador ou de conciliador?  

O Provimento 67/18 do Conselho Nacional de Justiça tem força normativa para 

regulamentar essa atividade? 

Até que ponto as serventias extrajudiciais garantem o acesso à justiça ao cidadão? A 

utilização de métodos de tratamento adequado de conflitos, pelos tabeliães e registradores, é 

um meio eficaz de acesso à justiça?  

Além dessas e de outras perquisições de ordem teórica e prática, que serão identificadas 

no decorrer desta seção capitular, evidenciam-se as vantagens e desvantagens do emprego da 

mediação e da conciliação em cartório extrajudicial (além dos tipos de conflitos que podem 

ser tratados por esses métodos). 

Para enfrentar esses pontos, impõe-se uma análise detalhada da atividade notarial e 

registral, começando com o estudo do seu histórico, passando pelos seus princípios, por sua 

natureza jurídica, pelas principais características, o próprio Provimento 67/18 do CNJ e 

finalizando com o estudo das serventias extrajudiciais como meios de acesso à ordem jurídica 

justa. 

 
autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias 

fidedignas de seu conteúdo; III - autenticar fatos”. 
11 Artigo 12° da Lei 8935/94. “Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas 

jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na 

legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia 

distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que 

definirem as circunscrições geográficas”. 
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4.1 Breve histórico das serventias extrajudiciais no Brasil e no mundo  

Identificar ao certo o período de surgimento das práticas notariais e registrais é uma 

tarefa bastante árdua, porém de grande importância para esta pesquisa. Sabe-se que a 

intensificação das transações comerciais trouxe a necessidade do surgimento de um agente 

público, a quem posteriormente seria delegado o atributo da fé pública, que representasse o 

Estado e certificasse (ou arquivasse) a existência de contratos públicos ou particulares. 

João Mendes de Almeida Júnior, em obra, publicada em 1963, discorre sobre a origem 

do notariado no Mundo. O autor introduz o histórico dos cartórios, analisando cinco 

civilizações: Hebreus, Persas, Egípcios, Gregos e Romanos. Nesse segmento, o doutrinador 

identifica a gênese da atividade cartorária. Após isso, Almeida Júnior passa a lecionar acerca 

do período Justiniano, identificando-o como marco na evolução e concretização do Direito 

notarial e registral. 

O autor inicia seu estudo indicando a simplicidade organizacional dos Hebreus, que, no 

início, faziam poucas transações comerciais, vivendo basicamente das próprias plantações e 

colheitas. Com o passar do tempo, e a consequente expansão do mercado hebraico, houve a 

necessidade de se outorgar mais garantias a essas trocas, compras e vendas de mercadorias. 

Naquele comenos, os acordos verbais interpartes, onde sequer havia testemunhas, passaram a 

ser meios insuficientes de se garantir o negócio jurídico. A solução encontrada por esses 

povos foi realizar, ainda verbalmente, essas transações comerciais nas entradas das cidades, 

perante várias testemunhas.12 

Sob tal aspecto, o doutrinador Almeida Júnior assim leciona: “Quando se foram 

complicando as transações, estas se faziam às portas das cidades, sem intervenção de notário e 

sem escrito, mas diante dos habitantes do lugar, que serviam de testemunha”.13 

Antes disso (do surgimento da escrita), Cláudio Martins leciona que os negócios eram 

realizados perante os “sacerdotes memoristas”, que possuíam a função de reter todas as 

relações comerciais e, assim, lhes outorgar validade e eficácia. Neste sentido, Martins defende 

o argumento de que a primeira espécie de notário foi, então, a dos sacerdotes memoristas.14 

 
12 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 5.  
13 Ibid., 1963, p. 5. 
14 MARTINS, Cláudio. Direito notarial: Teoria e prática. Fortaleza: Imprensa Universitária da Universidade 

Federal do Ceará, 1974, p. 48. 
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As civilizações evoluíram e os hebraicos passaram a comprar, trocar e vender bens 

móveis e imóveis com mais frequência, de forma que nem os contratos lavrados nas portas 

das cidades (nem os sacerdotes memoristas, conforme citado por Martins) traziam segurança 

jurídica e certeza de validade às partes.15 

Com esses novos tipos de relações, aqueles povos viram a necessidade de encontrar um 

instrumento que outorgasse mais segurança jurídica do que os contratos verbais que vinham 

sendo realizados, surgindo, então, os contratos escritos.16  

Almeida Júnior cita, a título de ilustração, um contrato escrito lavrado por Jeremias, no 

ano de 620 antes de Cristo, pelo qual é transferido um sítio de sua propriedade ao seu tio 

Salun, na presença de duas testemunhas.17 

O autor traz, em sua obra, uma parte do texto original desse citado contrato: “E recebi o 

livro da posse assinado, com as estipulações e prescrições legais; e dei este livro da posse a 

Baruc filho de Neri filho de Maasias, em presença de Hanameel, meu primo e das 

testemunhas que estavam escritas no livro da compra”. 18 

Com isso, nota-se, já naquela época, a preocupação de os contratos escritos serem 

lavrados em livros próprios, que seriam arquivados, perante testemunhas. Identifica-se, 

também, a cautela de qualificar (“Baruc, filho de Neri, filho de Maasias”) a pessoa que iria 

guardar aquele livro.  

Esses contratos eram escritos em duas cópias, sendo uma delas entregue ao comprador e 

a outra ao escriba, figura pública revestida de caráter sacerdotal competente para, 

inicialmente, guardar e conservar esses tipos de contratos. Em caso de dúvida quanto a 

validade do acordo firmado pelas partes, qualquer interessado poderia se dirigir-se ao 

“escriba” e solicitar a cópia do livro, que fazia prova plena daquele negócio jurídico.19 

 
15 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de, op. cit., 1963, p. 5. 
16 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 5. 
17 Ibid., 1963, p. 5. 
18 Ibid., 1963, p. 6. 
19 Ibid., 1963, p. 6. 
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Neste sentido, Almeida Júnior leciona que “Desde 600 anos a. C. o encargo de receber e 

selar os atos e contratos, que deviam ser munidos do selo público, competia a uma espécie de 

notário chamados de escribas”.20 

Em suma, Almeida Júnior leciona que a palavra “notário” vem do hebraico, 

significando observar e conservar.21 De acordo com as lições do autor, conclui-se que a 

primeira função delegada pelo Estado ao notário (escriba) era a de mera conservação de 

documentos (função essa que existe até hoje), não tendo sequer a competência de escrever os 

atos. 

Relativamente aos persas, Almeida Júnior leciona que estes seguiam basicamente o 

mesmo modelo dos Hebreus, ou seja, contratos escritos, lavrados em livros, na presença de 

testemunhas e conservados pelo escriba.22  

A grande contribuição dos persas, para o Direito notarial e registral, está no fato de que 

eles foram os primeiros povos, segundo o autor em estudo, a criar “cadastros” para os 

imóveis, o que hoje se assemelha à matrícula imobiliária23.  

Esses cadastros eram mais um modo de garantia da segurança jurídica dos atos, de 

maneira que, desde aqueles tempos, já se observava o princípio da continuidade dos atos 

registrais, o que ainda será estudado aqui. Neste sentido, o autor noticia que “Os persas foram 

dos primeiros a estabelecer o cadastro e, desde então, a propriedade dos imóveis não podia ser 

transmitida sem ato escrito”.24 

Quanto aos egípcios, Almeida Júnior ensina que, apenas no século VIII antes de Cristo 

houve a proclamação da liberdade de contratar entre todos os cidadãos, sendo garantido a 

estes o direito de propriedade sobre bens imóveis adquiridos mediante contratos escritos 

(antes disso, apenas a alta sociedade tinha o direito de contratar e o direito de propriedade).25  

Diferentemente do povo hebraico, o autor leciona que, em contratos escritos de 

transferência de bens imóveis, os egípcios exigiam o concurso de cinco testemunhas, que 

deveriam redigir os contratos pelas próprias mãos. Além disso, percebe-se que, nas lições de 

 
20 Ibid., 1963, p. 7. 
21 Ibid., 1963, p. 10. 
22 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 12. 
23 Ibid., 1963, p. 12. 
24 Ibid., 1963, p. 12. 
25 Ibid., 1963, p.12 
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Almeida Júnior, também havia a figura do escriba que, juntamente com as testemunhas, 

redigia e conservava os contratos. 26 

Sob outra perspectiva, como indica Antônio Firmo, o escriba egípcio possuía apenas a 

função de conservar e armazenar os documentos. O autor leciona que este “[...] não possuía fé 

pública e o documento por ele redigido somente alcançava valor como prova quando 

submetido à homologação de uma autoridade superior”.27  

Aliás, os contratos egípcios tinham fases particulares, que garantiam, mais ainda, 

segurança jurídica aos interessados. Almeida Júnior indica que, para que a transmissão de um 

bem imóvel se concretizasse, os contratos imobiliários egípcios deveriam seguir três atos: por 

dinheiro, do juramento e o de imissão na posse.28  

Em suma, o ato por dinheiro era o momento em que o comprador se comprometia com 

o vendedor a entregar a quantia acordada em troca do um bem específico. A ocasião servia 

também para delimitar a área do bem objeto do negócio e outras peculiaridades da transação, 

como modo de pagamento etc.29  

Por outro lado, o ato do juramento, era o instante religioso, quando eram observados 

alguns juramentos aos deuses. Por fim, o ato de imissão na posse identificava a real 

transmissão da propriedade, oportunidade em que havia, além da alteração no “cadastro” do 

imóvel (de maneira a excluir o nome do antigo proprietário, ora vendedor, e incluir o do atual 

comprador), informações gerais que não tinham sido convencionadas ainda. Posteriormente, 

por volta de 185 antes de Cristo, esses contratos escritos passaram a ser chamados de 

escrituras.30 

Consoante informa Almeida Júnior, havia, já naquela época, no Egito, os cartórios, 

identificando-os como os locais onde os escribas conservavam (guardavam) os livros objetos 

de negócios jurídicos. Ao falar dessas escrituras, o autor expressa que “A Lei exigia ainda que 

 
26 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 12. 
27 SILVA, Antônio Augusto Firmo da. Compêndio de temas sobre direito notarial. São Paulo: José Bushatsky, 

1979, p. 14. 
28 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p.13. 
29 Ibid., 1963, p.13. 
30 Ibid., 1963, p. 13-14. 
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fossem transcritos no cartório do tribunal ou do juízo e que fossem depositados nos cartórios 

do conservador dos contratos”.31 

Identifica-se, de plano, então, a origem do nome conferido ao Registro Civil de Pessoas 

Naturais, de Portugal; isto é, os registradores civis em Portugal são chamados de 

conservadores civis e os registros civis são nomeados de Conservatórios Civis.  

Por outro lado, identifica-se, também, como sugere Antônio Firmo, que a maioria dos 

países da América do Sul denominam os notários de “escribanos”, fazendo - é claro -  

referência aos escribas hebraicos.32  

Em seguida, o autor leciona acerca do histórico dos cartórios na Grécia, tendo por base 

o período aristotélico. Mendes Júnior explica que, naquela época, havia três figuras públicas 

que tinham funções semelhantes ao notário dos dias de hoje: os mnemons (notários), os 

epitates (secretários) e os hieromnemons (arquivistas).33 

Mendes Júnior explica que “A expressão mnemons, literalmente traduzida, bem explica 

que o fim principal do notariado é guardar a lembrança dos contratos, isto é, preconstituir 

provas”.34 

Além dessa função de arquivar documentos, o doutrinador admite que o notário grego 

era incumbido de dar um “testemunho qualificado” aos contratos (escrituras).35 Com as lições 

deste autor, conclui-se que os gregos foram os primeiros povos a outorgar a fé pública aos 

notários, isto é, além das funções de arquivar documentos, os mnemons tinha presunção de 

veracidade em seus atos. 

Por fim, em suma, Almeida Júnior conclui o seu estudo sobre o histórico do notariado, 

analisando o sistema jurídico romano. O autor leciona que este surgiu “quando os vícios 

largamente se difundiram e o luxo corrompeu os corações”36 dos romanos, isto é, 

“manifestou-se a necessidade de imprimir rigor aos contratos”37. Ou seja, as relações 

 
31 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p.14. 
32 SILVA, Antônio Augusto Firmo da. Compêndio de temas sobre direito notarial. São Paulo: José Bushatsky, 

1979, p. 19. 
33 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p.16. 
34 Ibid., 1963, p.16. 
35 Ibid., 1963, p.16. 
36 Ibid., 1963, p.18. 
37 Ibid., 1963, p.18. 
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comerciais evoluíram ao ponto de que a Lei natural não era mais suficiente para regulamentar 

a sociedade.  

Nesse momento, surgiu a necessidade de o Estado delegar a alguém a função de lavrar e 

escrever contratos particulares. Aflora, então, os tabularii, que eram “[...] empregados fiscais 

[...] e tinham a seu cargo a direção do censo, a escrituração e a guarda dos registros 

hipotecários”.38 

Dos escribas aos tabulariis, identifica-se o fato de que a origem do notariado veio da 

necessidade de delegar a um terceiro a competência de arquivar e preservar documentos 

públicos. Em Roma, a fé pública notarial, atribuída aos tabeliães e registradores nos dias de 

hoje, adveio apenas em momento posterior.  

Mais adiante, ainda em Roma, surgiu a figura do tabellio, que mais se assemelha às 

funções dos atuais tabeliães, cuja principal atribuição era a de “[...] assessorar as partes e 

reduzindo-lhes a vontade livremente manifestada a escritos e documentos, inclusive contratos 

e disposições testamentárias”.39 

Aliás, como será visto, as funções dos notários e dos registradores vão, atualmente, 

muito além da conservação e guarda de documentos, isso porque, segundo Antônio Firmo, a 

“[...] exigência social e pela própria evolução do Direito que exigia maior segurança, certeza e 

perpetuidade para os instrumentos que representavam os contratos [...] ”40. 

Neste sentido, identifica-se que o tabularii, por possuir a função de assessorar as partes 

(prevista, no Brasil, como dever dos notários e registradores até os dias de hoje), foi a 

primeira figura ligada ao Direito notarial a registrar e possuir as funções de prevenções de 

litígios.  

Por outro lado, Almeida Júnior ensina acerca da existência do tabellione, identificando-

o como pessoa imperita no Direito “que escrevia(m) seus atos em tabuletas de madeira 

emplastradas de cêra.” 41 Inicialmente os tabelliones possuíam funções administrativas dentro 

do Estado, mas, como será estudado a seguir, esses empregados públicos passaram a se 

 
38 Ibid., 1963, p.22. 
39 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 22 
40 SILVA, Antônio Augusto Firmo da. Compêndio de temas sobre direito notarial. São Paulo: José Bushatsky, 

1979, p.19. 
41 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de, op. cit., 1963, p.22. 
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organizar e formar cooperativas de notários.42 Consoante completa Max Kaser, os tabelliones 

“[...] eram profissionais de documentos que introduziam formulários fixos para os tipos de 

documentos mais frequentes”.43 

Por mais que já existissem os escribas, os tabellios, os tabulariis, os tabelliones e outras 

figuras que se assemelhavam ao notário, o Direito notarial e registral só passou a ter mais 

relevância no mundo jurídico romano no século VI, com o Império de Justiniano, que passou 

a regulamentar a atividade e outorgar-lhe mais independência e poder.44 

De maneira forma geral, conclui-se, com isso, que o notariado surgiu pela necessidade 

de conservação e preservação de documentos. Isto é, demonstrou-se necessário haver a figura 

de uma terceira pessoa, que não estivesse participando diretamente do um negócio jurídico 

para arquivar uma das vias dos contratos, seja para perpetuá-la, seja para fazer prova futura. 

Só depois, o atributo da fé pública notarial foi outorgado aos tabeliães e registradores. 

4.2 Sistemas notariais: notariado latino, notariado de profissionais livres, 

notariado administrativo e notariado anglo saxão. 

Com o passar do tempo e a consequente evolução das sociedades, as transações 

comerciais passaram a ser mais complexas e numerosas, fazendo com que o notário passasse a 

não só arquivar documentos, mas também os redigir e os qualificar. O notário passou a 

assessorar as partes nos negócios jurídicos, prevenindo litígios e garantindo a eficácia de 

certas transações. 

Ocorre que, cada sociedade, como visto, iniciou suas práticas notariais e registrais na 

medida das necessidades de seus povos. Este fato contribuiu, naturalmente, para a criação de 

regras e normas distintas de Direito notarial, fazendo com que se criassem vários tipos de 

notariado. 

Antônio Firmo justifica essa a criação de vários tipos de notariado da seguinte maneira: 

“Devido a diversidade de organizações jurídicas, as leis positivas variam quanto ao conceito, 

 
42 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de, op. cit., 1963, p.22. 
43 KASER, Mas. Direito privado romano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 72. 
44 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p.26. 
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seu conteúdo, seu exercício, seu âmbito de ação, ou seja, a jurisdição territorial. Daí os 

diversos tipos que acima enunciamos”.45  

O autor cita a existência de pelo menos quatro modelos, que ora serão analisados: o 

notariado latino, o notariado de profissionais livres, o notariado anglo-saxão e o notariado 

administrativo.46 

Iniciam-se, então, os estudos dos tipos de notariado pelo modelo latino, haja vista ser o 

este o utilizado pelo Brasil e pela maioria dos países da América do Sul. Ressalta-se que o 

notariado latino, e por conseguinte o notariado brasileiro, tem raízes no Direito romano, 

herdando muitas de suas peculiaridades. 

Além do Brasil, Leonardo Brandelli cita, por exemplo, que “[...] Espanha, Itália, França, 

Portugal, Alemanha, Áustria, Albânia, Bélgica, Canadá, Japão, Luxemburgo, Mônaco, 

México e Argentina”47 utilizam o sistema do notariado latino, somando, no total, setenta 

países que se utilizam desse modelo, sendo, portanto, o sistema que prevalece no Mundo. 

A principal característica do sistema notarial latino, para Juliano Follmer, é o atributo da 

segurança jurídica outorgada ao notário, isto é, os atos praticados pelo tabelião ou pelo 

registrador possuem presunção de veracidade.48  

Muito se discutia, no Brasil, acerca dessa presunção de veracidade. Alguns 

doutrinadores defendiam a tese de que o notário brasileiro possuía presunção absoluta de 

veracidade (iuris et de iure), ou seja, os atos praticados pelos notários não admitiam prova em 

contrário, pois eram, por si, válidos e eficazes.  

Outros autores de Direito notarial sustentavam que essa presunção era relativa (iuris 

tantum), admitindo, portanto, prova em contrário. As cortes superiores da Justiça brasileira, 

então, por meio de precedentes, pacificaram essa discussão, sustentando a teoria da presunção 

relativa dos atos notariais, com exceção do Registro Torrens, previsto no artigo 277, capítulo 

XI da n° Lei 6015/73, que segue a teoria da presunção absoluta. 

 
45 SILVA, Antônio Augusto Firmo da. Compêndio de temas sobre direito notarial. São Paulo: José Bushatsky, 

1979, p. 37. 
46 Ibid., 1979, p. 37. 
47 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 67. 
48 FOLLMER, Juliana. A atividade notarial e registral como delegação do poder pública. Porto Alegre: 

Norton, 2004, p. 45. 
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Vasconcelos e Cruz definem a fé pública como “[...] a qualidade de verdade do que 

atestam e afirmam, com características semelhantes àquela que declara uma lei, frente ao que 

declaram os particulares em suas relações.”49 

Neste mesmo sentido, Juliana Follmer leciona que “A fé pública é fundamental para 

garantir a segurança jurídica à sociedade, pois a fé pública, ao indicar a veracidade dos atos 

outorga ao instrumento público uma garantia que os dados la constantes são verdadeiros”.50 

Além de ser uma característica do notariado latino, a fé pública é um importante princípio do 

Direito notarial e registral e, por esse motivo, o seu estudo será retomado adiante. 

Outra marcante característica do notariado latino, apresentado pela doutrina, é o meio 

pelo qual o notário é remunerado. Neste modelo, via de regra, não é o Estado que remunera o 

delegatário pelos seus atos praticados, mas sim o próprio usuário do serviço público. Isto é, no 

modelo do notariado latino, os tabeliães e registradores são remunerados por meio de 

emolumentos, que, após amplas discussões, pacificou-se ter natureza jurídica de taxa. 51 

Neste sentido, Juliana Follmer: “A remuneração dos países que adotam o sistema do 

notariado latino é realizada pelo próprio cliente, ou seja, pelo particular que procura o serviço 

do notário e não pelo Estado”.52 

Antônio Firmo, ao apontar as características do notariado latino, vem no mesmo 

sentido: “[...] remuneração do notário pelo cliente pelo sistema de tabelas legais e com 

garantias de meios decentes para a subsistência”.53  

Além disso, o modelo notarial latino denota marcante característica (claramente advinda 

do Direito romano) de assessoramento imparcial das partes. Ou seja, os tabeliães e os 

registradores devem sempre orientar as partes a praticarem os atos em consonância com a Lei, 

indicando, independentemente de interesses pessoais, o melhor caminho para a lavratura dos 

atos. 

 
49 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial teoria e prática. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p.2. 
50 FOLLMER, Juliana, op. cit., 2004, p. 45. 
51 ARAÚJO, A. V. A. Os Notários Brasileiros e os Mecanismos Extrajudiciais e Adequados de Gestão de     

Conflitos. Dissertação (Dissertação em Direito) Centro Universitário Eurípedes de Marília – UNIVEM, 

Marília, 2015, p. 130. 
52 FOLLMER, Juliana. A atividade notarial e registral como delegação do poder pública. Porto Alegre: 

Norton, 2004, p. 47. 
53 SILVA, Antônio Augusto Firmo da. Compêndio de temas sobre direito notarial. São Paulo: José Bushatsky, 

1979, p. 40. 
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De efeito, Leonardo Brandelli exprime que o atributo de assessoramento das partes dos 

notários que pertencem ao sistema do notariado latino garante mais celeridade aos 

procedimentos notariais e registrais, haja vista a desnecessidade, em regra, da presença de 

outros profissionais do Direito para assistir as partes.54 

Por exemplo, sabe-se que, no Brasil, a habilitação do casamento civil é realizada em um 

registro civil de pessoas naturais, perante o registrador civil, bastando que as partes se dirijam 

ao cartório competente e manifestem a vontade de se casar perante o registrador (ou alguém 

por ele designado).  

Após isso, o registrador deve fazer a qualificação registral, ou seja, analisar a 

possibilidade de praticar aquele ato, e orientar as partes acerca de todas as suas peculiaridades 

e consequências, como a escolha do regimes de bens do casamento (inclusive sanando 

dúvidas acerca de cada um deles), os direitos e os deveres que os contraentes passam a ter, a 

possibilidade de alteração de nomes etc., não necessitando, por exemplo, de um advogado 

para esclarecer esses pontos. 

O mesmo ocorre com a maioria dos atos praticados em cartórios extrajudiciais, como a 

lavratura de procurações, reconhecimentos de firmas, autenticações de documentos, abertura 

de matrículas de imóveis, registros de nascimentos e de óbitos, escrituras de união estável etc.  

A exceção dessa regra ocorre quando, por exemplo, da lavratura de inventários 

extrajudiciais e escrituras públicas de divórcio, as quais a lei brasileira obriga a presença de 

um advogado, conforme, respectivamente, preveem os artigos 610, § 2º e 733 § 2º do Código 

de Processo Civil brasileiro, além da Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça.  

Ressalta-se que, mesmo com os advogados, os tabeliães e os registradores devem 

prestar o assessoramento às partes, inclusive se a opinião técnica do advogado for diferente da 

qualificação do delegatário. 

A presunção de veracidade dos atos praticados pelos tabeliães e registradores, somada 

ao dever de assessoramento que os delegatários do sistema notarial latino possuem, resultam 

na quarta característica expressa por esta pesquisa do sistema latino, qual seja, a prevenção de 

litígios.  

 
54 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 71. 
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Mais adiante serão analisadas a possibilidade, as vantagens e as desvantagens dos 

delegatário tratarem, de maneira adequada, por meio da conciliação e da mediação, 

controvérsias de cunho notarial ou não, mas, agora, se faz necessário destacar, também, a 

característica de presunção de litígios que as serventias extrajudiciais que aderem ao sistema 

notarial latino possuem. 

Neste sentido, Leonardo Brandelli leciona que “A função notarial latina tem uma 

missão quase sacerdotal de evitar que a lide se produza, e tora a atuação notarial deve estar 

rumando nesse sentido”.55 

Ora, ao assessorar as partes, isto é, seja explicando o procedimento do ato notarial aos 

interessados, seja explicando os seus efeitos, ou seja, sanando as dúvidas das partes, o notário 

latino já evita (ou diminui) a possibilidade de haver litígios futuros entre as partes. Além 

disso, ao praticar um ato juridicamente perfeito, dotado, em regra, de presunção relativa de 

veracidade, os tabeliães e os registradores também contribuem para não formação de litígios. 

Com efeito, ao lecionar sobre os atributos da fé pública e do assessoramento das partes 

como presunção de litígios, Brandelli conclui que “[...] ou a lide não aparecerá, ou, se 

aparecer, será muito facilmente solucionada em razão da prova qualificada consistente no 

documento notarial, de modo que, nesse sentido, a função notarial diminui significativamente 

a litigiosidade civil [...]”.56 

Vasconcelos e Cruz, também, concluem: “O caráter cautelar da função notarial tem, 

como um dos resultados, notável efeito antipleito, sendo, assim, um providencial mecanismo 

preventivo de litígios, além, evidentemente de base para decisões judiciais.”57 

Procede-se, então, a um brevíssimo paralelo entre a atividade do notário e do registrador 

com a do mediador extrajudicial, concluindo-se, de plano, que ambos possuem importantes 

características de prevenções de litígios, contribuindo, consequentemente, para a 

concretização do acesso à ordem jurídica justa. 

Outros doutrinadores oferecem variadas características do notariado latino. Antônio 

Firmo da Silva prevê a necessidade, para caracterizar um sistema notarial no modelo latino, 

 
55 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 71. 
56 Ibid., 2009, p. 71. 
57 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial - Teoria e prática. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p.3. 
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de ingresso na carreira notarial e registral por meio de concurso público de provas e títulos, da 

possibilidade de aposentadoria voluntária, de autonomia institucional do delegatário.58  

Respectivamente, esses atributos são garantidos aos notários e registradores nos artigos 

236 § 3º da Constituição Federal, artigo 14, I e 39, II e 20 da Lei 8.935/94. Já os artigos 3º, 

30º e 28º da Lei 8.935/94 e o artigo 236 da Constituição Federal garantem, respectivamente, a 

fé pública, o dever de assessoramento das partes e a remuneração por meio de emolumentos 

aos tabeliães e registradores.  

Além do notariado latino, existem sistemas do notariado de profissionais livres, do 

notariado administrativo e do notariado anglo-saxão que, naturalmente, serão analisados de 

modo mais breve, haja vista o objetivo desta investigação. 

O sistema notariado de profissionais livres prevalece, por exemplo, no Uruguai, e, 

segundo Augusto Firmo da Silva, “[...] é o que mais se acerca do tipo latino. As diferenças 

estão em que não existe limitação de número e nem de organismo corporativo de caráter 

obrigatório”.59  

Já no sistema do notariado administrativo, o Doutrinador indica prevalecer nos países 

comunistas, como na Rússia. A principal diferença apontada pelo autor, em re,lação ao 

notariado latino é que, no notariado administrativo, o tabelião e o registrador são funcionários 

públicos remunerados pelo Estado, não possuindo responsabilidades pessoais sobre seus atos. 

Além da Rússia, identifica-se a utilização desse modelo na Suécia, Noruega e Dinamarca.60 

Além disso, Firmo da Silva cita as seguintes características do notariado russo: “[...] 

desempenhar a função cuidando da segurança do regime soviético; constituir-se em defensor 

da classe trabalhadora; guardar segredo profissional e ajustar-se estritamente aos preceitos da 

Lei no desempenho de suas funções, etc.”61 

Por fim, o modelo do notariado anglo-saxão prevalece, principalmente, na Inglaterra e 

nos Estados Unidos, com exceção do Estado da Louisiana, que adota o notariado do tipo 

 
58 SILVA, Antônio Augusto Firmo da. Compêndio de temas sobre direito notarial. São Paulo: José Bushatsky, 
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60 Ibid., 1979, p 43. 
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latino. No modelo anglo-saxão, o notário sequer tem fé pública, devendo seus atos ser 

homologados por um juiz de Direito.62 

Augusto Firmo da Silva explica que “Este tipo é uma das espécies mais primitivas do 

notariado. Suas funções se resumem na redação de documentos, identificação de pessoas, 

constatação de fatos e autenticação de firmas, funções essas que os notários realizam muito 

mediocremente.”63 

Sob outro viés, Claudio Martins identifica apenas dois tipos de notariados: o notariado 

latino e o notariado não latino. As lições do Doutrinador cearense sobre o notariado latino 

coincidem com aquelas já abordadas nesta pesquisa, ou seja, em suma, o autor reconhece a fé 

pública e o dever de assessoramento às partes como atributos do tabelião e do registrador.64 

Quanto ao modelo não latino, disserta assim: “Já na área de tipo diferente, vamos 

encontrar, de mistura, notários também autônomos, notários marginalizados, meros 

autenticadores juramentados, como em algumas partes dos Estados Unidos e notários 

funcionários públicos, como na Rússia”.65  

Identificado brevemente os modelos notariais prevalecentes no Mundo, conclui-se que o 

modelo brasileiro, adotado pela maioria dos países, garante ao usuário do serviço público, 

principalmente, a presunção de veracidade dos atos praticados pelo delegatário (aprovado em 

concurso público), a certeza de conservação dos documentos (exceto nos casos em que a lei 

admite o contrário) e o assessoramento às partes, como modo de prevenção de tratamento 

adequado de possíveis controvérsias.  

Agora se procede à análise dos princípios que regem a atividade notarial e registral 

brasileira, com a finalidade de examinar se a parte principiológica do Direito notarial pátrio 

contribui para prevenção de conflitos e o com o consequente acesso à ordem jurídica justa, 

além de identificar os pontos de intercessão com os métodos adequados de tratamento de 

controvérsias. 

4.3 Análise principiológica da atividade cartorária brasileira  
 

62 SILVA, Antônio Augusto Firmo da. Compêndio de temas sobre direito notarial. São Paulo: José Bushatsky, 
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64 MARTINS, Cláudio. Direito notarial: Teoria e prática. Fortaleza: Imprensa Universitária da Universidade 

Federal do Ceará, 1974, p. 84. 
65 MARTINS, Cláudio. Direito notarial: Teoria e prática. Fortaleza: Imprensa Universitária da Universidade 
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Os princípios da publicidade, da autenticidade, da segurança e da eficácia dos atos 

jurídicos estão previstos nos artigos primeiro da Lei 8.935/94 (Lei de notários e registradores) 

e segundo da Lei 9.492/97 (Lei de protesto de títulos). Esta previsão legal se repete, com 

exceção do princípio da publicidade, no artigo primeiro da Lei 6.015/73 (Lei de registros 

públicos). Com efeito, esses princípios podem ser considerados como basilares da atividade 

notarial e registral.  

Além desses, a doutrina exprime outros princípios que se demonstram relevantes para o 

notariado brasileiro, quais sejam: da fé pública, da imparcialidade, da “cautelaridade”, da 

juridicidade, da tecnicidade da função notarial, da instância, da livre escolha do tabelião, da 

unicidade do ato, da conservação, da legalidade, da jurisdição voluntária, da independência e 

outros.  

Com isso, elegem-se, para serem analisados nesta seção, alguns desses princípios 

citados há pouco, que se demonstram de maior relevância para esta pesquisa, fazendo, sempre 

que possível, um paralelo com o tratamento adequado de conflitos - publicidade, 

imparcialidade, “cautelaridade”, livre escolha do tabelião e assessoramento. Inicia-se, então, 

esta breve análise principiológica com o princípio da publicidade dos atos notariais e 

registrais.  

Apesar de os serviços notariais e registrais serem prestados por um particular, em razão 

da natureza jurídica dos cartórios extrajudiciais, eles são considerados serviços públicos. Por 

esse motivo, os atos praticados pelos delegatários (ou por quem eles indiquem) são, de regra, 

públicos.  

Com exceção dos casos previstos em Lei, qualquer pessoa pode requerer ao delegatário 

que seja expedida certidão de qualquer ato notarial e registral, sem que seja mencionado o 

motivo do pedido do requerente. É esse o teor do artigo 17 da Lei 6.015/73: “Qualquer pessoa 

pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou 

interesse do pedido”.66 Destaca-se, por fim, que, além da certidão, que pode ser de inteiro 

teor, em resumo ou em relatório, o princípio da publicidade outorga aos delegatários, também, 

o dever de prestar informações às partes, quando solicitadas. 

Por outro lado, assim como o mediador e o conciliador, os tabeliães e os registradores 

civis devem ser imparciais na formalização das relações notariais e registrais. A 
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imparcialidade do delegatário do serviço público garante às partes mais segurança de que o 

ato cartorário vai ser válido e perfeito. 

Além disso, esse princípio afasta a obrigatoriedade do delegatário de se vincular a 

eventuais minutas que as partes levem ao cartório, garantindo, assim, que todo ato lavrado por 

ele passe pela sua qualificação e análise de forma isolada e independente. Esse princípio 

garante o equilíbrio das partes, que nem sempre estão em igualdade de condições naquela 

relação jurídica, haja vista a lavratura do ato público por um terceiro imparcial, qualificado e 

competente. 

Neste sentido Marcia dos Santos: “O notário, como consultor jurídico das partes, deve 

ser imparcial, deve agir com neutralidade no eventual conflito dos clientes. A imparcialidade 

gera o equilíbrio nas relações jurídicas, visto que o notário jamais poderá, vir a beneficiar 

alguma das partes.”67 

A Lei dos notários e registrados não prevê, taxativamente, o atributo da imparcialidade 

aos delegatários, porém, como será demonstrado a seguir, tendo por base os Estados do Ceará, 

de Rondônia e de São Paulo, as normativas estaduais garantem a normatização desse 

princípio. 

No Estado do Ceará, o artigo 346 do Provimento 08/2014, que regulamenta a atividade 

notarial do Estado, prevê que cabe aos notários e registradores “Assessorar e orientar, com 

imparcialidade e independência, os interessados, instruindo–os sobre a natureza e as 

consequências do ato a realizar”.68  

Já no Estado de Rondônia, o artigo 5° do Provimento nº 018/2015 prevê que compete ao 

notário e ao registrador: “Orientar, de forma imparcial e independente, os usuários dos 

serviços sobre os meios jurídicos mais adequados para o alcance dos fins lícitos objetivados, 

instruindo-os sobre a natureza e as consequências do ato que pretendam produzir”.69 

Por fim, em São Paulo, o Código de normas extrajudicial do Estado, no seu capítulo 

XIV, Seção I, número 2, traz a seguinte previsão a respeito da função notarial “[...] contempla 

a audiência das partes, o aconselhamento jurídico, a qualificação das manifestações de 
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vontade, a documentação dos fatos, atos e negócios jurídicos e os atos de autenticação, deve 

ser exercida com independência e imparcialidade jurídicas”.70 

Aliás, a “cautelaridade”, citada pelo Código de normas paulista, também é um princípio 

basilar da atividade notarial e registral que tem bastante relevância em relação ao tema desta 

pesquisa, mas não possui previsão legal na lei federal que regula a atividade cartorária. Este 

princípio destaca o dever de cautela que o delegatário deve ter ao lavrar um ato público. 

Este dever de cautela abrange a observância das normas do direito notarial e registral 

como meio de prevenção de litígios, cabendo ao tabelião e ao registrador formalizar 

juridicamente a vontade das partes, válida e eficazmmente. Neste sentido, sobre a 

“cautelaridade” notarial como meio de prevenção de litígios, Leonardo Brandelli leciona que: 

“O notário molda juridicamente os negócios privados, a fim de que estes se enquadrem no 

sistema jurídico vigente, prevenindo, por conseguinte, e evitando, ao máximo que futuros 

vícios sejam aventados, bem como que lides se instaurem sobre a questão”.71   

Aliás, o delegatário, ao praticar um ato notarial ou registral válido e eficaz, exime-se, de 

regra, da responsabilidade civil ou penal que a nulidade ou anulabilidade do ato venha a 

apresentar, haja vista a possibilidade de responsabilização pessoal, prevista em Lei, dos 

tabeliães e registradores. 

Ainda sobre a “cautelaridade”, que também é um atributo do conciliador e do mediador, 

Brandelli assim conclui: “A função notarial é essencialmente um mister de prudência, e o é 

mais acentuadamente que a da maioria dos outros operadores do direito, justamente por este 

sentido cautelar que a rege.”72 

Miriam Comasseto, ao falar do notário e do registrador como agentes de cautela, remata 

que este “[...] exerce sua atividade com bastante cautela, presteza e imparcialidade, com o 

objetivo de dotar os seus atos de certeza jurídica”.73 

Dando continuidade a essa brevíssima análise dos princípios identificados como mais 

relevantes para esta pesquisa, no que diz respeito a prevenção e tratamento de litígios notariais 

 
70 Número 2 do Código de normas extrajudiciais do Estado de São Paulo. 
71 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.131. 
72 Ibid., 1979, p.131. 
73 COMASSETO, Miriam Saccol. A função notarial como forma de prevenção de litígios. Porto Alegre: 

Norton, 2002, p.139. 
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e registrais, passa-se agora ao estudo do princípio da livre escolha do tabelião e do registrador 

civil.  

Este princípio está previsto, na forma notarial, na Lei 8.935/94 (Lei dos notários e 

registradores), em seu capítulo II, artigo 8°, com a seguinte redação “É livre a escolha do 

tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens 

objeto do ato ou negócio.”74 

Ressalta-se que esta pesquisa sustenta a possibilidade de as partes escolherem apenas o 

tabelião de notas, não se aplicando essa regra aos registradores de imóveis ou tabeliães de 

protestos, cuja competência registral daquele está ligada as suas circunscrições geográficas, e 

a competência deste à previa distribuição dos títulos, conforme demonstram os artigos 12 da 

Lei 8.935/94: “[...] independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de 

registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições 

geográficas.”75 e  7° da Lei 9.492/97: “Os títulos e documentos de dívida destinados a 

protesto somente estarão sujeitos a prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver 

mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos”.76 

Neste sentido, Marcia Elisa dos Santos completa: “Apenas a título exemplificativo, 

àqueles que não conhecem profundamente a atividade notarial, se em uma comarca existem 

vários tabelionatos, as partes têm liberdade de escolha em qual delas deseja praticar seus 

atos.”77  

Em verdade, com o máximo respeito ao pensamento exposto há instantes, defende-se o 

argumento de que este deve ser interpretado de maneira mais ampla. Ora, a Lei notarial 

(8.935/94) não restringe, em regra, a prática dos atos do tabelião de notas à circunscrição 

geográfica de Estados, comarca ou municípios. O legislador prevê apenas a “liberdade de 

escolha do tabelião”, concluindo-se, então, como defende a jurisprudência, que o ato notarial 

possa ser praticado em qualquer cartório de notas do País, sem que o usuário do serviço 

público esteja restrito à sua comarca.  

 
74 Artigo 8º  da lei 8935/94. 
75 Artigo 12° da lei 8935/94. 
76Artigo 12° da lei 8935/94. 
77 SANTOS, Márcia Elisa Comassetto dos. Fundamentos teóricos e práticos das funções notarial e registral 

imobiliária. Porto Alegre: Norton Editor, 2005, p. 28. 
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Quanto aos registradores civis de pessoas naturais, a Lei registral contém a 

possibilidade de escolha, por exemplo, do responsável declarar o registro do nascimento de 

uma criança em qualquer cartório de registro civil de pessoas naturais do local do parto do 

registrando ou do local de residência dos pais.78 O mesmo ocorre com o registro de óbito, cujo 

assento deve ser lavrado no lugar do falecimento ou no lugar  do último domicílio do de 

cujus, conforme artigo 77 da mesma Lei. 

Postula-se aqui a ideia de que essa possibilidade que, em regra, as partes têm de 

escolher em qual cartório será lavrado o ato notarial ou registral, está diretamente ligada ao 

princípio da confiança. Isto é, assim como se escolhe um mediador ou um conciliador 

extrajudicial para tratar adequadamente um conflito que seja de confiança das partes, escolhe-

se um notário ou um registrador civil para lavrar um ato notarial ou registral.  

É certo que, no caso dos registradores civis, como demonstrado, as partes estão restritas 

à escolha do cartório com base em alguns requisitos que a Lei exprime, mas, ainda assim, os 

usuários têm a liberalidade de escolher a serventia, por mais que suas opções sejam reduzidas. 

Analisado o princípio da livre escolha do tabelião e do registrador civil, conclui-se que a 

atividade notarial e registral se resume à prestação de um serviço público, por meio do qual 

um particular  (assim como o mediador e o conciliador extrajudicial), de confiança das partes, 

outorga segurança jurídica, validade e perpetuidade a certos atos de jurisdição voluntária. 

Além de poderem escolher, respeitados os requisitos legais, o cartório onde será 

praticado o ato, as partes podem optar pela via judicial ou a via extrajudicial. Por exemplo, no 

caso de um divórcio, a Lei garante aos interessados a opção da judicialização ou a opção da 

solução do conflito pelo cartório de notas, por meio de uma escritura pública de divórcio 

consensual Por óbvio, como será visto ainda neste capítulo, o legislador reservou alguns 

prerrequisitos para que certos tipos de atos sejam lavrados sem a tutela de um juiz de Direito.    

Por fim, o princípio do assessoramento, diretamente ligado à natureza jurídica das 

serventias extrajudiciais, será tratado na próxima seção, mas, em suma, diz respeito ao dever 

de assistência que o tabelião e o registrador têm com as partes. Neste sentido, Miriam 

 
78  Art. 12 lei 6015. “Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, 

civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação 

pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas 

sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as 

circunscrições geográficas”. 
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Comasseto entende que o notário “[...] tem a tarefa de captar a vontade das partes e, 

funcionado como consultor jurídico de seus clientes, assessorar-lhes na busca pela solução 

mais adequada àquela situação que lhe foi imposta”. 79 

Com esse ligeiro exame de alguns princípios da atividade notarial e registral, conclui-se 

que a atividade tabeliônica e registral possui diversas semelhanças com as funções dos 

conciliadores e mediadores extrajudiciais, seja prevenindo o litígio, por meio da 

imparcialidade e da “cautelaridade” no trato das relações, seja por via do dever de 

assessoramento imposta ao delegatários de serviços públicos.  

Porém, a natureza jurídica dos cartórios extrajudiciais no Brasil é bastante específica e 

controversa, demonstrando-se necessário analisar se a delegação de serviço público ao 

particular é compatível com o tratamento adequado de conflito pelo titular da serventia, como 

será feito a seguir. 

4.4 A natureza jurídica dos cartórios extrajudiciais e a possibilidade 

jurídica de tratamento adequado de conflitos pelo delegatário do 

serviço público 

Neste lance, além de se examinar se a natureza jurídica das serventias extrajudiciais 

permite a utilização de métodos de tratamento adequado de conflitos dentro dos cartórios, será 

estudado se os tabeliães e os oficiais de registros podem ser mediadores e conciliadores 

extrajudiciais. 

Já foi debatido nesta pesquisa que o artigo 236 da Constituição Federal indica que a 

natureza jurídica dos notários e registradores é de delegatários de serviços público. Ou seja, os 

notários e registradores são pessoas físicas, aprovadas em concursos públicos, que exercem 

serviço público delegado pelo Estado. Com esta breve reflexão, já se conclui que a natureza 

jurídica dos notários e registrados não põe óbice à prática de tratamento adequado de 

conflitos.  

As discussões aumentam quando se debate o segundo ponto suscitado nesta subseção. 

Sabe-se, neste sentido, que o mediador e o conciliador extrajudicial podem ser quaisquer 

pessoas físicas que tenham capacidade civil e sejam de confiança das partes. Conclui-se, de 

efeito, que o mediador e o conciliador extrajudicial podem ser notários (por serem 

 
79 COMASSETO, Miriam Saccol. A função notarial como forma de prevenção de litígios. Porto Alegre: 

Norton, 2002, p.139. 
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presumivelmente capazes e de confiança das partes), mas os notários e os registradores podem 

ser mediadores e conciliadores extrajudiciais?   

Para responder à primeira indagação, devem ser divisados três segmentos - 

incompatibilidades e impedimentos da carreira notarial e registral; deveres e competências 

dos notários e dos registradores; e, em especial, a qualidade de assessoramento das partes 

atribuída aos delegatários. 

As incompatibilidades e os impedimentos da carreira notarial e registral estão previstos, 

taxativa e exaustivamente, nos artigos 25 e 27 da Lei 8.935/94, que ora serão analisados. O 

artigo 25 da citada Lei proíbe os notários e registradores de acumularem funções de 

“advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função 

públicos, ainda que em comissão.”80 

Com o teor desse artigo, nota-se facilmente que o legislador prevê a incompatibilidade 

da atividade notarial e registral apenas com a da advocacia e com os cargos, empregos e 

funções públicas. Ora, os mediadores e os conciliadores extrajudiciais não estão enquadrados 

em nenhuma dessas hipóteses.  

Diferentemente, seria discutir a possibilidade de notários e registradores serem 

mediadores e conciliadores judiciais. Nesta hipótese, por expressa dicção da norma transcrita, 

esta pesquisa sustentaria a impossibilidade da cumulação desses cargos, haja vista a clara 

restrição legal de o notário ocupar função pública. 

O legislador nada falou, entretanto, sobre o cargo de mediador e conciliador 

extrajudicial, concluindo-se, então, que os notários e registradores podem, de regra, ser 

mediadores e conciliadores extrajudiciais. 

Ressalva-se que o artigo 27 da cita Lei traz uma exceção a essa regra. Na verdade, essa 

exceção diz respeito a todos os atos notariais e registrais. O dispositivo legal prevê que o “[...] 

notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou 

de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou 

afins, até o terceiro grau”81. 

 
80 Lei 8.935/94, artigo 25. 
81 Lei 8.935/94, artigo 27. 
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Esta investigação é pela tese de que a norma transcrita não proíbe a utilização de 

métodos adequados de tratamento de conflitos em serventias extrajudiciais nos casos em que 

haja interesse do delegatário ou de seus parentes até o terceiro grau; a norma proíbe, quidem, 

que o delegatário pratique, pessoalmente, esse ato. 

Ora, a organização técnica e administrativa do cartório extrajudicial pertence ao titular 

delegatário do serviço público, podendo este, de acordo com o artigo 48 da Lei 8.935/94, 

contratar escreventes e nomear substitutos, que pratiquem os atos que o notário ou o 

registrador indicar, substituindo-o, sempre que possível, em casos de impedimentos legais.  

Portanto, conclui-se que, mesmo em casos em que haja interesses do notário ou do 

registrador no conflito objeto da mediação ou da conciliação, ou de seus parentes até o 

terceiro grau, as controvérsias podem ser tratadas adequadamente naquela serventia 

extrajudicial, bastando que o mediador ou o conciliador seja alguém indicado pelo próprio 

delegatário, como o seu tabelião substituto (ou o registrador substituto). 

Além disso, torna-se necessário analisar, brevemente, os deveres e as competências 

legais que a Lei outorga aos notários e registradores. O artigo 6° da Lei 8.935/94 prevê as três 

competências legais do notário, porém, a que se demonstra de maior relevância para este 

ensaio é aquela contida no inciso II: “Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes 

devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os 

instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu 

conteúdo”.82 

Essa “intervenção” nos negócios jurídicos prevista pelo legislador faz parte da 

qualificação notarial, ou seja, é o momento pelo qual o delegatário, que é um profissional, em 

regra, do Direito, capacitado e competente para prevenir conflitos, faz uma análise técnica da 

possibilidade jurídica da lavratura daquele ato.  

É também em tal ocasião que, para Luiz Guilherme Loureiro, prevalece o dever de 

assessoramento notarial, o autor leciona que: “O notário aconselha e aproxima as partes por 

meio da sua intervenção nos atos e negócios jurídicos”83. 

 
82 Artigo 6, II da lei 8935/94. 
83 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos - Teoria e prática. 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p.62. 
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Leonardo Brandelli entende que, apesar da palavra “assessoramento” não esteja 

taxativamente prevista no texto legal que disciplina os notários e registradores, por óbvio, 

aconselhar juridicamente está contido no dever de intervir nos atos e negócios jurídicos. O 

autor leciona da seguinte maneira: “Embora os artigos citados não contenham expressamente 

as expressões consultoria jurídica, tampouco assessoramento, decorre tacitamente e 

obviamente que [...] deverá necessariamente agir como consultor e assessor das partes”.84   

Assessorar as partes a praticar um ato válido e eficaz é contribuir (ou diminuir 

consideravelmente as possibilidades) para a inexistência de futuros litígios, razão por que o 

dever de assessoramento das partes está ligado ao atributo da prevenção de litígios que os 

notários e registradores possuem. 

Por sua vez, a contribuição para a prevenção de litígios, que é uma das características de 

mediação, faz com que o notário, por natureza, já seja um mediador extrajudicial de conflitos. 

Neste sentido, Loureiro, ao dissertar sobre o dever de imparcialidade e neutralidade do 

notário, conclui semelhantemente: “[...] cumpre observar que algumas atribuições, 

decorrentes da característica de imparcialidade e neutralidade, são comuns ambos os 

profissionais, como o dever de assessoramento, que inclui a mediação.”85. 

Candida Rosa Basora também destaca a função preventiva de litígios do notário:86 

En estos apuntes se ha destacado la importância de la funcion notarial como 

preventiva de litigios o contiendas. Ello es asi por la naturaleza misma de esa 

funcion, que pernite al Notario a la vez que realiza una instrumentacion, el 

documento notarial, recoger la voluntad de partes que, asesoradas por el Notario, 

configuran, realizan y otorgan un negocio juridico. 

Além disso, o legislador da Lei 8.935/94 prevê, no parágrafo único do artigo 7°, que “É 

facultado aos tabeliães de notas realizarem todas as gestões e diligências necessárias ou 

convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que 

os emolumentos devidos pelo ato.”87 Ou seja, a faculdade atribuída ao tabelião de notas de 

praticar “gestões e diligencias necessárias” inclui o tratamento adequado do conflito e a 

consequente utilização de técnicas de mediação e de conciliação na lavratura do ato notarial. 

 
84 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 142. 
85 LOUREIRO, Luiz Guilherme, op. cit., 2017, p.62. 
86BASORA, Candida Rosa Urrutia de. La funcion notarial: prevencion de litigios. Revista Juridica de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,v.28 #1. 
87 Pu artigo 7 lei 8935. 
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Martin leciona no mesmo sentido: “[...], pois no negócio jurídico, intervém o notário, 

seja para legitimar, aconselhar ou assessorar, seja para interpretar a vontade manifestada pela 

parte, de modo que os sujeitos envolvidos no negócio jurídico venham a sofrer prejuízo.” 88 

O autor, inclusive, prescreve que a proteção dos interesses das partes é a principal 

função do notário e do registrador, qualificando o delegatário como verdadeiro “arquiteto do 

Direito”, como se vê a seguir: “É por isso, por esse trabalho de verdadeiro assessoramento 

jurídico, que muitos consideram o notário público um arquiteto do Direito”.89  

Além disso, o autor inclui o assessoramento das partes como um dos aspectos da 

atividade notarial, indicando ser a fase em “que o cliente é orientado e assistido”.90 Brandelli 

vai além, pois expressa que o dever do notário e do registrador de assessoramento das partes 

garante ao delegatário a emissão de “conselhos de valor”, significando um plus da atividade 

notarial e registral.91 

Cumpre se destaque, então, que a linha a dividir o assessoramento notarial e o dever do 

advogado de assistir seu cliente é bastante tênue e, por esse motivo, o tabelião e o registrador 

devem tomar todas as cautelas possíveis para que não seja ultrapassada. Já foi identificado 

neste estudo o fato de que é proibido ao delegatário o exercício da advocacia ou a exploração 

de seus serviços, sendo, caso essa regra for descumprida, causa de responsabilidade penal do 

tabelião ou do registrador. 

É tanto que o particular aprovado em concurso público para exercer delegação de 

serviço público extrajudicial que for advogado, tem que ter a sua licença de advocacia 

cancelada (e não suspensa) para tomar posse no cartório extrajudicial. 

Na verdade, a grande distinção entre o assessoramento notarial e o assessoramento 

advocatício encontra-se no princípio da imparcialidade, já analisado neste estudo. Isto é, 

enquanto o advogado deve assessorar seu cliente para indicar os melhores caminhos de 

praticar um ato, zelando por seus interesses particulares, o notário deve assessorar as partes de 

forma totalmente imparcial. 

 
88 MARTINS, Claudio. Teoria e prática dos atos notariais. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p.18.  
89 MARTINS, Claudio. Teoria e prática dos atos notariais. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p.18. 
90 Ibid., 1979, p.18. 
91 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 143. 
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No caso da lavratura de uma escritura pública de divórcio, por exemplo, o advogado de 

uma das partes deve procurar satisfazer a vontade de seu cliente, indicando as melhores 

estratégias legais a serem traçadas, a fim de que este garanta, por meio do ato extrajudicial, a 

posição pretendida. Já o notário, neste caso, deve assessorar as duas partes, de modo 

imparcial, indicando caminhos que sejam comuns aos dois usuários do serviço público, 

evitando o litígio ou solucionando de acordo com as suas vontades. 

Neste sentido, eis a preleção de Brandelli: “O advogado deve empenhar suas forças e 

seus conhecimentos em prol dos interesses do seu cliente, ao passo que o notário deve 

imparcialmente, buscar a realização do melhor resultado, de acordo com a vontade de ambas 

as partes envolvidas [...].”92 

Remata-se, então, que a lei federal 8.935/94 não põe óbice ao notário ou ao registrador 

de ser conciliador ou mediador judicial. Pelo contrário, ora faculta o tratamento adequado do 

conflito, ora prevê o dever do delegatário do serviço público de assessorar as partes. 

Em relação ao conflito, esse assessoramento da atividade notarial pode ser positivo ou 

negativo, ou seja, pode ser no sentido de solucioná-lo (praticando o ato notarial ou registral) 

ou evitar que ele surja (tratando o conflito adequadamente). Fácil é identificar que a maneira 

positiva de assessoramento notarial mais se assemelha à conciliação de conflito.  

Por exemplo, no caso de protesto de um título extrajudicial, pelo qual a parte comparece 

a um tabelionato de protesto, apresenta um título não pago e requer que o tabelião inscreva o 

nome do devedor nos bancos de dados das instituições de proteção ao crédito, demonstra-se 

um momento oportuno para o tabelião, utilizando das técnicas de tratamento adequado de 

conflitos e com base no dever de assessorar as partes, tratar da controvérsia e tentar fazer com 

que o devedor e o credor cheguem a um acordo e resolvam o litígio. 

Por outro lado, o assessoramento negativo, que mais se aproxima da mediação de 

conflitos, pode ser exemplificado no caso da lavratura de uma escritura pública de divórcio 

pela qual as partes querem dissolver um vínculo matrimonial. Estes exemplos de 

possiblidades de mediação e de conciliação em cartório serão analisados em ocasião propícia. 

Neste sentido, Vasconcelos e Cruz indicam que o notário pode “[...] ajudar as partes – o 

que sucede frequentemente – a solucionar seus problemas de divisão e a preservar a 

 
92 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 143. 
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racionalidade concessiva da negociação.”93  Por fim, os autores, que admitem as funções 

mediadoras e conciliadores dos notários e dos registradores, concluem, que “[...] com muita 

frequência o notário recebe das partes, em atenção a sua posição de independência, poderes 

para decidir qual o melhor acordo, contribuindo, assim, mais uma vez, para facilitar  os 

negócios.”94 

Além disso, a atividade notarial e registral, como já demonstrado, possui muitas 

semelhanças com a atividade mediadora e conciliadora, inclusive quanto aos seus princípios 

norteadores. A esse respeito, Luiz Guilherme Loureiro assevera que “A atividade de mediação 

é muito semelhante ao conselho e assessoria notarial, que constitui uma atividade obrigatória 

e inerente a função notarial. A assessoria notarial representa [...] uma autêntica cultura de 

prevenção de conflitos e aproximação das partes”.95  

Aliás, não é só o notariado brasileiro, que é um meio eficaz de solução e de tratamento 

adequado de conflitos, Brandelli vai além: “A função notarial latina é, sem sombra de 

dúvidas, um importante instrumento de prevenção e dissolução da lide, que é a patologia 

jurídica.” 

Foi com base neste exposto que o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento 

67/18, outorgando aos notários e registradores o atributo da mediação e da conciliação 

extrajudicial. Esse Provimento, por ser de grande relevância para esta pesquisa, será 

analisado, em separado, na seção imediatamente seguinte. 

4.5 Análise do Provimento 67/2018 do Conselho Nacional de Justiça 

Como já identificado nesta dissertação, o tratamento adequado de conflitos em 

serventias extrajudiciais é um meio eficaz e válido de solucionar controvérsias. Neste 

momento, identificado como cerne deste estudo, cumpre destacar as espécies de conflitos que 

podem ser tratados pelo tabelião e pelo registrador civil, analisar as normativas que envolvem 

o tratamento de conflitos em cartórios extrajudiciais (em especial o Provimento 67/18 do 

Conselho Nacional de Justiça e Código de Normas dos Serviços Extrajudiciais do Estado do 

Ceará), identificar pontos pertinentes do Direito Estrangeiro que fazem intercessão com o 

 
93 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial - Teoria e prática. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 114. 
94 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial - Teoria e prática. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 114. 
95 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de direito notarial. 3. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 464. 
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Direito brasileiro e discorrer acerca das vantagens e desvantagens que o tratamento adequado 

de conflitos traz para a sociedade brasileira. 

Analisam-se, inicialmente, as espécies de conflitos que podem ser tratadas em 

serventias extrajudiciais. Sabe-se que os cartórios extrajudiciais, em regra, recebem muitas 

solicitações diárias de lavraturas de atos. Os registros civis de pessoas naturais (RCPN), por 

exemplo, estão em grande parte da vida dos brasileiros, isto é, do registro de nascimento ao de 

óbito, os RCPNs fazem parte do cotidiano dos nacionais (além de assentos de casamento, 

emancipação, interdição etc.). 

Além disso, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional (por meio 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5855) a Lei 13.484/17, que alterou o artigo § 3o  do 

artigo 2996 da Lei 6.015/73,  para considera os Registros Civis de Pessoas Naturais como 

Ofícios da Cidadania, autorizando-os a “[...] prestar outros serviços remunerados”, por meio 

de convênio.  

Isso conduziu a que o conjunto de atos praticados pelos registros civis aumentasse 

consideravelmente. Para apontar ao leitor uma noção, em alguns Estados da Federação, como 

ocorre com Rondônia, as associações de classe dos delegatários, em especial a Associação de 

Pessoas Naturais/RO (ARPEN-RO), já discutem a possibilidade de os cartórios extrajudiciais 

emitirem carteiras de identidade, cadastro nacional de pessoas físicas, passaportes, carteiras 

de trabalhos e outros documentos.  

O mesmo ocorre com os cartórios de notas. A título de ilustração, em 15 de outubro de 

2019, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do  Recurso Especial n° 

1.808.767, entendeu ser possível lavrar inventário em cartório extrajudicial, mesmo quando o 

falecido tiver deixado testamento. Ainda, em maio deste mesmo ano, discutiu-se, inclusive 

com a edição de Provimento no Estado de Pernambuco (atualmente suspenso), sobre a 

possibilidade de lavratura de escritura pública de divórcio, quando apenas uma das partes 

quiser a dissolução da sociedade conjugal.  

Além disso, em abril de 2019, lançou-se a maior bancada do Congresso Nacional 

brasileiro, composta por 325 deputados e senadores, sendo denominada de Frente Parlamentar 

 
96 “Artigo 29,§ 3o da lei 6.015/74: “Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da 

cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 

credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas”. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1808767
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da Justiça Notarial e Registral, que objetiva promover, principalmente, a prevenção de 

litígios.97 

Com esta introdução, conclui-se que os cartórios extrajudiciais, em geral, além de 

possuírem muitas atribuições que já lhes foram outorgadas por lei, estão a cada dia auferindo 

mais espaço para praticar novos atos, fazendo com que outros tipos de conflitos surjam e, 

consequentemente, se institua a necessidade de tratá-los adequadamente. 

Aflora, então, a figura do registrador-mediador ou tabelião-conciliador. Luiz Guilherme 

Loureiro leciona nesse mesmo sentido: “Em razão da sua experiência no aconselhamento das 

partes, em negócios jurídicos nos quais devam intervir por força de lei, do dever de 

imparcialidade e de seus conhecimentos jurídicos [...] os notários estão particularmente aptos 

para agir como mediadores”.98 

Miriam Comasseto leciona semelhantemente: “O notário, no desenvolvimento de seu 

trabalho, conversa com particulares, procurando captar a sua vontade e objetivando encontrar, 

juntamente com eles a solução que lhes pareçam mais favorável, agindo de forma semelhante 

a de um mediador.”99 

Ao indicar as fases dos contratos, Vasconcelos e Cruz lecionam acerca da obrigação 

mediadora do notário seguinte forma: “[...] e, por último, a função mediadora, trata-se agora 

de solucionar os problemas que ocorrem na primeira fase da negociação, que tem por objeto a 

possibilidade de identificar a garantia conjunta”.100 

Por fim, Miriam Comasseto conclui: “Dessa forma, não se pode negar que o notário, 

realizando essa tarefa acautelatória, contribui para a harmonia e a paz social, uma vez que traz 

confiabilidade à sociedade aos atos por ele efetivados.”101  

Ao identificar a relevância e a possibilidade de notários e registradores serem 

mediadores ou conciliadores, passa-se agora ao exame de algumas hipóteses de conflitos que 

podem surgir da atividade cartorária. 

 
97 https://www.anoreg.org.br/site/2019/04/10/congresso-nacional-lanca-a-frente-parlamentar-da-justica-notarial-

e-registral/ 
98 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de direito notarial. 3. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 463. 
99 COMASSETO, Miriam Saccol. A função notarial como forma de prevenção de litígios. Porto Alegre: 

Norton, 2002, p.124. 
100 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigue. Direito notarial - Teoria e prática. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 114. 
101 COMASSETO, Miriam Saccol. A função notarial como forma de prevenção de litígios. Porto Alegre: 

Norton, 2002, p.125. 
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O inventário extrajudicial, o divórcio extrajudicial, o protesto de títulos, a retificação 

administrativa de área de imóvel, a usucapião administrativa, o testamento público, a escolha 

do regime de bens do casamento ou mesmo a indicação do nome do recém-nascido são apenas 

algumas hipóteses nas quais o tabelião ou o registrador civil poderia usar técnicas de 

tratamento adequado de conflitos para indicar soluções para essas controvérsias.  

Neste momento, objetiva-se apenas numerar as hipóteses de tratamento de conflitos em 

cartórios, para, na próxima sessão, analisar como a figura do mediador-registrador ou 

tabelião-conciliador pode auxiliar a garantia do acesso à justiça. 

A função mediadora do notário - aliás - não é exclusiva do Direito brasileiro. Comasseto 

lembra que essa prática é vista também em países que utilizam o notariado do tipo latino. 

Consoante a doutrinadora, “O notário do tipo latino, que é o sistema adotado por inúmeros 

países, dentre eles o Brasil, sendo considerado de perfil moderno e, portanto, responsável pela 

realização da autêntica atividade notarial, deve ser vislumbrado, também, como um mediador 

do direito.”102  

Com isso, se faz necessário examinar os principais pontos do Provimento 67/18 do 

Conselho Nacional de Justiça e alguns artigos de códigos de normas extrajudiciais estaduais, 

que dispõem especificamente sobre a conciliação e a mediação em cartórios, para, após isso, 

identificar as vantagens e desvantagens destes procedimentos.  

Inicia-se com a ideia externada no artigo segundo103 deste provimento, ou seja, a 

voluntariedade deste procedimento. Assim como as mediações e a conciliações extrajudiciais 

e os principais atos cartorários (com exceção dos registrais), o tratamento de conflitos por 

delegatários é uma faculdade outorgada às partes pelo Estado.  

Demonstra-se, também, de grande importância para este estudo, o parágrafo único do 

artigo 4° deste provimento, que tem a seguinte redação: “Os serviços notariais e de registro 

poderão solicitar autorização específica para que o serviço seja prestado, sob supervisão do 

delegatário, por no máximo cinco escreventes habilitados.”104 

 
102 COMASSETO, Miriam Saccol. A função notarial como forma de prevenção de litígios. Porto Alegre: 

Norton, 2002, p.123. 
103 Artigo 2°, Provimento 67/18 “Os procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de 

registro serão facultativos e deverão observar os requisitos previstos neste provimento, sem prejuízo do 

disposto na Lei n. 13.140/2015.” 
104 Parágrafo único do artigo 4° do Provimento 67/18 do CNJ. 
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Este artigo está em consonância com a natureza jurídica das serventias extrajudiciais. 

Como já visto, o Estado delega ao particular, aprovado em concurso público, o exercício da 

atividade notarial e este, por sua vez, presta o serviço sob sua gerência e responsabilidade. 

Sabe-se, também, que os tabeliães e registradores podem delegar a prestação desse serviço 

público a outras pessoas, contratadas por ele pelo regime das Consolidações das Leis 

Trabalhistas (CLT), como escreventes autorizados e notários-substitutos.  

Ao expandir o número de pessoas que podem conciliar e mediar conflitos em serventias 

extrajudiciais, o provimento 67/18 viabiliza o tratamento de conflitos em cartórios, haja vista 

a louvável descentralização da atividade e a consequente celeridade e eficiência na prestação 

do serviço. 

Porém, entende-se que, quanto mais pessoas tornam-se aptas a conciliar e mediar 

conflitos em cartórios, maior é a possibilidade de haver imperfeições na prestação desse 

serviço público. Para isso, o artigo 5° do provimento em análise prevê a competência de 

fiscalização desse tipo de ato não só da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), que já tem 

competência originária para fiscalizar os cartórios extrajudiciais, mas também do juiz 

coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).105 

Além disso, o artigo seguinte106 do provimento 67/18, exige a necessidade de 

participação e conclusão em curso de capacitação de mediadores e de conciliadores para a 

prática de mediação e conciliação em cartório, seja para o tabelião, seja para o registrador, 

seja para seus substitutos, ou seja, para quem eles designarem.  

Apesar de os delegatários de serviços públicos já possuam competência para assessorar 

as partes em seus conflitos, como demonstrado nesta pesquisa, defende-se a previsão do artigo 

6° deste provimento, que indica a necessidade de formação em curso específico de tratamento 

de conflitos aos tabeliães e registradores, haja vista a carreira notarial e registral, por mais que 

tenha fortes semelhanças com a carreira mediadora e conciliadora, possui distinções. 

 
105 Art. 5º provimento n° 67/18 do Conselho Nacional de Justiça “Os procedimentos de conciliação e de 

mediação serão fiscalizados pela CGJ e pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) da jurisdição a que estejam vinculados os serviços notariais e de registro.” 
106 “Art. 6º Somente poderão atuar como conciliadores ou mediadores aqueles que forem formados em curso 

para o desempenho das funções, observadas as diretrizes curriculares estabelecidas no Anexo I da Resolução 

CNJ n. 125/2010, com a redação dada pela Emenda n. 2, de 8 de março de 2016”. 
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Acerca da capacidade do notário de tratar de conflitos, Luiz Guilherme Loureiro leciona 

da seguinte forma107:  

Por se tratar de um profissional do Direito, selecionado em concurso público de 

provas e títulos dos mais difíceis da disciplina jurídica, o notário possui 

conhecimentos técnicos necessários para aproximar as partes na busca de uma 

solução ao litígio, informar e esclarecer dúvidas e questões jurídicas e, em caso de 

acordo, redigir a convenção sem necessidade de intervenção de outro comediador, o 

que multiplicaria o custo do processo. 

Outro marcante artigo desse provimento diz respeito aos tipos de conflitos que podem 

ser mediados e conciliados por notários e registradores. O artigo 12 do provimento 67/18 traz 

a seguinte redação: “Art. 12. Os direitos disponíveis e os indisponíveis que admitam transação 

poderão ser objeto de conciliação e de mediação, o qual poderá versar sobre todo o conflito ou 

parte dele.”108 

Ressalva-se, porém, a necessidade de homologação judicial do termo de acordo lavrado 

cujo objeto seja direito indisponível, conforme parágrafo primeiro do artigo citado acima: “A 

conciliação e a mediação que envolvam direitos indisponíveis, mas transigíveis, deverão ser 

homologadas em juízo, na forma do art. 725, VIII, do CPC e do art. 3º, § 2º, da Lei n. 

13.140/2015”.109 

Dando continuidade à breve análise deste provimento, destaca-se o seu artigo 22°, cuja 

redação é a seguinte: “Art. 22. Obtido o acordo, será lavrado termo de conciliação ou de 

mediação e as partes presentes assinarão a última folha do termo, rubricando as demais. 

Finalizado o procedimento, o termo será arquivado no livro de conciliação e de mediação”. 

Por fim, destaca-se o artigo 36 do provimento 67/18 que prevê os custos do tratamento 

adequado dos conflitos pelos tabeliães e registradores. O citado artigo indica que o valor das 

conciliações e mediações cartorárias, enquanto não regulamentado pelos Estados cujo serviço 

é prestado, equivale ao menor valor cobrado na lavratura de escritura pública sem valor 

econômico.110 

Outros artigos do provimento 67/18 que não foram citados, mas também se demonstram 

de grande relevância para esta pesquisa, resumem-se ora às regras estampadas na Lei de 

 
107 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de direito notarial. 3. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 464. 
108 Artigo 12° do Provimento 67/18 do Conselho Nacional de Justiça. 
109 Artigo 12°,  do Provimento 67/18 do Conselho Nacional de Justiça. 
110 Artigo 36° do Provimento 67/18 do Conselho Nacional de Justiça. 
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mediação, ora às regras do Código de Processo Civil brasileiro referentes ao tratamento 

adequado de conflitos.111 

A regulamentação desta prática (tratamento adequado de conflitos por meio dos 

cartórios extrajudiciais) é mais um passo para a efetivação do direito ao acesso à justiça no 

Brasil, haja vista a necessidade de desjudicialização e desburocratização do tratamento de 

controvérsias, porém, ainda surgem algumas questões de ordem prática pertinentes a esse 

estudo que devem ser analisadas, como será feito a seguir.   

4.5.1 Questões de ordem prática da utilização dos métodos adequados de 

tratamento de conflitos em serventias extrajudiciais 

Após a análise da norma que regulamenta a mediação e a conciliação em cartório 

extrajudicial, finaliza-se esse capítulo apontando as principais características (e algumas 

questões de ordem prática) da utilização do tratamento adequado de conflitos em serventias 

extrajudiciais, além de identificar até que ponto o registrador-mediador e o conciliador-

tabelião contribuem para a garantia do acesso à justiça. 

As primeiras considerações deste tópico serão feitas em relação ao acordo de mediação 

ou conciliação lavrado em cartório. Como se sabe, este instrumento não necessita de 

homologação judicial, possuindo eficácia apenas entre as partes, não gerando efeitos contra 

terceiros. Esse fato, em verdade, traz uma certa insegurança jurídica às partas, haja vista a não 

submissão, em tese, de terceiros às cláusulas acordadas pelas partes. 

Ora, a segurança jurídica é um dos principais atributos inerentes aos cartórios 

extrajudiciais. Neste sentido, Loureiro leciona que, caso as partes queiram atribuir eficácia 

erga omnes ao acordo de mediação ou de conciliação lavrado em cartório, basta que se 

requeira, ao tabelião de notas, que se formalize o pacto em um instrumento público (escritura 

pública).112 O autor leciona que “A eficácia da escritura pública agrega ainda maior segurança 

à convenção de mediação, pois elimina ou diminui a probabilidade de sucesso de eventual 

 
111 A título de ilustração, salienta-se que antes da edição do provimento n° 67 do Conselho 

Nacional de Justiça, algumas Estado já traziam normativas que previam a possibilidade de 

mediação e conciliação em cartório extrajudicial. No Ceará, por exemplo, em 2013 foi editado 

o provimento n° 12/13 da CGJ/CE, cujo procedimento de tratamento de conflitos apresentava 

algumas peculiaridades. 

 
112 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de direito notarial. 3. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 464. 
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impugnação judicial do documento, dissuadindo, assim, uma resistência ao cumprimento do 

acordado”.113 

Essa prática atribui, em tese, oponibilidade erga omnes ao acordo selado pelas partes, 

mesmo que ainda não haja homologação judicial, mas, por outro lado, isso torna o 

procedimento do tratamento de conflitos em serventias extrajudiciais mais oneroso às partes, 

haja vista a necessidade de se pagar por, além do tratamento do conflito feito pelo tabelião ou 

pelo registrador, outro ato cartorário. 

Ora, como demonstrado nesta pesquisa, as elevadas custas judiciais ou extrajudiciais 

impostas ao tratamento de conflitos podem significar obstáculos para a concretização do 

direito ao acesso à justiça (mesmo que formal). Para isso, destaca-se que o artigo 39 do 

provimento 67/18 do CNJ prevê a realização de sessões “não remuneradas de conciliação e de 

mediação”, a fim de se garantir, em tese, o direito ao acesso à justiça.  

Quanto a lavratura da escritura pública que outorgaria oponibilidade erga omnes ao 

acordo de mediação ou de conciliação, por ser um ato de mera liberalidade das partes, 

defende-se que o pagamento por este ato notarial não põe óbice à eficácia e importância deste 

procedimento, haja vista a necessidade, prevista em lei, do notário ser remunerado pela 

prática de seus atos. 

Levanta-se, ainda, outra questão. Imagina-se que as partes tratem o conflito perante o 

notário ou o registrador e, após a lavratura do termo de mediação ou de conciliação, se 

arrependam do que foi ali acordado (ou mesmo que haja imperfeições no acordo). Neste caso 

(no caso de arrependimento das partes), defende-se a possibilidade de, pela natureza do 

acordo, realizar-se nova sessão de tratamento de conflito perante o notário para que seja 

lavrado novo acordo pelas partes, substituindo o termo imperfeito. 

Por outro lado, caso as partes já tenham transformado o termo de conciliação ou de 

mediação em escritura pública, defende-se que a alteração deste instrumento público deve ser 

realizada por meio de outro ato notarial, qual seja, a escritura pública de retificação-

ratificação. Essa mesma prática ocorre também nos casos de erros identificados no termo do 

acordo, porém, defende-se que, caso o erro tenha ocorrido por culpa do delegatário, a 

retificação deve ser gratuita, haja vista a já debatida responsabilidade pessoal dos notários e 

registradores.   

 
113 Ibid., 2018, p. 464. 
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De uma forma ou de outra, identifica-se o fato que o procedimento de tratamento 

adequado de conflitos por notários e registradores demonstra-se totalmente extrajudicial, ou 

seja, sem que haja a necessidade de, por exemplo, homologação judicial ou revisão do 

magistrado quanto ao mérito do acordo (ressalvadas as questões formais e de ordem pública), 

o que contribui com a celeridade do tratamento da controvérsia.  

Por fim, discute-se algumas questões de competência do tratamento de conflitos por 

delegatários de serviços públicos. Como visto, existem várias espécies previstas em lei (artigo 

5° da lei 8.935/94) de delegatários de serviços públicos, como tabeliães de notas, tabeliães de 

protesto de títulos, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos 

e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e 

tutelas etc.  

O que se discute neste momento é a possibilidade de, por exemplo, um registrador de 

imóveis, mediador conflitos que envolvam direito de família, como um divórcio (ou mesmo 

um registrador civil de pessoas naturais conciliar controvérsias que envolvam títulos de 

dívidas protestadas). Ou seja, analisa-se, agora, se o delegatário do serviço público está 

vinculado às suas atribuições de origem para tratar conflitos. 

Ora, assim como o mediador e o conciliador extrajudicial podem mediar todos os tipos 

de conflitos (dentre aqueles permitidos pela lei) defende-se que o delegatário, desde que 

respeitados as normas de qualificação e de impedimentos previstos no provimento 67/18 do 

Conselho Nacional de Justiça, pode tratar conflitos estranhos à atividade pela qual recebeu 

delegação do Estado, já que, ao mediar ou conciliar um conflito pelo procedimento previsto 

no provimento em análise, o delegatário mais se aproxima das funções de mediador e de 

conciliador extrajudicial do que mesmo de tabelião ou registrador. 

Ainda, sustenta-se que, em caso de dúvida quando ao procedimento a ser adotado (ou 

sobre qualquer outro assunto), defende-se a aplicação, de forma analógica, do procedimento 

previsto no artigo 30, inciso XIII da Lei 8.935/94, que trata da suscitação de dúvida ao juízo 

competente. Neste caso, o delegatário encaminha o processo, em regra, ao seu Juiz 

corregedor, que analisará o caso e decidirá de forma vinculante. 

Por outro lado, uma marcante característica que merece destaque deste procedimento é a 

concretização da autonomia da vontade das partes, ou seja, o notário e o registrador, por não 

possuir poder de decisão, nestes casos, sobre o mérito da convenção de mediação ou de 



 
111 

conciliação, outorga às partes a possibilidade de decidir os termos e condições do acordo. 

Neste sentido Loureiro indica que “[...] o campo do notário é a seara da justiça preventiva: o 

notário – tal qual o mediador – nada decide, aproxima e aconselha as partes e formaliza 

juridicamente a vontade por elas declarada [...]”.114 

Por fim, destaca-se a celeridade do procedimento como um grande atributo da mediação 

e da conciliação em cartório, haja vista os pequenos prazos previstos no provimento 67/18 do 

CNJ e os próprios princípios inerentes à mediação, à conciliação e às serventias extrajudiciais. 

Com isso, conclui-se que a utilização dos métodos adequados de tratamento de conflitos 

em cartórios extrajudiciais não se resume, apenas, a mais um meio alternativo ao judiciário, 

ou seja, a sua importância vai muito além da simples ideia de desjudicialização de conflitos, 

significando, em verdade, um método efetivo de garantia da ordem jurídica justa. 

 

 
114 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de direito notarial. 3. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 465. 



CONCLUSÃO 

O direito ao acesso à justiça, no Brasil, é garantido, de forma taxativa, pela atual 

Constituição Federal e por algumas normas infraconstitucionais. Ao analisar a necessidade da 

efetividade da garantia do acesso à ordem jurídica justa (acesso à justiça material) identificou-

se que alguns obstáculos põem óbices à concretização desse Direito fundamental. A cultura de 

judicialização de conflitos, ainda atrelada à sociedade brasileira, o altíssimo número de 

demandas judiciais que ingressam diariamente no Judiciário, o tempo médio de duração dos 

processos judiciais e a consequente elevação na taxa de congestionamento do Judiciário 

exemplificam os principais óbices ao acesso à justiça no Brasil. 

A desjudicialização e a desburocratização do tratamento de conflitos demonstra-se de 

fundamental importância para a efetivação do acesso à ordem jurídica justa, para isso, 

analisou-se, além da utilização dos métodos adequados de tratamentos de conflitos 

extrajudiciais, a possibilidade de notários e de registradores conduzirem conflitos atrelados ou 

não à delegação do serviço público dentro dos cartórios extrajudiciais.  

Após analisar o histórico das serventias extrajudiciais no Brasil e no mundo, assim 

como as suas naturezas jurídicas, suas competências, seus princípios e suas legislações, 

conclui-se que o dever de assessoramento às partes, o dever de prevenção de litígios e o dever 

do tratamento adequado de conflitos é inerente, há muito tempo, à atividade notarial e 

registral, especialmente no modelo notarial latino, adotado pelo Brasil. Além disso, os 

princípios e as normas que regem os notários e os registradores são equivalentes (muitas 

vezes semelhantes) aos que doutrinam os mediadores e os conciliadores. 

Com isso identificou-se que, além da possibilidade jurídica dos tabeliães e dos 

registradores funcionarem como mediadores e conciliadores extrajudiciais, conclui-se que 

essa prática, regida pelo provimento 67/18 do Conselho Nacional de Justiça, soma-se para a 

efetivação da garantia do direito fundamental ao acesso à justiça, haja vista a celeridade deste 

procedimento, o tratamento do conflito por um terceiro competente e imparcial e a autonomia 

das partes de decidirem o mérito da questão.  
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