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RESUMO 
 

 

 

 

 

A consecução dos fins almejados pelo constituinte e pelo legislador ordinário passa 
não só pela garantia de acesso ao Judiciário, mas também pelo efetivo acesso à 
Justiça, aqui entendido como direito das pessoas receberem educação suficiente 
para resolverem suas próprias demandas, bem como, nos casos em que 
necessitarem de maior auxílio, direito a terem uma resposta estatal justa, célere, 
módica e eficaz, com a efetiva entrega do bem da vida almejado, em tempo hábil. O 
acesso ao Judiciário foi ampliado nesses mais de trinta anos de vigor da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, todavia ocorreu um 
problema de congestionamento, afetando o efetivo acesso à Justiça. Ampliou-se a 
porta de entrada, mas afunilou-se na porta de saída. Daí buscar o presente trabalho 
estimular um sistema multiportas mais célere, eficaz e, principalmente, que onere 
menos a população como um todo. A solução trabalhada é a mediação pelos 
notários e registradores, particulares em colaboração com o Estado, profissionais do 
Direito, dotados de fé pública e fiscalizados pelo Estado-Juiz, que não custam nada 
ao erário e se fazem presentes em praticamente todas as cidades do Brasil, 
alcançando distritos e localidades longínquas, mesmo aquelas sem a presença de 
um Fórum ou de uma Vara Judicial. A desjudicialização pretendida traz como 
consequências um maior empoderamento do cidadão, uma melhor resposta do 
Judiciário às demandas da população como um todo, além de reduzirem o custo do 
Poder Judiciário. Busca-se analisar o Provimento nº 67/2018 do Conselho Nacional 
de Justiça, verificando-se sua utilização prática. São sugeridas alterações em seu 
conteúdo para uma maior eficácia de tão importante serviço posto à disposição da 
população brasileira. 
 

 
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Serventias Extrajudiciais. Mediação. Provimento 
nº 67/2018 do CNJ. Efetividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The achievement of the ends collimated by the constitutional legislator and by the 
ordinary legislator goes through not only the guarantee of access to the Judiciary, 
but also for the effective access to justice, understood here as the right of people to 
receive sufficient education to solve their own demands, as well as, in those cases 
that needs more assistance, the right to have a fair, swift, modest and effective 
state response, with the delivery of the demanded object in a reasonable time. 
Access to the Judiciary was expanded in these more than thirty years of the 
Brazilian Constituion, however, there was a congestion problem, affecting the 
effective access to Justice. The entrance door was enlarged, but funneled into the 
exit door. Hence, the present work seeks to stimulate a faster, more effective and, 
above all, less burdensome multiport justice system for the Brazilian people. The 
solution worked on is mediation by public notaries and registrators, private people 
that works in collaboration with the state, legal professionals, endowed with public 
faith and supervised by the Judiciary, which cost nothing to the state and are 
present in almost all cities in Brazil, reaching districts and remote locations, usually 
without the presence of a court or a judge. Such dejudicialization has the 
consequences of greater citizen empowerment, better service for the population, 
that will have their demands considered. All that with the redution of the high costs 
of the Judiciary system. The aim is to analyze Resolution nº 67/2018 of the 
National Council of Justice, verifying its practical use and suggesting changes in its 
content for greater effectiveness of such important service made available to the 
Brazilian population. 

 

 

 

Keywords: Access to Justice. Extrajudicial Services. Mediation. National Council of 
Justice Resolution n. 67/2018. Effectiveness. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A crise de confiança pela qual passa o Judiciário tem como uma de suas 

principais razões a verificação por parte da população em geral, principalmente, 

daquelas pessoas e setores que carecem de agilidade na solução de litígios, de que 

tal Poder tem sido incapaz de dar uma resposta rápida e eficaz às demandas que 

lhe são apresentadas. 

Conforme o relatório do Justiça em Números de 20191, o Poder Judiciário 

encerrou 2018 com um estoque de 78.691.031 (setenta e oito milhões, seiscentos e 

noventa e um mil e trinta e um) processos em tramitação. Em 2018, pela primeira 

vez desde que o relatório começou a ser feito, houve uma pequena redução no 

“estoque” de processos que, todavia, continua muito elevado.  

Na verdade, foram iniciadas mais de vinte e oito milhões de demandas no 

ano de 2018, o que totaliza mais de 53 (cinquenta e três) novos processos por 

minuto (isso considerando que a justiça funcionasse ininterruptamente, durante as 

vinte e quatro horas do dia e por trezentos e sessenta e cinco dias no ano). 

Levando-se em consideração os recursos necessários para movimentar 

toda a estrutura judicial, verifica-se que em 2018 foram gastos R$ 93.725.289.726,00 

(noventa e três bilhões, setecentos e vinte e cinco milhões, duzentos e oitenta e 

nove mil, setecentos e vinte e seis reais) com o sistema de Justiça. E mais de 90% 

(noventa por cento) destes valores foram para o setor de recursos humanos 

(pagamento de pessoal)2.  

Verificando-se os litigantes, é razoável pensar que tais custos devam ser 

arcados somente, ou em sua maior parte, por quem utiliza efetivamente os serviços 

do Judiciário? Será que a concessão de gratuidades universais ou por mera 

declaração, que nada mais significa que repartir o custo do serviço entre toda a 

sociedade, contribui efetivamente para a ampliação do acesso à Justiça? Será que 

acesso à Justiça é sinônimo de acesso ao Judiciário? Ou será que como regra a 

                                                 
1 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2019: Ano-base 2018. Brasília: CNJ, 
2019, p. 4. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/ 
8ee6903750bb4361b5d0d1932ec6632e.pdf. Acesso em: 22 jan. 2020. 
2 Ibid. p. 34. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo 
arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf. Acesso em: 22 jan. 2020. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/%208ee6903750bb4361b5d0d1932ec6632e.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/%208ee6903750bb4361b5d0d1932ec6632e.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo%20arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo%20arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf


11 
 
 

parte deseja mesmo é ter seu problema solucionado, arbitrado, mediado por alguém 

isento e de forma célere? 

Diferente dos anos anteriores, o relatório do Justiça em números 2019 

nos traz dois dados importantes que podem auxiliar nas respostas às indagações 

acima. 

O primeiro é que o Poder Público é um dos maiores litigantes do país e 

que, somente as execuções fiscais “paradas” (suspensas ou pendentes) 

correspondem a mais de 38 (trinta e oito) milhões de processos. Consta que as 

execuções fiscais correspondem a 39% (trinta e nove por cento) do total de casos 

pendentes no Judiciário e tais execuções possuem uma taxa de congestionamento 

de 89,7% (oitenta e nove vírgula sete por cento). Ou seja, de cada 1000 (uma mil) 

execuções fiscais, 897 (oitocentos e noventa e sete) estavam paradas em 20183. 

A segunda informação importante é a de que quantidade de processos 

baixados superou a de novas demandas. E dois são os destaques trazidos pelo 

relatório para o início da redução do congestionamento: a redução de execuções 

fiscais, cujas taxas de congestionamento caíram de 92% (noventa e dois por cento) 

em 2017 para menos de 90% (noventa por cento) em 2018. E a redução nas 

demandas da Justiça do Trabalho. 

Em relação às execuções fiscais, o relatório informa que: 

Historicamente as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal 
fator de morosidade do Poder Judiciário. O executivo fiscal chega a juízo 
depois que as tentativas de recuperação do crédito tributário se frustraram 
na via administrativa, provocando sua inscrição na dívida ativa. Dessa 
forma, o processo judicial acaba por repetir etapas e providências de 
localização do devedor ou patrimônio capaz de satisfazer o crédito tributário 
já adotadas, sem sucesso, pela administração fazendária ou pelo conselho 
de fiscalização profissional. Acabam chegando ao Judiciário títulos de 
dívidas antigas e, por consequência, com menor probabilidade de 
recuperação. Os processos de execução fiscal representam, 
aproximadamente, 39% do total de casos pendentes e 73% das execuções 
pendentes no Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 90%. Ou 
seja, de cada cem processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 
2018, apenas 10 foram baixados. Desconsiderando esses processos, a taxa 
de congestionamento do Poder Judiciário cairia em 8,5 pontos percentuais, 
passando de 71,2% para 62,7% em 2018. O maior impacto das execuções 

                                                 
3 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2019: Ano-base 2018. Brasília: CNJ, 
2019, p. 131. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf. Acesso em: 22 jan. 
2020. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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fiscais está na Justiça Estadual, que concentra 85% dos processos. A 
Justiça Federal responde por 15%; a Justiça do Trabalho por 0,28%, e a 
Justiça Eleitoral, por apenas 0,01%. (...) 
Assim como verificado no total de casos pendentes, pela primeira vez na 
série histórica, mesmo que sutil, houve redução dos processos pendentes 
de execução fiscal (-0,4%). Os casos novos também reduziram no último 
ano (-7,7%). A redução do acervo, aliada ao aumento do número de 
baixados (25,8%), fez com que a taxa de congestionamento reduzisse em 2 
pontos percentuais em 20184. 

 

Relevante a informação de redução de quase 8% (oito por cento) nos 

novos casos de execuções fiscais. Isso se deve em boa medida pelo aumento do 

uso do protesto extrajudicial dos títulos após a decisão do Supremo Tribunal Federal 

acerca da constitucionalidade do protesto de certidões de dívida ativa. 

Em novembro de 2016 o Supremo Tribunal Federal declarou 

constitucional o protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa, que são os 

documentos de valor que em regra vão gerar as execuções fiscais, tendo sido fixado 

que o protesto das CDAs “constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não 

restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos 

contribuintes e, assim, não constituir sanção política”5. 

Entre 2017 e 2018 vários órgãos públicos publicaram regras para tal 

protesto, que tem se mostrado eficaz e sem custos para o Estado, o que contribuiu 

bastante para a redução mencionada. 

Com relação à Justiça do Trabalho, o relatório aponta uma redução de 

19,9% (quase vinte por cento) no volume total de novas demandas6, o que foi de 

grande contribuição para a redução do congestionamento e do estoque de 

processos. 

                                                 
4 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2019: Ano-base 2018. Brasília: CNJ, 
2019, p. 131. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf. Acesso em: 22 jan. 
2020. 
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5135. Requerente: 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA. Intimados: PRESIDENTE DA REPÚBLICA e 
CONGRESSO NACIONAL. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 10 nov. 2016. Disponível 
em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4588636.  Acesso em 21. Jan. 2020. 
6 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2019: Ano-base 2018. Brasília: CNJ, 
2019, p. 79. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf. Acesso em: 22 jan. 
2020. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4588636
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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No item 4.1 (LITIGIOSIDADE) da publicação anual do Conselho Nacional 

de Justiça, consta a informação de que 2017 foi marcado pelo fim do aumento do 

estoque de processos, ou seja, após vários anos, iniciava-se um equilíbrio entre a 

quantidade de novos processos e a quantidade de processos baixados ou 

encerrados. 

Já em 2018, pela primeira vez em todo o período de análise do “Justiça 

em Números”, constatou-se uma redução no volume de casos pendentes, com 

queda de quase um milhão de processos judiciais. A redução se deve ao menor 

número de processos iniciados, bem como ao aumento do número de processos 

baixados. 

O resultado decorre, em especial, do desempenho da Justiça do Trabalho, 
que praticamente manteve a produtividade do ano anterior apesar da 
redução de 861 mil novos processos (Figura 47). Dessa forma, houve 
redução no estoque de 656 mil processos. Há de se destacar que a 
redução dos processos ingressados pode estar relacionada à reforma 
trabalhista aprovada em julho de 2017, tendo entrado em vigor em 
novembro de 20177. 

 

Ante tais fatos, pode-se concluir que pelo menos dois são os caminhos a 

serem buscados para a redução do congestionamento do Judiciário: 1) 

deslocamento das demandas para o extrajudicial ou para setores e atores não 

judiciais ou pré-judiciais, reservando-se ao judicial somente o indispensável; e 2) 

uma maior responsabilização ou participação dos usuários dos serviços judiciais na 

manutenção do custo da Justiça. 

Com a adoção das duas medidas acima, em tese se manteria o acesso à 

Justiça na porta de entrada, com redução de litigância temerária ou de má-fé, 

podendo haver até ampliação do acesso por parte daqueles que efetivamente 

necessitam, que não se utilizam do sistema regular de Justiça impositiva, seja pela 

sua formalidade, seja pela distância, seja por desconhecimento ou até temor, mas 

que passariam a utilizar o sistema de mediação, guiado, menos formal e mais perto 

do cidadão. 

                                                 
7 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Op Cit. p. 79. 



14 
 
 

Ao Judiciário se reservaria somente o indispensável, os casos mais 

complexos e, mesmo assim, com uma maior participação no custeio por parte 

daqueles que derem causa à demanda judicial. Isso como consequência direta de 

um estímulo à litigância responsável ou de um desestímulo à litigância temerária ou 

de má-fé, com a responsabilização das partes pelos seus próprios atos. 

Basta que se repare que os dois destaques do “Justiça em números” se 

deram exatamente nestas duas vertentes, ou seja, estimulou-se a desjudicialização 

e desestimulou-se a litigância irresponsável, com a cobrança de custas judiciais 

também ao autor, no caso de ações trabalhistas, o que fez cair o número de 

processos abertos. Isto mesmo com a manutenção de um forte sistema de 

gratuidades na Justiça do Trabalho, principalmente por parte dos trabalhadores com 

menores salários, uma vez que não se pode também impedir uma pessoa de ter sua 

demanda analisada por conta de efetiva hipossuficiência financeira. 

Já a desjudicialização ocorreu principalmente pelo deslocamento da 

cobrança de débitos fazendários para os cartórios de protestos de títulos, inclusive 

com a negativação do devedor, o que zerou o custo da cobrança para o poder 

público e, consequentemente, para a sociedade, que arca com a manutenção da 

máquina pública, enquanto a CDA continua sendo cobrada, mas de forma 

primeiramente extrajudicial, com a vantagem de que os emolumentos são pagos 

somente ao final e pelo devedor, quando do pagamento da dívida. 

O que ocorreu com a reforma trabalhista, poderia ocorrer também em 

outras áreas do Direito. A referência aqui é a uma redução na concessão de 

gratuidades, originalmente concedidas sob a justificativa de ampliação do acesso à 

Justiça, mas que no médio prazo acabou por dificultar tal acesso, já que houve um 

afunilamento, um congestionamento, na porta de saída. Desta forma, seria 

importante a tomada de medidas como: 

- a limitação de gratuidade somente às pessoas que dela efetivamente 

necessitem (necessidade fática devidamente comprovada); 

- a imputação de efetiva responsabilidade aos litigantes de má-fé, com 

imposição de multas, de custas e de honorários e até perda da gratuidade; 
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- a implantação de ferramentas de real desestímulo à litigância, com 

aumento das penas pecuniárias aos demandantes contumazes ou àqueles que se 

valem da lentidão judicial para protelarem o cumprimento de suas obrigações; 

- a criação de vantagens efetivas para a composição, tais como a redução 

de multas eventualmente aplicadas antes ou no curso do processo ou mesmo a 

redução das próprias custas do processo em caso de composição, desde que antes 

de uma certa fase do processo, de acordo com regras pré-estabelecidas, etc. 

Tais medidas trariam uma mudança de mentalidade, algo tão necessário 

para que se alcance um sistema de Justiça mais célere, módico e eficaz. 

O fato é que há um esgotamento do modelo judicial adotado hoje, em que 

a busca por um amplo acesso à Justiça acabou sendo usado como sinônimo de 

acesso ao Judiciário, trazendo um ingresso não qualitativo. Não que o sistema seja 

ruim, mas há um claro esgotamento do mesmo, no sentido de limitação fática, sendo 

importante a criação e o estímulo de alternativas razoáveis. 

Em verdade, não basta garantir o ingresso no Poder Judiciário, mas 

principalmente, deve-se garantir a solução efetiva da demanda proposta. O respeito 

aos princípios constitucionais do devido processo legal, da efetividade e da razoável 

duração do processo é alcançado com a entrega do bem da vida em tempo hábil. 

E como a questão do protesto de títulos de dívidas públicas já é questão 

comprovadamente eficaz e uma realidade ativa atualmente, resta a busca de novas 

formas de colaboração para tal redução. 

Dentro desta realidade, importante a utilização de outros meios de 

resolução de conflitos como forma de alcançar ou pelo menos auxiliar a tão almejada 

pacificação social. Essa foi, inclusive, a premissa adotada pelo novo Código de 

Processo Civil (lei nº 13.105/2015) e pela Lei de Mediação (lei nº 13.140/2015), que 

estimulam a adoção de modelos alternativos de resolução de demandas. 
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Aqui entra a importância das Serventias Extrajudiciais, que possuem 

como um de seus escopos, dar forma segura e eficaz aos negócios jurídicos8, sendo 

que os chamados “cartórios” previnem milhares de litígios anualmente e auxiliam 

cada vez mais o Judiciário, estando cotados pela população como um dos serviços 

mais confiáveis do país9, razão pela qual podem e devem contribuir para a solução 

do problema. 

Assim, nesta dissertação se analisa se o foro extrajudicial pode contribuir 

com a desjudicialização das demandas judiciais através da mediação, com o exame 

dos limites e competências que regem a matéria, bem como se estuda a forma como 

a desjudicialização tem se dado por intermédio dos cartórios extrajudiciais na prática 

e o resultados daí advindos, verificando-se as razões da aparente estagnação do 

modelo de justiça consensual no Brasil ou as razões de tão altos níveis de 

congestionamento da Justiça brasileira, com apresentação de propostas para 

auxiliar no aumento de resolução de casos por autocomposição. 

O pesquisador é Registrador Civil das Pessoas Naturais em Fortaleza-CE, 

tendo atuação direta e interesse no assunto. Por tal razão e por uma necessidade de 

se averiguar a eficácia da mediação na seara do extrajudicial, foi feita uma breve de 

pesquisa de campo com todos os Registradores Civis da capital cearense acerca da 

utilização e efetivo emprego da mediação nos cartórios de pessoas naturais da 

capital. 

Conclui-se da pesquisa de campo que o instituto, da forma como está 

colocado pelo Conselho Nacional de Justiça atualmente para os notários e 

registradores, não possui a eficácia almejada, por conta de amarras existentes na 

redação do Provimento n. 67. 

Por conta da importância do instituto, mas de sua atual ineficácia, é feita 

uma sugestão de alteração do Provimento n.º 67 do Egrégio Conselho Nacional de 

Justiça, publicado em 27 de março de 2018, relacionado à mediação extrajudicial, na 

                                                 
8   BRASIL. Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição 
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios) – Artigo 1º - Serviços 
notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a 
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 
9 Fonte: Anoreg-BR Disponível em https://www.anoreg.org.br/site/salas-tematicas/pesquisa-
datafolha/. Acesso em 17 jan. 2020. 

https://www.anoreg.org.br/site/salas-tematicas/pesquisa-datafolha/
https://www.anoreg.org.br/site/salas-tematicas/pesquisa-datafolha/
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tentativa de torna-lo mais eficaz em relação à sua utilização em Cartórios 

Extrajudiciais, com busca de um equilíbrio que atenda os diversos interesses em 

jogo, tornando este serviço economicamente viável para os ofertantes do mesmo, 

sem onerar demasiadamente o usuário (população), com efetiva redução das 

demandas e alcance de uma maior pacificação social. 

Utiliza-se o método monográfico, podendo a pesquisa ser classificada, do 

ponto de vista técnico, como bibliográfica e documental. 

Bibliográfica, porque elaborada a partir de material já publicado, 

baseando-se em leitura e interpretação de livros, artigos científicos, revistas e 

notícias jurídicas acerca da matéria, sem prejuízo da análise de dados estatísticos 

relevantes, tais como a quantidade de casos que deixaram de ingressar na Justiça 

por conta da solução extrajudicial, além do tempo e do custo da Justiça. Tais 

informações servirão de fundamentação teórica para algumas das conclusões a que 

se pretende chegar com o estudo em tela. 

Documental, uma vez que analisará diversas fontes de informação, 

principalmente fontes legais, tais como a Constituição Federal de 1988, a Lei da 

Mediação, o Novo Código de Processo Civil, dentre outros. Normas infralegais 

também serão consultadas, notadamente as decisões, as Recomendações e os 

Provimentos do CNJ. 

A dissertação é, ainda, descritiva, com explanação de características e 

conceituação dos institutos estudados, tais como mediação, conciliação, 

autocomposição, empoderamento, dentre outros. É, por fim, pura e qualitativa. 

Quanto ao método de trabalho, utiliza-se o método dedutivo, no qual o 

raciocínio “parte do geral para chegar ao particular, do universal para chegar ao 

singular. Em outras palavras, a dedução consiste em tirar uma verdade particular de 

uma verdade geral na qual ela está implícita” 10. 

Para isto, consideram-se algumas premissas, tais como a de que o 

sistema pátrio de respostas às demandas judiciais necessita de novas ferramentas 

ou de nova formatação, tendo como foco a visão constitucional democrática atual, 

                                                 
10 GALLIANO, A. Guilherme. O método científico: teoria e prática. São Paulo: Harbra, 1986. p. 48. 
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olhando para todas as partes efetivamente envolvidas nos litígios e principalmente 

na análise macro da questão: a de que o país precisa dar respostas seguras e ágeis 

para os litígios, para que se crie um ambiente negocial propício ao desenvolvimento 

com segurança e eficiência. 

A dialética também se faz presente, havendo o estabelecimento de 

divergências doutrinárias sobre as novas propostas que estão sendo incorporadas 

ao sistema jurídico brasileiro, principalmente a partir da mudança do paradigma de 

que a solução dos litígios deve se dar em ambiente totalmente estatal judicial 

(sistema de única porta). 

Parte-se, assim, da premissa maior de que novas formas de pacificação e 

aumento da segurança jurídica devem ser buscadas, sendo também premissa que a 

resposta às demandas deve ser célere, segura e eficaz, concluindo-se pela 

possibilidade de solução dos problemas apontados com o auxílio dos notários e dos 

registradores extrajudiciais. 



2 ACESSO À JUSTIÇA: O QUE SIGNIFICA ISSO? 

Inicialmente, deve-se analisar o que efetivamente busca a sociedade em 

relação ao Judiciário. Aparentemente, o que busca qualquer pessoa quando leva 

uma demanda a alguém é a solução de um problema. 

Em um Estado Democrático de Direito, o Judiciário deve ser visto como 

um seguro. Ou seja, como algo imprescindível ou muito importante, mas que as 

pessoas almejam não precisar usar ou dele se socorrer. Assim, quanto menos 

dispendioso, melhor. Da mesma forma, quanto mais simples e célere, mais 

desejável. 

Consequentemente, quanto menos aparecer, quanto menos custoso for, 

quanto mais célere e eficaz conseguir ser, melhor será visto pela população. Para 

isso, deve-se estimular não o ingresso com novas demandas, mas a litigância 

responsável, em ultima ratio, ampliando-se as formas alternativas de solução de 

litígios e, principalmente, dotando-se as pessoas de educação e capacitação 

suficientes (e aqui quanto mais linguagem, melhor e mais fácil se chegar a um 

acordo, a um entendimento, daí a importância da educação) para auto comporem, 

para solucionarem respeitosa e harmoniosamente seus conflitos e desavenças (a 

isso chamamos de empoderamento, que é a tomada de consciência pela pessoa de 

que ela é um ser pensante, significativo, racional, que deve sim lutar pelos seus 

direitos, mas, principalmente, que deve assumir suas responsabilidades, em atitude 

ética). 

Já no que toca à Justiça, deve-se ressaltar que, por ser uma palavra 

plurissignificativa, possui diversos vieses e interpretações. Cabe aqui informar que o 

acesso à Justiça deve ser visto como algo maior e mais amplo que o acesso ao 

Judiciário. 

Cappelletti e Garth tratam da dificuldade por parte dos utentes da 

linguagem quando à plurissignificação da expressão contida nos símbolos “ACESSO 

À JUSTIÇA”, mas enfocam em duas vertentes principais. Vejamos.
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A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o 
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que 
sejam individual e socialmente justos.11 

 

Nesse ponto, não podemos descuidar que a definição clássica de acesso 

à Justiça se confundia com acesso ao Judiciário o que, na verdade, é somente uma 

das características ou uma das vertentes para o alcance do efetivo acesso à Justiça. 

Com efeito, informa-nos Mauro Cappelletti e Bryan Garth que o 

Direito ao acesso a proteção judicial significava essencialmente o direito 
formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação. A teoria era 
de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito natural”, os 
direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para a sua 
proteção. Esses direitos eram considerados anteriores ao Estado; sua 
preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem 
infringidos por outros. O Estado, portanto, permanecia passivo, com relação 
a problemas tais como aptidão de uma pessoa para reconhecer seus 
direitos e defendê-los adequadamente, na prática12. 

 

A Constituição Federal dispõe expressamente desse direito fundamental 

sob o aspecto mais formal, deixando claro a inafastabilidade da jurisdição, sob os 

seguintes dizeres: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”13. Aqui temos claramente uma verificação de direito de acesso ao 

Judiciário, que é uma espécie de acesso à Justiça (gênero), mas este não se 

resume àquele. 

Em verdade, este enfoque já era familiar ao país desde 1948, quando foi 

aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, declaração 

ratificada pelo Brasil e que já trazia essa perspectiva interna ou formal de acesso à 

Justiça, que é o acesso ao Judiciário14. 

                                                 
11 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1988, p.8. 
12 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. Cit. 1988, p. 11. 
13 BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988. Artigo 5º, inciso XXXV.  
14 Assembleia Geral da ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 217 (III) A. Paris, 1948. 
“Art. 10º Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e 
publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e 
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Destaque-se que, para um início, foi importante o “alargamento” da porta 

de entrada, até mesmo com a gratuidade universal no Juizado Especial, a 

concessão de gratuidade por mera declaração de hipossuficiência, a justiça do 

trabalho gratuita para o trabalhador em todos os casos, etc. 

Ocorre que mais de 30 (trinta) anos já se passaram desde a promulgação 

da Constituição vigente e os efeitos desejados foram alcançados. A própria internet, 

a comunicação de massas, a urbanização, dentre outras mudanças, fizeram as 

pessoas mais conscientes da existência e das possibilidades do Judiciário. 

E aquilo que era um estímulo inicial se tornou um problema. Alargou-se a 

porta de entrada, mas a porta de saída não tem como ser demasiadamente 

ampliada no sistema tradicional, havendo a necessidade de um “freio de arrumação”. 

 

2.1 ONDAS DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth chamam esse fenômeno de acesso ao 

Judiciário como “ondas renovatórias” do movimento de acesso à Justiça. 

A primeira onda se caracteriza pelo fornecimento de assistência judiciária 

aos mais pobres pelo Estado. Relaciona-se com o obstáculo econômico da justiça. 

Ou seja, não se pode dar um direito só formalmente, mas há de se ter meios de 

permitir que aquele que não tenha recursos consiga ter sua petição, sua causa 

analisada pelo Estado Juiz. Do contrário, os mais favorecidos economicamente 

esmagariam os mais pobres. 

Boaventura de Sousa Santos trata bem especificamente do tema, 

ressaltando a importância de uma advocacia ou defensoria pública de qualidade, 

que não fosse gerida pela Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco fosse mais 

um cargo estatal. Ele trata do tema nas seguintes bases: 

                                                                                                                                                         
obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.”. 
Disponível em https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. Acesso em 24 
jan. 2020. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
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No Brasil está-se a realizar aquilo que eu propus em Portugal, mas que não 
foi possível concretizar devido, sobretudo, à oposição da Ordem dos 
Advogados: a criação de uma defensoria pública. A experiência comparada 
mostra-nos que, quando a assistência judiciária é entregue à Ordem dos 
Advogados, não funciona com eficácia. A razão é simples: a Ordem dos 
Advogados quer proteger o seu mercado, ou seja, reservar para a 
advocacia bem remunerada o desempenho profissional de qualidade. A 
logica de mercado não lhe permite deslocar bons advogados para fazer 
assistência judiciária. Seria um contrassenso. Tem, por isso, que haver um 
outro sistema. Mas, em Portugal, quando propus a criação do defensor 
público, que não era um funcionário do estado, houve logo a reação de que 
se tratava de mais uma burocracia do Estado. O que eu propunha era a 
criação de um instituto público, uma figura diferente da de um serviço do 
Estado15. 

 

 Já a segunda onda descrita por Cappelletti se consubstancia pela 

representação jurídica dos interesses difusos, especialmente nas áreas de proteção 

ambiental e do consumidor. 

A terceira onda seria a maior atenção dada ao acesso à Justiça, aqui 

englobados os posicionamentos anteriores, só que indo além, em uma tentativa de 

ataque às barreiras de acesso de forma articulada e compreensiva16. 

A partir de estudos como os levados a efeito pelo supracitado autor, foram 

propostas alterações legislativas e mudanças foram feitas no sistema Judiciário ou 

de acesso à Justiça, inclusive no Brasil. 

E se, inicialmente, os altos custos (que eram suportados pelos usuários 

do sistema judicial) eram causa de inacessibilidade ou de acessibilidade meramente 

formal, que alcançava somente os mais afortunados, a transferência desse custo de 

forma quase universal para o Estado (ou seja, para toda a população) acabou por 

inverter a lógica e gerou um ônus demasiadamente grande para a sociedade como 

um todo. Sociedade esta que, em sua maioria, não utiliza os serviços judiciais17. 

                                                 
15 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. rev. amp. 
São Paulo: Cortez, 2014. p. 32. Nota de rodapé número 56. 
16 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. Cit. 1988. p. 31. 
17 O país conta com aproximadamente duzentos e dez milhões de habitantes e entram no sistema 28 
(vinte e oito) milhões de ações anualmente. Isso dá pouco mais de 13% (treze) por cento da 
população. Sabe-se, no entanto, que a maior parte dessas ações possui como litigantes os mesmos 
atores: poder público, pessoas jurídicas, etc. A massa do país quase não se socorre dos serviços 
judiciários e, quando o faz, se restringe a pequenas causas, etc. 
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O pagamento de uma alta conta por quem precisa de outros cuidados tão 

urgentes (ou ainda mais importantes) quanto o acesso a um sistema judicial deve 

levar os estudiosos a reflexões acerca de como enfrentar o desafio da redução dos 

custos sem perda de acesso ao sistema de Justiça. 

Aqui entra a importância da análise de redução de custos com pessoal, de 

criação de processos mais enxutos, com menos recursos, de previsibilidade ou 

modicidade nos honorários sucumbenciais (os honorários contratuais 

permaneceriam livres, mas sem ressarcimento pela parte vencida ou com 

ressarcimento até certos limites previamente estabelecidos), o fim das gratuidades 

universais, o fim da aceitação de hipossuficiência econômica somente declarada, a 

gratuidade parcial e não extensiva automaticamente a todos os atos do processo e 

pós-processo, dentre outros. Destaca-se também a adoção de um sistema 

multiportas, o qual será conceituado mais a frente, mas do qual a desjudicialização, 

com solução dos conflitos por outros atores que não o Estado Juiz, é destaque. 

Importante refletir que anualmente, a Justiça custa aos cofres públicos 

quase R$ 94.000.000.000,00 (noventa e quatro bilhões de reais). Se levarmos em 

conta a quantidade de novas demandas anuais (aproximadamente vinte e oito 

milhões), teremos um custo aos contribuintes superior a três mil e trezentos reais por 

litígio. Isso sem levarmos em conta os custos com advogados, ministério público, 

defensorias, procuradorias, peritos, intérpretes, etc. 

Se dividirmos este custo anual de manutenção somente do Judiciário (que 

repita-se, é parcial, pois não leva em conta os outros atores do sistema de Justiça), 

por cada habitante (aproximadamente 210 milhões de brasileiros18), a conta é de 

mais de R$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais) para cada brasileiro pagar. 

O fato é que a conta é muito cara. Inclusive, esta foi uma das justificativas 

para a aprovação da reforma tributária. 

Este custo aumenta e muito se levarmos em consideração os outros 

atores necessários do sistema judicial. 

                                                 
18 Fonte: IBGE. População estimada em 2019: 210.147.125 de habitantes (aproximadamente 
duzentos e dez milhões de pessoas). Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. 
Acesso em 24 jan. 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama
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Por isto, têm-se buscado alternativas ao Judiciário para a resolução dos 

conflitos. A isso se tem chamado sistema multiportas, ou seja, o acesso à Justiça se 

garante com as respostas às demandas da sociedade por diversos atores, e não 

somente pelo Judiciário. 

Em verdade, Roberto Portugal Bacellar dá continuidade ao tema das 

ondas renovatórias e trata de uma quarta onda. Citando Economides19, diz que a 

quarta onda seria uma “onda ética”, voltada aos operadores do Direito e se 

caracteriza pela exposição das dimensões éticas dos profissionais que se 

empenham em viabilizar o acesso à Justiça e à própria concepção de Justiça, 

indicando ainda importantes e novos desafios no que toca a responsabilidade 

profissional e o ensino jurídico. Ou seja, o acesso à Justiça importa em uma 

renovação ética, em uma busca sincera e efetiva dos estudiosos e operadores do 

Direito em prol da efetiva justiça, igualitária e acessível a todos. 

E é exatamente esta a proposta do presente trabalho. Buscar formas de 

melhorar o acesso à Justiça, em sua concepção ampla, melhorando-se seus custos, 

sua aceitação pela população, através de novos atores, com resultados que 

pretendem-se eficazes e concretizadores não só da quarta onda, mas também da 

quinta onda da justiça, da qual se falará abaixo. 

A quinta onda da justiça, proposta de Bacellar, é exatamente a adoção do 

sistema multiportas e de uma efetiva consideração à porta de saída, ou seja, busca-

se eficiência quanto aos resultados dos litígios, das demandas, com satisfação pelas 

partes envolvidas e uma resposta em tempo hábil. 

Vejamos como se manifesta o citado autor: 

No Brasil da pós-modernidade, em face do grande número de processos 
litigiosos existentes e do surpreendente índice de congestionamento dos 
tribunais, surge o que qualificamos como uma quinta onda (nossa posição) 
voltada ao desenvolvimento de ações em dois aspectos: 
a) de saída da justiça (em relação aos conflitos judicializados); 
b) de oferta de métodos ou meios adequados à resolução de conflitos, 
dentro ou fora do Estado, no contexto do que denominamos (nossa posição) 
acesso à justiça como acesso à resolução adequada do conflito. 
É importante, como componente dessa quinta onda, perceber a 
complexidade das relações entre as pessoas e ampliar o conhecimento de 

                                                 
19 ECONOMIDES, Kim. Ethical Challenges to legal education and conduct. Oxford: Hart, 1998. In 
BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012 – (Coleção 
Saberes do Direito, 53). ISBN 978-85-02-17182-4.  p. 26 
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forma interdisciplinar agregando algumas técnicas, ferramentas, 
mecanismos e instrumentos para enfrentar, tecnicamente (não 
intuitivamente), o problema social presente em qualquer conflito. 

 

E os dois aspectos têm sido enfrentados pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 

O primeiro através de metas de produtividade, de publicação de 

resultados por magistrado, por vara, o que tem levado a um “nivelamento por cima” 

do número de processos resolvidos por magistrado, trabalhado por servidor, a cada 

ano. 

Não é pretensão desta obra tratar a questão da “qualidade” da resposta 

estatal frente aos hercúleos desafios dados pelo congestionamento atual e pela 

exposição dos dados ao público, que tem levado a altíssimos índices de 

sentenciamentos por parte dos magistrados brasileiros. 

Já em 2003, Marmelstein destacava a importância de o magistrado atuar 

com o máximo de racionalidade em prol da efetividade, em busca de um ótimo 

desempenho do Judiciário (dos atores judiciais: servidores, magistrados, etc.) 

O citado doutrinador, ao tratar do congestionamento do Poder Judiciário e 

das causas da demora na resolução judicial dos conflitos (resposta estatal à 

demanda), nos informa que 

As causas pela demora, na maioria das vezes, fogem ao controle do 
magistrado. Por mais que trabalhe, o juiz jamais conseguirá concluir, com 
êxito, os milhares de processos que estão sob sua condução. Há poucos 
juízes, poucos funcionários, poucos instrumentos de trabalho, pouco 
investimento no Judiciário, o sistema processual é burocrático, sobretudo no 
que se refere aos recursos, além de existirem inúmeros outros problemas 
igualmente sérios, que dificultam o desempenho do Poder Judiciário, como, 
por exemplo, o aumento da taxa de litígios (explosão da litigiosidade), sem 
que os foros judiciais tenham capacidade de absorver essa demanda. 
Porém, nem por isso o magistrado pode se conformar e aceitar as coisas 
como estão. É preciso criatividade, simplicidade, pragmatismo, 
racionalidade e espírito inovador para poder alcançar a máxima efetividade 
processual com os poucos meios de que se dispõem20. 

 

                                                 
20  MARMELSTEIN, George. Pela Racionalidade dos Expedientes Forenses: o máximo de resultados 
com o mínimo de atos processuais. Revista CEJ. Brasília, n. 22, p. 80-92, jul./set. 2003. p. 81. 

http://lattes.cnpq.br/7246502668786375
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O fato é que o Justiça em números de 2019 destaca que a produtividade 

dos magistrados atingiu uma marca histórica (maiores valores já medidos nos 

últimos 10 anos), com uma média de oito casos julgados por cada dia útil do ano21. 

Se por um lado tal dado evidencia a falácia de se dizer que juiz trabalha 

pouco ou que tem férias em excesso ou recessos em demasia, ou qualquer outra 

atribuição que lhe reduza em termos de carga de trabalho, por outro lado fica a 

certeza de que em um futuro próximo haverá a discussão acerca da qualidade de tal 

atendimento, de tal resposta estatal, pois é quase que humanamente impossível 

tamanha produtividade sem perda de qualidade ou sem massificação das causas, já 

que o magistrado possui uma enorme quantidade de outras atribuições e 

responsabilidades, além do ato de sentenciar. 

Assim, em seu primeiro aspecto22, a quinta onda de acesso à Justiça, 

proposta por Bacellar já tem alcançado seu desiderato (produtividade quantitativa 

dos atores judiciais, notadamente dos magistrados). 

Já o segundo aspecto diz respeito ao fato de que o acesso deve ser visto 

como a oferta de métodos e meios adequados à resolução de conflitos, dentro e fora 

do Estado, em métodos consensuais ou adversariais; autocompositivos ou 

heterocompositivos, pelo Judiciário ou por terceiros. 

A verdade é que não há método melhor ou pior, mais correto ou mais 

aleatório, devendo os atores envolvidos na resolução estarem devidamente 

preparados para a solução mais justa, que é aquela célere, módica e dentro da lei. 

Quanto a este segundo aspecto, a Resolução 125 do CNJ dispõe sobre a 

política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos. 

 

                                                 
21 Justiça em números 2019. Sumário Executivo. p. 7. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/8ee6903750bb4361b5d0d1932ec6632e.pdf. Acesso em 
17 fev. 2020. 
22 Inclusive, em relação a este primeiro aspecto, destaca-se a Resolução n.º 70 do Conselho Nacional 
de Justiça, datado de 18 de março de 2009, que “Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão 
Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências”. Posteriormente, esta Resolução 
foi substituída por outras Resoluções, sempre com metas a serem alcançadas pelo Judiciário. 
Atualmente, vige a Resolução nº 198, de 01/07/2014. Disponível em 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2029  

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/8ee6903750bb4361b5d0d1932ec6632e.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/8ee6903750bb4361b5d0d1932ec6632e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2029
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2.2 ONDAS DE SAÍDA DA JUSTIÇA 

 

Em verdade, a efetiva saída da justiça, que nada mais é do que a 

resposta estatal (ainda que dada por um terceiro, auxiliar do judiciário), é parte 

dessa quinta onda proposta por Bacellar. Somente para fins didáticos e de melhor 

compreensão é que se faz a separação neste tópico, mas a quinta onda engloba 

essa real preocupação com a efetividade da resposta. 

Aqui a resposta passa pela questão da produtividade, da redução dos 

recursos e da burocracia, de uma maior eficácia dos processos, do qual destacamos 

a reforma processual civil e, principalmente, o protesto extrajudicial das Certidões da 

Dívida ativa por parte das Fazendas Públicas, dentre outros. 

Entende-se aqui que é possível haver progresso, ou seja, aumentar-se a 

eficácia da atuação dos atores extrajudiciais. Ainda há espaço para um incremento 

da solução de demandas também pela arbitragem (método adversarial de resolução) 

e, principalmente, pela mediação, enfoque desta dissertação. 

Bacellar define o método consensual ou não adversarial de resolução de 

disputas como o 

[...] feitio voluntário em que terceiro imparcial colhe informações sobre o 
conflito, relaciona de forma ampla todas as questões apresentadas pelos 
interessados, investiga (por meio de perguntas) as necessidades, os 
sentimentos, as posições e os interesses, estimulando-os a encontrar, como 
resultado, por eles mesmos, as soluções desejadas (solução ganha/ganha). 
Nos métodos consensuais, quando o terceiro se depara com posições, 
considera-as relativas (posições aparentes). Permite-se no método 
consensual a expressão de emoções, sentimentos, e o terceiro procura 
estabelecer um ambiente seguro para juntamente aos interessados 
relativizar posições e identificar os verdadeiros interesses. Há cooperação 
sem produção de provas ou necessidade de que os interessados 
convençam o terceiro (conciliador ou mediador) de que estão com a razão, 
pois a solução será construída pelos interessados a partir de suas próprias 
razões, sem quaisquer imposições: o resultado é que pelo método 
consensual, na forma autocompositiva, todos ganham23. 

 

                                                 
23 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012 – (Coleção 
Saberes do Direito, 53). ISBN 978-85-02-17182-4. p. 19-20. 
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Resumem-se então as ondas de saída como os movimentos (estudos, 

estabelecimento de metas de nivelamento e produtividade, alterações legislativas 

com simplificação de processos e procedimentos, criação de juizados especiais, 

estabelecimento formal de um sistema de resposta estatal multiportas, etc.) levados 

a efeito para reduzirem o congestionamento do Poder Judiciário, com a busca da 

concretização da ordem trazida pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004, que 

incluiu o artigo 5º, LXXVIII e trouxe o seguinte direito fundamental: “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”24.      

 

2.3 CONCEITO DE ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) OU 

TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS. FINALIDADE. 

 

O próximo capítulo irá detalhar alguns métodos alternativos de solução de 

conflitos e sua importância para um sistema de Justiça eficaz. Antecipam-se aqui, 

todavia, de forma breve, algumas informações acerca dessas “alternativas” para a 

resolução de disputas. 

Em primeiro lugar, importa ressaltar que, embora tenha havido um maior 

enfoque nos últimos anos em relação ao tema, notadamente como forma de 

desafogar o Judiciário de uma grave crise de efetividade, advinda notadamente de 

uma sobrecarga de trabalho, já que havia uma grande litigiosidade represada entre o 

povo brasileiro e, em pouco tempo, convergiram uma série de fatores, tais como o 

avanço tecnológico, a explosão dos cursos de Direito pelo país, a facilitação na 

obtenção de gratuidades ao litigar, o fortalecimento da Defensoria Pública, dentre 

outros fatores, que, diga-se, ocorreram em um período relativamente curto de tempo, 

que causaram uma explosão quantitativa de processos, o estudo de meios 

alternativos de soluções de disputas é algo de extrema importância em qualquer 

país democrático, mesmo naqueles em que não há congestionamento no Poder 

Judiciário. 

                                                 
24 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
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Isto porque o foco destes meios alternativos, principalmente dos 

autocompositivos, é o “ganha-ganha”, é o empoderamento, é a efetiva participação 

dos atores envolvidos, trazendo na maioria dos casos a satisfação de todas as 

partes envolvidas. 

E a pacificação social se dá pelo sentimento de satisfação das partes. Em 

regra, a decisão imposta pelo Estado-Juiz traz satisfação a somente uma das partes, 

ou eventualmente a nenhuma delas, configurando um estado de permanente 

insatisfação parcial, que não traz de forma tão eficaz a almejada paz social. 

Ante o exposto, tem-se que estes meios alternativos são muito 

importantes para o descongestionamento do Judiciário. No entanto, fica claro que, 

para além de tal importância, tais institutos são essenciais a uma sociedade pacífica, 

madura e responsável, devendo ser estimulado o uso e o estudo dos instrumentos 

alternativos de solução de controvérsias em toda e qualquer sociedade democrática. 

Os estudos modernos das técnicas de negociação e de solução de 

conflitos ganharam destaque em algumas universidades americanas e europeias 

nas últimas décadas. Um exemplo é o PON (Program on negotiation) da Harvard 

Law School25.  

Destaque-se que o programa da Universidade de Harvard contou ou 

conta com grandes estudiosos do tema, como os fundadores William Ury, Lawrence 

Susskind, James Sebenius, Howard Raiffa, Frank Sander, Bruce Patton, dentre 

outros26. 

Mas o que significa ADR (alternative dispute resolution) ou, como é mais 

chamada no Brasil, tratamento adequado de conflitos? 

Ab initio, cumpre salientar que, como é comum no estudo dos termos e 

suas significações, os nomes serem relativamente vagos ou imprecisos. Dentro dos 

símbolos que formam as palavras, elas nem sempre significam exatamente ou 

literalmente o que consta dos símbolos que formam a palavra e das palavras que 

formam as expressões. 

                                                 
25 Para saber mais acesse: https://www.pon.harvard.edu/. (site em inglês). Acesso em 13 fev. 2020. 
26 Informação disponível em https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/who-are-the-
founders-of-pon/. Acesso em 13 fev. 2020. 

https://www.pon.harvard.edu/
https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/who-are-the-founders-of-pon/
https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/who-are-the-founders-of-pon/
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Isto é dito para que não se pense que o que estiver fora da “ADR” não é 

um tratamento adequado. Caso assim fosse, concluir-se-ia que o tratamento judicial 

tradicional dos conflitos não é um tratamento adequado, o que não é verdade. 

O que se busca com esse nome é dar atenção a outras formas de 

tratamento de conflitos, formas que se mostrem adequadas e que se diferenciem do 

modelo usual tradicional (o modelo judicial, em que um magistrado imparcial analisa 

o caso e decide, impondo a melhor solução dentro da lei). 

Bacellar define a resolução alternativa de disputas da seguinte forma: 

Consagrou-se a utilização da sigla ADR a indicar resolução alternativa de 
disputas (Alternative Dispute Resolution) como a que emprega a 
negociação, a mediação e a arbitragem fora do âmbito do sistema oficial de 
resolução de disputas. As soluções alternativas consistem naquelas que, 
por intermédio de um portfólio de métodos, formas, processos e técnicas, 
são aplicadas fora do âmbito do Poder Judiciário. 
Também é de uso corrente a sigla Masc a indicar Meios ou Métodos 
Alternativos de Solução de Conflitos com concepção semelhante 
compreendida como a que utiliza a negociação, a mediação e a arbitragem 
com soluções extrajudiciais (métodos a serem aplicados para soluções que 
ocorrem fora do Poder Judiciário)27. 
 

Note que o citado doutrinador traz a mesma sigla para o português como 

“Masc” ou “métodos alternativos de solução de conflitos”. E dentro destes métodos 

destacam-se a mediação, a negociação e a arbitragem. Outros sinônimos seriam as 

siglas “Mesc” que indicariam os métodos extrajudiciais de solução de conflitos e 

“RAC” para resolução alternativa de conflitos. Todos nomes a indicar a tentativa de 

solução de disputas ou litígios de forma alternativa, complementar ou paralela às 

atividades desenvolvidas pelo Judiciário28. 

Por fim, o citado doutrinador nos informa que 
 

Mecanismos ou meios alternativos ou extrajudiciais (trataremos como 
sinônimos) serão, portanto, todos aqueles que se desenvolvem fora do 
ambiente do Poder Judiciário e que encontram soluções lícitas.  
A ênfase que se dá na licitude da solução decorre do fato de que há 
soluções coativas encontradas em situações de anomia (...) que, embora 
também sejam alternativas, são ilícitas – e por isso não se confundem com 
as encontradas pelos métodos alternativos extrajudiciais a que estamos a 
descrever. 
Em outras palavras, mecanismos ou meios ocorrem como alternativas 
àquelas soluções propiciadas pelo Poder Judiciário (órgão oficial de 

                                                 
27 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012 – (Coleção 
Saberes do Direito, 53). ISBN 978-85-02-17182-4. p. 37. 
28 Ibid. p. 38. 
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resolução de disputas, inafastável nos termos do art. 5º, XXXV, da 
Constituição da República). 
 

 Já Grinover, ao tratar da finalidade de se preocupar com um novo modelo 

de tratamento de conflitos, dá enfoque à chamada justiça conciliativa, 

autocompositiva em casos de negociações, mediações e conciliações, por exemplo 

(a exceção fica por conta da arbitragem, que é heterocompositiva). Ela ensina que 

este modelo não atende somente aos anseios de funcionalidade e eficiência do 

aparelho jurisdicional, mas também que tem um maior alcance, chegando a pessoas 

e comunidades que não são comumente atendidas pelo sistema judicial tradicional, 

sendo ampliativa do acesso à Justiça e função de efetiva pacificação social29.  

Esse modelo de Justiça visa a desafogar o Poder Judiciário de sua 

grande taxa de congestionamento. Mas esta não é a principal causa do estudo e 

implantação do modelo alternativo, mas sim uma consequência natural advinda do 

alcance de suas finalidades maiores: a ampliação do acesso à Justiça e uma mais 

efetiva pacificação social. 

Conforme explica Fernandes e Gonçalves, o Judiciário brasileiro 

atravessa uma longa e grave crise, que se deve a uma alta taxa de 

congestionamento, cumulada a uma não acessibilidade histórica dos menos 

favorecidos ao Judiciário, o que demonstra que há uma dificuldade real em se 

regular e solucionar conflitos. E as lides que chegam a termo, muitas vezes não 

alcançam o conflito real, que é a lide psicológica30. Um tratamento adequado dos 

conflitos tenta não só fazer as partes acordarem (chegar-se a um ponto final na lide), 

mas também pacificar as relações ali tratadas. 

Destaca-se aqui, mais uma vez, que na presente dissertação o enfoque é 

a mediação, método autocompositivo de resolução ou tratamento adequado de 

conflitos e a prestação eficaz de tal método por notários e registradores.

                                                 
29 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da Justiça Conciliativa. In: Grinover, Ada Pellegrini; 
Lagrasta Neto, Caetano; Watanabe, Kazuo (coord.). Mediação e Gerenciamento do Processo: 
Revolução na Prestação Jurisdicional. São Paulo: Editora Atlas, 2008. p.3. 
30 FERNANDES, Igor Benevides Amaro e GONÇALVES, Flávio José Moreira. A prática da mediação 
e da conciliação no tratamento da conflitualidade social pelo Poder Judiciário: discussão a partir da 
realidade do estado do Ceará. Revista de Formas Consensuais de Solução de Conflitos. Brasília, 
v. 3, n. 1, p. 93-113, 2017. p. 96. 



 
 
 

3   A MEDIAÇÃO E SUAS REPERCUSSÕES NO DIREITO PRIVADO: 
REALIDADES E POTENCIALIDADES DE SEU USO PELAS SERVENTIAS 
EXTRAJUDICIAIS 

 

Em uma sociedade complexa e profundamente dividida, como a brasileira 

atual, importante que se dê especial atenção à democracia. Exemplos de outros 

países sul-americanos trazem preocupação, notadamente por um suposto apoio 

popular à implantação de governos de exceção, com um grave enfraquecimento dos 

Poderes democraticamente constituídos. 

Notícias por vezes veiculadas de um suposto aumento do apoio popular a 

uma intervenção armada, com soluções rápidas e impostas, reflete, em verdade, não 

um desejo de retorno a um governo de exceção, mas um grito de socorro e um 

alerta de que a população está cansada de esperar que as coisas comecem a 

funcionar. O fato é que se a atual democracia não conseguir fornecer direitos 

básicos e primários, tal como segurança e resposta estatal aos conflitos, há um risco 

real para todo o sistema. 

A falta de efetiva resposta estatal na solução de litígios gera um ambiente 

de insegurança negocial, que desfavorece os investimentos e impede o crescimento 

econômico, com reflexos na vida de toda a sociedade. 

E um dos grandes problemas atualmente não é de acesso ao Judiciário, 

ou seja, não se trata mais de aumentar a “porta de entrada” deste Poder ou desta 

função pública (garantia de acesso), mas sim, o problema da resposta, o problema 

da jurisdição. Ou seja, deve-se alargar a “porta de saída”. 

Rui Barbosa, no ano de 1921, em discurso escrito para a turma de Direito 

de 1920 da Faculdade de Direito de São Paulo, já dizia que “justiça atrasada não é 

justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”31. 

                                                 
31 BARBOSA, Rui. Oração aos moços: Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 1997. p. 40. Disponível em 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_m
ocos.pdf. Acesso em: 19 mar. 2019.  
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A indagação que fica então é a seguinte: De que adianta se facilitar o 

peticionamento ao Judiciário, inclusive com diversas “liberações”, tais como o 

acionamento direto sem advogado ou a facilitação excessiva da concessão de 

gratuidades, se a razão não for dada a quem de direito em tempo hábil? Se o bem 

da vida não for efetivamente entregue enquanto ainda é útil? Se não tivermos um 

sistema de justiça eficaz? 

Daí terem se ampliado significativamente as hipóteses de concessões de 

tutelas provisórias, liminares, criando-se um verdadeiro “direito de emergência”, a fim 

de se mitigar tal problema. Em verdade, as chamadas “tutelas de emergência” e 

“tutelas de evidência” são exemplos de amenizações ao rigorismo da necessidade 

de exaurimento do processo para que só então o Estado dê uma resposta “justa”. 

Foram formas que o legislador e o Judiciário encontraram de dar respostas ao 

problema do congestionamento dos órgãos julgadores, ou seja, da demora na 

resposta estatal. 

Ocorre que, ainda que tenhamos simplificações processuais, 

normatização de tutelas de emergência e de evidência, redução de recursos, 

ampliação dos quadros funcionais, o combate ao congestionamento do Judiciário é 

uma batalha de vários “fronts”. 

E uma forma de descongestionamento das mais eficazes é a mediação. 

Isso porque é uma forma de solução rápida da lide, já que as partes, como regra, 

não vão recorrer, posto que a resolução foi dada por elas mesmas. 

É uma forma eficaz, já que normalmente há a entrega voluntária do “bem 

da vida” acordado. É um meio de solução em que não há perdedores, mas ambos se 

sentem vitoriosos, ou seja, é um jogo de “ganha-ganha”, sendo o mais pacificador 

dos meios de solução de conflitos, já que, como regra, ninguém se sente “perdedor” 

ou “injustiçado”. 

Além de tudo, é uma forma de autocomposição que traz empoderamento 

e maturidade aos litigantes, que são os responsáveis pelo acordo, fazendo com que 
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os mesmos, como regra, se sintam parte de uma estrutura importante, tendo voz 

ativa, sendo ouvidas e recebendo a chancela do Estado-Juiz para suas decisões. 

 

3.1 CONCEITO DE MEDIAÇÃO. DIFERENÇAS ENTRE MEDIAÇÃO, 

CONCILIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO. 

 

Para fins da presente obra, é importante conceituarmos mediação. De 

acordo com Vezulla32, mediação é 

a técnica privada de solução de conflitos que vem demonstrando, no 
mundo, sua grande eficiência nos conflitos interpessoais, pois com ela, são 
as próprias partes que acham as soluções. O mediador somente as ajuda a 
procurá-las, introduzindo, com suas técnicas, os critérios e os raciocínios 
que lhes permitirão um entendimento melhor. 

 

O conceito de mediação também nos é trazido por Sales33. Ela afirma que 

a mediação é 

um mecanismo de resolução de controvérsias pelas próprias partes, 
construindo estas uma decisão ponderada, eficaz e satisfatória para ambas. 
Essa decisão construída possui o mediador como facilitador dessa 
construção por meio do restabelecimento do diálogo pacífico. 

 

Por fim, o próprio legislador optou por conceituar de forma expressa 

acerca da mediação, definindo-a no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 13.140 da 

seguinte forma: “Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro 

imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e 

estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”34. 

                                                 
32 VEZZULLA, Juan Carlos. Teoria e Prática da Mediação. Paraná: Instituto de Mediação e 
Arbitragem do Brasil, 1998, p.15 e 16. 
33 SALES, Lilia Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 
24. 
34 BRASIL. Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como 
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 
pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; 
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Ou seja, mediação é uma forma de solução adequada de conflitos na qual 

vige a voluntariedade e a autocomposição, ou seja, uma tomada de decisão pelos 

próprios litigantes, que são partes e juízes de si mesmos e da questão sob conflito. 

Tudo feito com o auxílio de um terceiro imparcial, que atuará, ativa ou passivamente, 

para facilitar o diálogo e o encontro da solução pelas partes. 

Estabelecido o que é a mediação, cumpre dizer que o termo conciliação, 

em seu uso corriqueiro ou tradicional, significa acordar, pacificar, solucionar. 

Significa também o alcance do bem da vida pretendido, ainda que não totalmente, 

mas de forma satisfatória, para todas as partes envolvidas em um litígio, em uma 

disputa. Conciliação, nesse sentido, é o fim da mediação, é o seu objetivo. 

E o mediador e o conciliador são aqueles que ajudam as partes a chegar 

a este acordo. O mediador é um terceiro imparcial, que não entra no mérito da 

questão, tampouco impõe qualquer coisa. Ele faz um “meio de campo”, uma ligação 

entre duas partes inicialmente discordantes. Ele faz exatamente o que o termo já diz: 

media. 

Ressalte-se que tecnicamente, porém, foi criada uma diferenciação entre 

mediação, conciliação e negociação. Ou seja, ora pode-se usar o termo conciliação 

como sinônimo de acordo, de “fazer as pazes”, de solução, ora seu uso pode se 

referir à técnica de resolução adequada de conflitos, conforme explicação abaixo. 

Na negociação temos negociadores, que são as partes interessadas, ou 

seja, os envolvidos na lide, que “negociam” entre si a solução da disputa, da lide, 

sem a intervenção de um terceiro. 

Já as diferenças entre mediação e conciliação são tratadas pela maior 

parte da doutrina em três aspectos principais: 

a) o aspecto da finalidade: a mediação objetivaria solucionar o conflito de 

forma abrangente, tratando inclusive de questões sociológicas. Há um 

aprofundamento das raízes, das causas que fizeram surgir a lide para um tratamento 

                                                                                                                                                         
e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm. Acesso em 17 fev. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm


36 
 
 

aprofundado da questão. Já a conciliação se atém ao ponto em discussão, para 

solucioná-lo, não havendo tal aprofundamento. 

b) aspecto do método: o mediador seria um facilitador da comunicação 

entre as partes, não interferindo no acordo, em seus termos, em suas formas de 

cumprimento. Já o conciliador possuiria uma postura mais ativa, inclusive sugerindo 

soluções e tratando da lide mais abertamente. 

c) questão do vínculo: este aspecto é o que mais aparece entre os 

doutrinadores nacionais, que em regra diferenciam mediação e conciliação no 

aspecto de seus vínculos, reservando a mediação à forma não-adversarial de 

solução de conflitos tratada fora do Poder Judiciário, uma forma privada de solução 

de conflitos. Já a conciliação seria a mesma atuação em prol da autocomposição, 

mas levada a efeito pelo Judiciário35. 

E a questão do vínculo é a mais comumente apontada diferença entre 

conciliação e mediação, sendo considerado por muitos que a mediação é a solução 

fora do Poder Judiciário, levada a efeito por um terceiro, ainda que posteriormente 

homologada judicialmente. Já a conciliação já se daria dentro do Judiciário, em fase 

pré-processual ou já em processos judiciais em andamento. 

A própria legislação parece ter adotado essa diferenciação por vínculo, 

em que pese não utilizar as expressões no mesmo sentido em todas as normas. 

Mas, tanto no Código de Processo Civil quanto na lei da mediação trata os termos 

separadamente, mas sempre com o mesmo enfoque de método alternativo de 

solução de conflitos. 

Parece-nos que o legislador, ao utilizar, no parágrafo 3º do artigo 3º do 

código de Processo Civil a expressão “a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados”, quis dizer que toda e 

qualquer forma lícita de alcance de um acordo entre as partes deve ser estimulada, 

seja negociada diretamente entre as partes, seja por um terceiro de fora do 

Judiciário, seja pelo próprio Juiz ou por algum agente estatal. 

                                                 
35 Vide, por todos: CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008. p. 111-112.  
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Tendo-se em vista que o enfoque da mediação e da conciliação é o 

mesmo, ou seja, solução não-adversarial do conflito, conclui-se que ambos os 

termos são espécies do gênero autocomposição de conflitos, ou seja, métodos 

extrajudiciais de soluções de lides. 

O fato é que o legislador, como regra, usa o termo mediação para a 

autocomposição feita com o auxílio de um terceiro, fora do ambiente do Judiciário 

(v.g. pela atuação de um particular em colaboração com o estado) e o termo 

conciliação para a atuação deste terceiro (v.g. um técnico judiciário ou um 

escrevente juramentado) dentro da esfera judicial ou processual, podendo, inclusive, 

ser o próprio magistrado este conciliador. 

Lilia Maia de Morais Sales e Emanuela Cardoso Onofre de Alencar 

realçam tal diferença dizendo que 

Na conciliação, o objetivo primeiro é o acordo entre as partes. Na mediação, 
o acordo é consequência, vez que o enfoque maior é no diálogo entre os 
envolvidos, que possibilitará analisar o conflito, verificar quais são as suas 
reais causas, trabalhá-las, para, no final, sendo a vontade das partes, 
chegar a um acordo bom para todos. 
Em relação aos terceiros que participam dos procedimentos, o conciliador 
sugere, opina, aconselha o melhor acordo, tentando resolver apenas o 
conflito que é relatado pelas partes; o mediador, por sua vez, facilita 
comunicação entre os envolvidos para que possam descobrir qual o real 
motivo das divergências, tratá-las, transformá-las e encontrar o melhor 
acordo36. 

 

Para realce da opção legislativa, verifica-se no artigo 165, parágrafos 2º e 

3º do Código de Processo Civil, que o legislador expressamente diferencia os 

termos. Assim vejamos: 

§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não 
houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o 
litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou 
intimidação para que as partes conciliem. 
§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver 
vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender 
as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 
consensuais que gerem benefícios mútuos. 

 
                                                 
36 SALES, Lilia Maia de Morais; ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre de. Meios Alternativos de 
Solução de Conflitos. In: SALES, Lilia Maia de Morais, ANDRADE; Denise Almeida de (org.). 
Mediação em perspectiva: Orientações para Mediadores Comunitários. Fortaleza: Universidade de 
Fortaleza, 2004. p. 21. 
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No parágrafo segundo, o legislador utiliza o termo “litígio”, indicando a 

existência de lide, chamando o terceiro que vai auxiliar na solução de conciliador. Já 

no parágrafo terceiro, a expressão é conflito, indicando uma fase pré-processual ou 

anterior à judicialização. Neste momento, o terceiro auxiliador é chamado de 

mediador.  

O mais importante, contudo, é que se encontre, nas lides, nos litígios, nos 

conflitos, uma solução negociada entre as partes, com o auxílio de um terceiro, de 

dentro ou de fora do Judiciário. 

Como esta dissertação enfoca a resolução dos conflitos com o auxílio dos 

notários e registradores públicos, em regra, o enfoque será na mediação. A 

conciliação, todavia, também será um método de uso ativo, mas naqueles casos em 

que os espaços físicos dos tabelionatos forem utilizados pelo Judiciário como uma 

espécie de CEJUSC, ou seja, nos casos de convênios entre o tabelião e o Judiciário 

para aproveitamento do espaço dos cartórios para solução de lides por meio da 

autocomposição, que, neste caso, se chama conciliação. 

Já na chamada negociação, como já dito, temos a mesma solução 

autocompositiva, mas sem a figura do terceiro mediador. São as próprias partes que 

optam por negociar e chegar a um denominador comum, optam por buscar uma 

solução que atenda a todas as partes. 

 

3.2 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À MEDIAÇÃO 

 

Estabelecida a premissa conceitual supra, cumpre aqui também trazer 

alguns princípios da mediação / conciliação, explicando-os. Não há aqui intenção de 

exaurimento do tema ou dos princípios aplicáveis, até porque pode haver pequenas 

divergências doutrinárias ou diferenciações conceituais. O que se propõe é trazer os 

princípios mais importantes e conceitua-los, principalmente, aqueles expressos na 

legislação de regência, notadamente no Código de Processo Civil, na Lei da 

Mediação e na Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que “Dispõe 
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sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências”.37 

Assim, tendo em vista que o legislador optou por trazer expressamente os 

princípios aplicáveis à mediação, em algumas normas vigentes atualmente no país, 

cabe trazer breves explanações acerca deles, bem como ressaltar eventuais 

princípios não expressos, mas que também são importantes ao tema. 

 

3.2.1  Princípio da imparcialidade do mediador 

 

Para a própria credibilidade do sistema, é imprescindível que o mediador 

não tenha interesse na causa, não podendo ter um “lado” ou uma “preferência” de 

quem deve “ganhar” a questão, não podendo deixar seus princípios ou valores 

pessoais influenciarem sua atuação. Até porque a ideia não é de um ganhador e de 

um perdedor, mas sim que ambos façam concessões recíprocas ou se entendam 

para que ambos saiam ganhando ou para que a parte que vai “pagar”, “dar”, “fazer 

ou não fazer” saia consciente da justiça e acerto de sua decisão de ceder. 

Este princípio está expresso tanto no Código de Processo Civil, quanto na 

Lei da Mediação (Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015).38 

Inclusive, decorre deste princípio a aplicação das causas de suspeição e 

impedimento do magistrado ao mediador, conforme expressamente disposto em 

vários artigos, tais como o artigo 167, parágrafo 5º39 do Código de Processo Civil. 

Normas similares se repetem nos artigo 170, caput e parágrafo único e artigo 172 do 

CPC, bem como artigos 5º a 8º da Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015. 

O artigo 173, inciso II, do mesmo diploma processual civil determina, por 

exemplo, a exclusão da pessoa do quadro de mediadores e de conciliadores, se esta 

atuar em alguma lide ou conflito sendo impedida ou mesmo suspeita. 
                                                 
37 Ementa da Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça. 
38 Artigo 166 do Código de Processo Civil e artigo 2º, I da Lei da Mediação. 
39 Código de Processo Civil. Artigo 167, §5º - Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na 
forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que 
desempenhem suas funções. 
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3.2.2  Princípio da isonomia entre as partes 

 

Relacionado ao empoderamento, deve ser observado pelo mediador, que 

deve buscar trazer as partes ao equilíbrio e à independência. É a igualdade de 

forças entre as partes. É a não coação ou a não preponderância de um sobre o 

outro. É a igualdade material, devendo haver um tratamento igualitário entre as 

partes em mesma situação jurídica, não havendo discrímen. 

Ou seja, aqui está incluída a igualdade formal: tecnicamente, ambos 

devem ter os mesmos direitos e deveres processuais, o mesmo tempo para se 

manifestarem, as mesmas oportunidades de expressão e atuação na sessão de 

mediação. É algo muito próximo do buscado pelo princípio da imparcialidade. Isto 

está expressamente previsto, por exemplo, no artigo 7º do CPC40 que assegura às 

partes “paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 

processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. 

Neste princípio também está englobada a igualdade material. E aqui 

reside talvez uma das tarefas mais difíceis ao mediador: Não permitir que uma das 

partes se sobreponha à outra, em razão de diferenças econômicas e culturais, sem 

perder a imparcialidade. 

É a difícil missão de tratar desigualmente os desiguais, nas exatas 

medidas das suas desigualdades, sem que isso possa ser visto como favorecimento 

ao outro, trazendo desconfiança e quebrando o essencial vínculo de harmonia e 

confiança que deve reinar em um ambiente de conciliação. 

A depender da desigualdade, pode-se dizer até mesmo que há casos em 

que a mediação não será o melhor caminho, quando uma das partes tentar agir de 

má-fé e se “aproveitar” de sua maior força econômica ou do fato de ter uma 

linguagem mais desenvolvida para forçar um acordo demasiadamente prejudicial à 

                                                 
40 BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Artigo 7º. 
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outra parte. Até porque é proibido e mesmo punível o enriquecimento ilícito e a 

litigância de má-fé. 

Mas, claro que se deve tentar ao máximo possível o equilíbrio e a busca 

do justo e da harmonia. Vê-se que os princípios se inter-relacionam, andando juntos 

e sendo necessários ao alcance do que se propõe com a mediação. 

 

3.2.3  Princípio da oralidade 

 

Decorrência do princípio da informalidade, este princípio orienta que os 

atos praticados em sessão de conciliação sejam, como regra, orais, não escritos, 

reservando-se para o “papel” somente o que for imprescindível, tal como o termo 

final, que será assinado pelas partes. Isso torna o procedimento mais célere, mais 

aberto, com maior possibilidade das partes se expressarem livremente e, após 

liberarem suas emoções e se sentirem ouvidas e consideradas, facilite o consenso, 

que é o que realmente importa e deve constar da “ata” da sessão. 

Os motivos, as razões de cada um, não precisam constar da ata, até 

porque a ideia é superar as causas e as razões do conflito, sendo mais célere, 

menos burocrático e mais eficaz a forma oral. 

Enfim, o diálogo livre, sincero e aberto aos participantes deve ser a tônica 

da sessão de mediação. 

 

3.2.4  Princípio da informalidade 

 

Refere-se a um menor rigor processual ou procedimental em relação aos 

atos e à sequência da mediação. Ou seja, evita-se a “fórmula pronta e rigorosa” a 

ser seguida nos procedimentos de mediação e conciliação, evitando-se também 

nulidades ou mesmo anulabilidades. 
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Com isso, não há um conjunto de prescrições processuais a ser seguido 

para a formação da sessão de mediação, nem para a celebração do acordo, que 

deve seguir com um mínimo de segurança, mas sem excessiva formalidade. 

Claro que essa informalidade encontra limites nas normas expostas pela 

lei, sendo obrigatório, por exemplo, um mediador imparcial, que a parte seja 

informada sobre tudo, que tenha sua vontade respeitada, que seja lavrado um termo 

final, que o acordo seja lícito, que não afete direitos de terceiros e que haja 

assistência de advogado ou de defensor público na mediação judicial, na forma do 

artigo 26 da Lei n. 13.140/201541. 

Ou seja, é esperado e desejável o mínimo possível de formalidade para 

tais sessões (de mediação e de conciliação). 

 

3.2.5  Princípio da autonomia da vontade das partes 

 

Um dos princípios mais fortes do direito privado, a autonomia da vontade 

gera grande impacto nas relações contratuais e valoriza a autogestão e a 

capacidade das partes. Possui relativização ou interferência estatal quando há 

desequilíbrio evidente de forças entre as partes contratantes, tal como em uma 

relação de consumo, em que a lei tenta reequilibrar a relação, mas ainda assim é 

vital à própria existência e sobrevivência de nosso sistema capitalista e das relações 

contratuais e negociais dele decorrentes. 

Na mediação, em que o requisito é que as partes sejam capazes, tal 

princípio é plenamente aplicável, sendo de observância obrigatória pelo mediador 

que, não obstante, poderá e deverá verificar se há ilegalidades, se há algum vício do 

consentimento ou outro defeito deste negócio jurídico, que é a mediação. 

Assim, no que toca à mediação, tal princípio também significa que o 

mediador não poderá impor qualquer solução às partes, que são totalmente livres 
                                                 
41 Art. 26. As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, ressalvadas as 
hipóteses previstas nas Leis n º 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001. 
. 
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para transigirem ou não, que podem decidir, inclusive, por não conciliar ou mesmo 

nem participar do processo de mediação ou negociação. 

 

3.2.6  Princípio da busca do consenso 

 

Tem-se aqui não só um princípio, mas o fim mais efetivo da mediação, 

que é o acordo, o consenso, que traz a pacificação. Consenso aqui deve ser 

entendido como concordância em relação a algo ou como uniformidade de 

pensamento e entendimento. Ou seja, é algo mútuo ou comum a todos os 

envolvidos. 

Muitas vezes as partes podem consentir que o ideal é resolver aquela 

questão daquela forma ali alcançada, ainda que não seja a ideal, mas que é a 

possível, colocando-se um ponto final na disputa, que pode já estar causando mais 

males que os benefícios que dali poderão eventualmente advir. 

O importante é que haja um grau mínimo de satisfação, que é a aceitação 

da resolução do conflito da forma que ali exposta, para o fim do litígio ou da 

desavença. 

Ou seja, deve o mediador/conciliador tentar fazer com que as partes 

entendam o “lado” ou as “razões” da outra, bem como o princípio também vale para 

os envolvidos no litígio/conflito, ou seja, há o principal desiderato de fazer as partes 

se entenderem com o alcance de uma solução para o litígio. Assim, o princípio é 

dirigido tanto ao mediador quanto para as partes. 

 

3.2.7  Princípio da confidencialidade 

 

Também chamado de dever de sigilo, consta de forma expressa em 

várias normas sobre conciliação e mediação. Está, por exemplo, no artigo 30, caput, 
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parágrafos e incisos. Já o artigo 1º, I do Anexo III da Resolução 125/010 determina 

ao mediador e aos demais envolvidos na solução do litígio, o 

dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas na sessão, salvo 
autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis 
vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado 
dos envolvidos, em qualquer hipótese. 

 

Para deixar claro o significado de tal dever de sigilo, o Provimento n.º 67 

do Conselho Nacional de Justiça, que trata da mediação e da conciliação no âmbito 

das Serventias Extrajudiciais dispõe que 

Art. 8º Toda e qualquer informação revelada na sessão de conciliação ou 
mediação será confidencial, salvo as hipóteses do art. 30 da Lei n. 
13.140/2015. 
1º O dever de confidencialidade aplica-se ao conciliador, ao mediador, às 
partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras 
pessoas que tenham, direta ou indiretamente, participado dos 
procedimentos. 
2º Não será protegida pela regra de confidencialidade a informação relativa 
à ocorrência de crime de ação pública. 
3º A confidencialidade não afastará o dever de prestar informações à 
administração tributária. 

 

Nota-se que o legislador foi bastante pródigo ao tratar do sigilo, 

determinando sua observância obrigatória, explicitando o local apropriado para a 

realização da sessão e determinando que as palavras, frases e opiniões ditas no 

processo de mediação deverão ficar resguardadas. Tudo com a finalidade de se 

preservar o que acontece ali. Busca, assim, a criação de um ambiente seguro, que 

gere confiança nas partes e facilite a conciliação.  

 

3.2.8  Princípio da boa fé 

 

Um dos pilares do nosso código civil (eticidade), a boa fé possui uma 

feição objetiva e outra subjetiva. Na esfera subjetiva, deve-se analisar a percepção 

do outro em relação ao caso concreto, deve-se tentar entender os motivos que 

determinaram aquela conduta, as razões que fizeram com que as partes chegassem 
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até ali. Em relação a si próprio, a parte deve fazer uma autoanálise para verificar se 

suas intenções ali são de “tirar proveito de uma situação” ou se há real tentativa de 

solucionar um problema. Ou seja, é um “olhar para dentro”, além de um “tentar se 

colocar no lugar do outro”, para uma melhor compreensão do todo e facilitação de se 

chegar a um acordo. 

Quanto ao aspecto objetivo, corresponde às atitudes concretas tomadas 

pela parte em relação àquele fato ou em relação àquela lide. Ou seja, não basta que 

a pessoa tenha compreensão do problema, mas que efetivamente atue em prol da 

solução do mesmo ou que atue de forma a mitigar o dano ou a chateação que sua 

conduta pode eventualmente estar causando ou ter causado em terceiros. 

O Superior Tribunal de Justiça, em seu sítio eletrônico, apresenta um 

vocábulo jurídico, e define a boa fé objetiva como uma “regra de conduta que se 

traduz em um dever de agir em conformidade com determinados padrões de 

honestidade, de forma a não frustrar a confiança depositada pela outra parte.”42 

Ou seja, a parte deve não só ter a intenção de ser honesta, mas deve agir 

em conformidade com a probidade e a lealdade, adotando condutas que favoreçam 

a execução dos contratos, o bom andamento das relações normais do dia a dia e 

que mitiguem a possibilidade de lesão ou dano a terceiros. 

Capiberibe43 informa que a boa fé objetiva exerce três funções distintas: 

1) Função interpretativa, conforme exposto pelo artigo 113 do Código Civil de 

200244, impondo ao julgador que se valha deste critério hermenêutico ao aplicar a 

norma, preservando as justas expectativas das partes que agem com boa fé. 

                                                 
42 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Princípio da boa fé objetiva. Vocabulário Jurídico. 
Disponível em https://scon.stj.jus.br/SCON/servlet/ThesMain. Acesso em: 03 fev. 2020. 
43 CAPIBERIBE, Denise de Araújo. O princípio da boa-fé objetiva e sua evolução doutrinária e 
jurisprudencial ao longo dos 10 anos de edição do Novo Código Civil. In: 10 anos do Código Civil: 
aplicação, acertos, desacertos e novos rumos. Série Aperfeiçoamento de Magistrados, nº 13, V. I.. 
Rio de Janeiro: EMERJ, 2013. Disponível em 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeI/10anosdoc
odigocivil.pdf. Acesso em: 02 fev. 2020. p. 119-120. 
44 BRASIL. Código Civil. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé 
e os usos do lugar de sua celebração. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/servlet/ThesMain
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2) Função corretiva e de controle de exercício de um direito, consoante 

artigo 187 do mesmo código45, determinando-se a não admissão do abuso do direito 

ou de qualquer conduta que contrarie o dever de atuação conforme a eticidade 

(lealdade e probidade), de modo a ser alcançada a função social do contrato.  

3) Função de integração do negócio jurídico, na forma do que preconiza o 

artigo 422 de nossa norma civilista46. Essa integração visa a criar deveres anexos a 

serem observados pelos contratantes em todas as fases do processo (desde a pré-

contratual ou tratativas até a pós contratual, haja vista que os efeitos dos contratos e 

das relações se prorrogam no tempo. 

 

3.2.9  Princípio da voluntariedade 

 

Conciliar, mediar e mesmo negociar são atividades não impositivas. Não 

se pode, dentro das regras atuais, obrigar uma pessoa a acordar ou mesmo a fazer 

propostas e negociações em uma sessão que visa a um acordo. 

Obviamente que essa voluntariedade possui um limite temporal, que é a 

assinatura do termo de acordo. 

Após tal fato, não cabe o arrependimento, sendo o caso de desfazimento 

do acordo somente em caso de vício do consentimento ou alguma outra ilegalidade 

durante a sessão de conciliação ou na formação do termo. 

 

 

 

 

                                                 
45 BRASIL. Código Civil. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes.  
46 BRASIL. Código Civil. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 
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3.2.10  Princípio da independência e da autonomia 

 

Refere-se tanto ao mediador quanto às partes. Todos devem atuar com 

independência, sem pressões internas ou externas, de modo a não haver coação ou 

vício no consentimento, no acordo. 

O conciliador/mediador pode mesmo se recusar a mediar, se verificar 

alguma ilegalidade ou caso verifique que há algo errado, alguma coação, alguma 

pressão externa ou sobre algumas das partes ali presentes. 

Pode ainda suspender a audiência, remarcando-a ou mesmo interromper 

a sessão, caso verifique não estarem presentes as condições necessárias a um 

acordo livre ou lícito. Vejamos: 

Artigo 1º, inciso V do Anexo III da Resolução 125/2010 do CNJ - 
Independência e autonomia - dever de atuar com liberdade, sem sofrer 
qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou 
interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para seu bom 
desenvolvimento, tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal ou 
inexequível 

 

Ou seja, aqui nós temos prerrogativas do mediador, que possui o 

direito/dever de conciliar, de mediar de forma livre, com poderes inclusive de 

suspensão e interrupção da audiência, sem que isso lhe seja imputado como 

irregularidade. 

Importantíssimo, pois um ambiente em que o mediador seja considerado 

e respeitado é o mínimo que se espera para que não haja desvios de finalidade de 

tão importante instituto, que é a mediação (e a conciliação). 
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3.2.11 Princípio da decisão informada 

 

Também constante do Código de Ética que foi trazido pela Resolução n. 

125 do CNJ, tal princípio é definido como “dever de manter o jurisdicionado 

plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está 

inserido”47.  

Aqui, busca-se a atuação proba, ética, dentro da boa fé objetiva. Tem-se 

o dever de informação, de informação clara e completa. A pessoa tem o direito de 

saber que tudo o que está acontecendo ali é voluntário, sem necessidade de 

aceitação por qualquer das partes. E isto vale tanto para a audiência quanto para a 

chegada de um acordo. 

Ou seja, a pessoa, para estar efetivamente empoderada, consciente, 

capacitada a decidir, deve fazê-lo ciente de seu papel naquele local e de que, em 

caso de não acordo, não será prejudicada com uma decisão desfavorável por conta 

de seu comportamento “não conciliador”. 

Já em relação ao mediador, tal princípio determina ao mesmo que informe 

claramente às partes sobre o procedimento a ser adotado na sessão, sua 

confidencialidade, não obrigatoriedade, dentre outros. 

 

3.2.12 – Princípio da competência 

 

Previsto o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores, consta do 

anexo III da Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Também está 

em concordância com o parágrafo 1º do artigo 167 do Código de Processo Civil, que 

determina uma capacitação prévia para que a pessoa possa atuar como mediadora, 

além de também se refletir nas questões de suspeição e impedimento. Tudo em 

                                                 
47 Artigo 1º, inciso II do Anexo III da Resolução n. 125/2010 do CNJ. 
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busca de não se desperdiçar tão importante, mas delicado momento, que é o 

momento da audiência de conciliação ou de mediação. 

A Lei da Mediação traça regras bem rigorosas para que a pessoa possa 

atuar como conciliadora em juízo: além dos cursos, é necessário possuir curso 

superior há pelo menos dois anos48. 

Busca tal princípio que as pessoas mais bem preparadas, com maior 

sensibilidade para o tema em análise, atuem na questão. E que tais pessoas sejam 

consideradas aptas em curso de formação e faça reciclagem de tempos em tempos. 

No caso específico dos notários e registradores, o Provimento nº 67 do 

Conselho Nacional de Justiça traça várias regras de prévia capacitação para a 

possibilidade do tabelião ou seu preposto ser mediador ou conciliador. Optou-se 

ainda por delimitar a atuação destes particulares em colaboração às suas 

respectivas áreas de atuação, ou seja, nas áreas para os quais são mais 

capacitados49. 

 

3.2.13  Princípio do empoderamento 

 

Princípio expresso na Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça, expõe como dever do mediador/conciliador o estímulo dos interessados para 

que aprendam a “melhor resolverem seus conflitos futuros em função da experiência 

de justiça vivenciada na autocomposição”. 

Assim, sob a ótica do mediador, impõe um dever de educação ou 

estímulo ou ainda de conscientização, devendo o mediador atuar quase que como 

                                                 
48 Artigo 11 da Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares 
como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 
administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de 
março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. 
49 Assim dispõe o artigo 9º, parágrafo único do Provimento n. 67 do CNJ: Notários e registradores 
poderão prestar serviços profissionais relacionados com suas atribuições às partes envolvidas em 
sessão de conciliação ou de mediação de sua responsabilidade. (destacou-se). 



50 
 
 

um professor, estimulando a reflexão e os benefícios da autogestão, do autocontrole, 

da negociação e do acordo. 

O empoderamento já é um termo conhecido em áreas como a psicologia50 

e mesmo na educação51, e vem ganhando destaque no meio jurídico mais 

recentemente, principalmente com o desenvolvimento da autocomposição. 

E tal princípio determina não só o estímulo ao mediador e ao conciliador 

conscientizar as pessoas, mas estimula a todos os operadores do Direito e de toda e 

qualquer ciência humana ou não acerca da importância da tomada de postura digna 

e concorde com suas ações, devendo as pessoas assumirem seus erros, repararem 

os danos que provocarem e agirem de forma ética em toda e qualquer situação, 

inclusive guiando seus próprios rumos e destinos, bem como tendo capacidade de 

assumir a dianteira em um processo de reparação de um dano sofrido, agindo com 

razoabilidade e sem excessos, com uma drástica redução da cultura da chamada 

“Lei de Gérson”, ou seja, do “querer se dar bem em toda e qualquer situação”. 

Já em relação àquele com menor grau de instrução, deve-se estimular 

seu senso de justiça, informa-lo de seu poder de decidir e que não precisa se 

intimidar diante do outro, aparentemente mais estudado ou rico. Que em caso de 

não acordo, ainda assim o Judiciário estará ali para resguardar os direitos dele, em 

toda e qualquer situação, encorajando-o a atuar sem medo, mas com 

responsabilidade. 

E tudo isso só vem da educação, da fraternidade, do conhecimento do ser 

humano, de olhar o próximo como a ti mesmo. Para isso é necessário treinamento e 

sensibilidade do conciliador/mediador. Tudo de acordo com a quarta onda de acesso 

à Justiça (a onda ética), supra analisada. 

 

 

 
                                                 
50 Vide gratia: RAPPAPORT, Julian. In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment Over 
Prevention. American Journal of Community Psychology, vol. 9, n. I, 1981. 
51 Por exemplo: FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e Ousadia: O Cotidiano do Professor. Trad. de 
Adriana Lopez. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
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3.2.14  Princípio do respeito à ordem pública e às leis vigentes 

 

O artigo 1º, inciso VI do Anexo III da Resolução 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça traz expressamente que o mediador deve “velar para que 

eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis 

vigentes”. 

Com a devida vênia, tal princípio sequer precisaria estar expresso. É 

defeso ao operador do direito atuar em desconformidade com a lei, não se tolerando 

o ilícito. 

Todavia, como a norma fala também em “ordem pública”, cabe aqui uma 

maior reflexão. 

Por respeito à ordem pública, que é o arcabouço de instituições, de 

regras públicas destinadas ao bom funcionamento do Estado e dos serviços públicos 

postos à disposição da população, deve-se entender que o mediador não pode 

permitir acordos que prejudiquem o Estado, que firam toda a coletividade ou a moral 

pública ou os bons costumes públicos. 

Todos estes conceitos, fluídos, demonstram a dificuldade em delimitar 

de forma segura o que feriria a ordem pública e o que não feriria. Assim, parece-nos 

que não deve o mediador entrar em “zonas cinzentas” ou que tragam fortes dúvidas 

a respeito da regularidade daquele acordo, sendo o caso de encaminhar o caso ao 

Judiciário, caso não se sinta seguro com as bases do conciliado. 

É exatamente por conta dessa regra que não pode a conciliação, por 

exemplo, esconder um delito ou mesmo uma sonegação fiscal. Daí a lei 

expressamente excluir do dever de sigilo tais condutas, conforme expresso nos 

parágrafos 3º e 4º do artigo 30 da Lei da Mediação52. Assim vejamos: 

                                                 
52 BRASIL. Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como 
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 
pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; 
e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Artigo 30, §§ 3º e 4º.  
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Artigo 30, §3º - “Não está abrigada pela regra de confidencialidade a 

informação relativa à ocorrência de crime de ação pública”. E mais: 

Artigo 30, §4º - A regra da confidencialidade não afasta o dever de as 
pessoas discriminadas no caput prestarem informações à administração 
tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos seus servidores 
a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos 
do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional. 

 

Compete então ao mediador, no que diz respeito à ordem pública, 

defender o Estado e a coletividade, sempre que isso se fizer necessário. Já no que 

concerne ao respeito às leis vigentes, estamos diante de uma faceta do princípio da 

legalidade, de observância obrigatória por todos, notadamente por quem está 

exercendo alguma função ou atividade públicas. 

 

3.2.15  Princípio da validação 

 

De um conteúdo mais axiológico do que normativo, tal princípio reflete a 

necessidade do mediador tentar fazer com que as partes “olhem” uma para a outra, 

colocando-se “em seu lugar” e sinta sua realidade e sua dor, para facilitar o acordo. 

O que se busca é trazer a possibilidade de diálogo, para que seja possível 

a conciliação. 

O ANEXO III (CÓDIGO DE ÉTICA DE CONCILIADORES E 

MEDIADORES JUDICIAIS) da Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça, em seu artigo 1º, inciso VIII trata da validação como sendo o dever do 

mediador de “estimular os interessados a perceberem-se reciprocamente como 

serem humanos merecedores de atenção e respeito”. 
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3.3 – NORMATIZAÇÃO ACERCA DO TEMA. 

 

Em relação às normas sobre o tema, verifica-se que hoje quatro são as 

normas principais que regulamentam a conciliação no Direito brasileiro. 

Em primeiro lugar, temos o Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 

de março de 2015), que dedicou bastante espaço ao tema, notadamente aos 

mediadores como auxiliares da justiça. O Código de Processo Civil regulamenta a 

mediação judicial realizada tanto nos centros judiciários de solução de conflitos 

como nas câmaras privadas”53, sendo plenamente defensável sua aplicabilidade 

também à mediação pelos tabelionatos. 

Temos ainda a Resolução n.º 125, de 29 de novembro de 2010 do 

Conselho Nacional de Justiça, que trata da Política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras 

providências, regulamentando a mediação judicial, trazendo importantes conceitos e 

princípios, amplamente utilizados. 

A terceira norma de grande importância para o tema é a lei da Mediação 

(Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015), que dispõe sobre a mediação entre 

particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de 

conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 

1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da 

Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Esta norma regulamenta tanto a mediação 

judicial como a extrajudicial. 

Por fim, temos o Provimento n.º 67 do CNJ (complementado pela 

Recomendação n.º 28, de 17 de agosto de 2018), que regulou expressamente a 

mediação nos cartórios extrajudiciais, criando deveres e fazendo sugestões aos 

Tribunais. É sobre essa norma, analisada dentro do arcabouço jurídico atual sobre o 

tema, que se pretende fazer considerações, trazer alguns problemas e apresentar 

possíveis soluções para que se alcance a eficiência desejada também neste serviço 

                                                 
53 MEIRA, Danilo Christiano Antunes; RODRIGUES, Horácio Wanderlei; O conteúdo normativo dos 
princípios orientadores da mediação. Revista UNI7, Fortaleza, v. 14, n. 2, p. 104, jul./dez. 2017. 
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tão importante para a desjudicialização e para o descongestionamento do Poder 

Judiciário.



 
 
 

4  NOTÁRIOS E REGISTRADORES COMO PROFISSIONAIS DO DIREITO E 

MEDIADORES POR NATUREZA: AGENTES APTOS A AUXILIAR AS PARTES 

 

Vista a normatização, o arcabouço jurídico que trata da mediação e da 

conciliação, e entendidos os conceitos e princípios desta forma de tratamento 

adequado de conflitos, forma esta que gera efetiva pacificação, há que se verificar 

uma maneira de se ampliar ainda mais a aplicação da mediação para solução das 

lides e dos conflitos pátrios, em prol da pacificação, da desjudicialização e do 

descongestionamento do Poder Judiciário. 

E a forma apresentada aqui é por meio do auxílio dos notários e 

registradores, profissionais do Direito, dotados de capacidade técnica e jurídica, que 

há anos vêm recebendo novas atividades e atribuições por parte da sociedade, 

sempre de forma a melhorar os serviços públicos, gerando economia, segurança e 

desburocratização. 

Tais delegações têm alcançado considerável êxito, o que tem mitigado ou 

amenizado o problema da falta de efetiva resposta aos reclames e necessidades da 

população por parte do Poder Judiciário. 

Focando-se especificamente em exemplos de auxílios advindos dos 

Cartórios, pode-se apresentar “cases” de descongestionamento, tais como os 

divórcios e os inventários extrajudiciais, que antigamente eram feitos somente em 

ações judiciais e hoje são efetivados por escritura pública. Também o apostilamento 

de Haia, que retirou dos consulados a atribuição para o uso de um documento de um 

país em outro. 

Temos ainda a usucapião extrajudicial e o protesto, só para citarmos 

alguns exemplos de novas atribuições dos notários e registradores que contribuíram 

e têm contribuído para uma grande celeridade na solução das demandas da 

população, com redução de custos, desburocratização, celeridade e eficiência. 

Comparados o tempo e o custo da prática de tais atos no âmbito do Poder 

Judiciário e no âmbito das serventias extrajudiciais, conclui-se que a prática em 

cartório é mais célere, eficaz e módica. Os números mostram que a atribuição de
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 novas competências pode e deve ser delegada aos notários, com reais benefícios 

para a sociedade. 

Não por outra razão cada vez mais atribuições têm sido delegadas aos 

notários e registradores, tais como a concessão de número de CPF da Receita 

Federal diretamente pelos registradores civis no momento do registro do nascimento 

da criança, as informações sobre as transferências dos veículos de forma direta ao 

DETRAN, a emissão de número de RG quando do registro da criança no estado do 

Rio de Janeiro, e muitas outras atividades, que são possíveis a partir da 

promulgação da Lei 13.484/201754, que criou os Ofícios da Cidadania. Ressalte-se 

que esta lei foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal55. 

As serventias extrajudiciais possuem como um de seus objetivos dar 

forma segura e eficaz aos negócios jurídicos56, sendo que os chamados “cartórios” 

previnem milhares de litígios anualmente e auxiliam já há muitos anos o Judiciário, 

estando cotados pela população como um dos serviços mais confiáveis do país57, 

razão pela qual podem e devem contribuir para a solução do problema. 

O aproveitamento da expertise e capilaridade dos notários e registradores 

é uma realidade antiga em outros países. De acordo com SARDINHA58: 

Coadunando-se a essa tendência de promover o acesso à justiça na seara 
de competência das serventias extrajudiciais, alguns Tribunais Estaduais de 
Justiça do Brasil inovaram ao publicarem provimentos que permitiram a 
realização de mediações e conciliações nas serventias extrajudiciais. 
Em outros países, a realização de conciliações nas serventias extrajudiciais, 
sob a égide de um tabelião, já é uma realidade antiga e consolidada, que 

                                                 
54 BRASIL. Lei n. 13.484, de 26 de setembro de 2017. Altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre os registros públicos. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13484.htm. Acesso em 03.02.2020. 
55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5855. Requerente: PARTIDO REPUBLICANO 
BRASILEIRO - PRB (CF 103, VIII). Requeridos: PRESIDENTE DA REPÚBLICA e CONGRESSO 
NACIONAL. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Brasília, DJe 25 set. 2019. Disponível em 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5329985. Acesso em 14 fev. 2020. 
56 BRASIL. Lei n. 8.935/94, de 18 de novembro de 1994. Brasília, 1994. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm. Acesso em: 19 mar. 2019. Artigo 1º. Serviços 
notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a 
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 
57 ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL. Confiança dos brasileiros 
nos cartórios é destaque em pesquisa do Datafolha. Notícia disponibilizada em 22 mar. 2016. 
Disponível em http://iregistradores.org.br/confianca-dos-brasileiros-nos-cartorios-e-destaque-em-
pesquisa-do-datafolha/. Acesso em: 19 mar. 2019. 
58 DEBS, Martha El (coord.); SARDINHA, Cristiano de Lima Vaz. Cartórios e Acesso à Justiça: a 
contribuição das serventias extrajudiciais para a sociedade contemporânea como alternativa ao Poder 
Judiciário. 2.ed. rev., atual. e amp. Salvador: Juspodvm, 2019. p.74. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13484.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5329985
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somente contribuiu com a efetivação de direitos e a resolução de conflitos. 
Na Argentina e na Espanha, os notários são incumbidos dessa 
competência. 

 

Destaca-se aqui a importância de um sistema de prevenção e de 

resolução de conflitos célere e eficaz para as pessoas físicas e jurídicas, bem como 

para os demais atores privados e até públicos (desde que tratando de direitos 

disponíveis ou indisponíveis que admitam transação), além de muitos empresários, 

que têm na velocidade e na amplitude da circulação de bens e serviços o seu 

principal fator gerador de riqueza, para eles e para toda a nação. 

Em um sistema capitalista, em que as relações privadas têm grande 

importância, é essencial para o desenvolvimento econômico que as relações 

contratuais e negociais ocorram em um ambiente seguro, no qual as normas sejam 

respeitadas e que as consequências previstas em lei sejam aplicadas com agilidade 

suficiente, de modo a inibir condutas desonestas ou ilegais, bem como para 

solucionar eventuais problemas surgidos das contratações e das relações entre as 

pessoas, sem paralisação de atividades. 

Tal ambiente tem sido encontrado nas relações privadas em que as 

serventias extrajudiciais operam. Em quase todas as novas delegações de 

atribuições recebidas, os cartórios têm atuado com considerável sucesso e 

fundamental auxílio, não só ao Poder Judiciário, mas a toda a sociedade. 

O apostilamento de documentos a serem utilizados em outros países 

(Convenção de Haia), por exemplo, reduziu drasticamente o tempo e o custo de 

validação de um documento nacional para ser utilizado em um dos países 

signatários da Convenção59. 

Da mesma forma o protesto extrajudicial de títulos, inclusive com as 

certidões de dívida ativa da Fazenda Pública, tiveram destaque no Justiça em 

Números 2019 (relatório do CNJ), como fator de relevante contribuição para a 

redução do estoque de processos em andamento no país. 

                                                 
59 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Legalizar documentos usados no exterior levará 10 
minutos com Apostila da Haia. Notícia disponibilizada em 15 jun. 2016. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82606-legalizar-documentos-usados-no-exterior-levara-10-minutos-
com-apostila-da-haia. Acesso em: 18 mar. 2019. 
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O mesmo vale para a usucapião extrajudicial. Ou seja, nos casos 

previstos na norma, não mais será necessário o ajuizamento de uma longa demanda 

judicial para a regularização de imóveis no país, já que tudo poderá ser feito 

extrajudicialmente60.  

A averbação de divórcios feitos no exterior de forma direta nas serventias 

do registro civil também facilitou bastante a vida das pessoas, sempre tendo como 

reflexos principais a redução de gastos e a otimização do tempo de resposta à 

solicitação, retirando-se ou não se iniciando milhares de demandas judiciais desde a 

promulgação da Lei 11.441, de 04 de janeiro de 2007. 

Sardinha informa ainda que  

Todos esses procedimentos são abrigados pelo manto do princípio da 
justiça preventiva, que garante a paz e a harmonia social, através da 
prevenção de conflitos. Nesse diapasão, os delegatários de serventias 
extrajudiciais devem corroborar de forma capacitada e imparcial com a 
conciliação de interesses. Sendo o princípio da segurança jurídica uma das 
razões de ser e existir da atividade notarial e registral, tais profissionais 
possuem o dever de atuarem como guardiões da paz social61. 

 

Ante o acima exposto, cabe a seguinte indagação. Em quais áreas ou 

nichos podem os notários e registradores atuar com maior eficácia no que toca à 

mediação? 

 

4.1 UM CASE DE SUCESSO. O PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA 

ATIVA62. 

 

Destaca-se aqui, dentre as várias contribuições que vêm sendo dadas 

pelas Serventias Extrajudiciais, o protesto dos créditos não satisfeitos que a 

                                                 
60 Regulados pela Lei 13.465, de 11 de julho de 2017 e pelo Provimento n. 65 do Conselho Nacional 
de Justiça, de 14 de dezembro de 2017. 
61 SARDINHA, 2019. Op. Cit. p. 75. 
62 Tópico desenvolvido a partir da apresentação do artigo “Novas formas de recuperação de créditos 
tributários no Brasil: a importância das formas extrajudiciais de cobrança” por este mestrando junto ao 
XXVII Congresso Nacional do CONPEDI (Tecnologia, comunicação e inovação no Direito), na cidade 
de Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2018. 
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Fazenda Pública possui, ou seja, o protesto das CDAs (protesto extrajudicial das 

certidões de dívida ativa pelas Fazendas Públicas federal, estaduais e municipais), 

que tiveram e vêm tendo grande impacto na redução da quantidade de execuções 

congestionadas no Poder Judiciário. 

O fato é que, seja por uma questão de justiça fiscal e equidade de 

competição entre os players do sistema capitalista, seja por uma necessidade de 

custeamento da máquina pública, é dever do Estado arrecadar aquilo que lhe é 

legalmente devido, não havendo margens para a cobrança de algumas pessoas e 

não de outras que estejam em situação semelhante, praticando os mesmos fatos 

geradores. A norma é cogente, razão pela qual se impõe o pagamento do tributo 

devido por todos os devedores. 

A Fazenda Pública deve buscar satisfazer seus créditos da forma mais 
eficaz e menos onerosa possível. Fernando Sáinz de Bujanda63, em 1951, já tratava 
da importância de um procedimento administrativo claro para a atuação do fisco, 
sendo bom para o Judiciário, para o contribuinte e também para a administração. 

Un procedimiento administrativo bien estructurado, claro y preciso, 
constituye una excelente garantía jurídica, y es, al propio tiempo, un 
instrumento de eficacia, toda vez que con él se evitarán en muchos casos 
los recursos jurisdiccionales, promovidos en ocasiones por la precipitación 
con que las cuestiones de fondo han de resolverse en los expedientes 
económico-administrativos. 

 

De início, ressalte-se que existe lei autorizando os cartórios a proceder ao 

protesto de certidões de dívida ativa. É a lei n.º 9.492, que em seu artigo 1º, 

parágrafo único preceitua: “Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as 

certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e das respectivas autarquias e fundações públicas”. 

Em dezembro de 2013 o Conselho Nacional de Justiça entendeu legal o 

protesto de CDAs e estabeleceu que cabe ao devedor arcar com os custos. Da 

notícia extraída do sítio eletrônico do citado Conselho Nacional, vê-se que a eficácia 

                                                 
63 BUJANDA, Fernando Sáinz de. Estado de derecho y Hacienda pública. Revista de administración 
pública, Madri, n. 6, 1951, p. 211. 
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foi um dos principais argumentos tanto para a aceitação do protesto de CDAs, como 

para seu estímulo. Assim vejamos: 

Uma decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu caminho para o 
protesto de títulos da dívida ativa do setor público: ao julgar em 2010 o 
Pedido de Providências 200910000045376, o CNJ considerou legal o 
protesto de certidão da dívida ativa e estabeleceu que o devedor deve arcar 
com os custos. 
A partir da decisão, a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional passaram a adotar o protesto na cobrança da dívida ativa 
da União, com bons resultados. ‘O protesto é um instrumento bem mais 
efetivo que a execução fiscal para a cobrança de dívidas de pequenos 
valores. O devedor tem de pagar em três dias o protesto ou o título é 
protestado’, explicou o procurador-geral Federal, Marcelo de Siqueira 
Freitas. 
O protesto de certidões da dívida ativa teve início em outubro de 2010 e 
registrou, nos primeiros três meses, um índice de recuperação de 25% do 
valor protestado. No ano seguinte, a Procuradoria Federal encaminhou 
3.616 certidões para protesto, no valor de R$ 9,5 milhões. Mais de mil 
devedores quitaram R$ 3,1 milhões em dívida antes do protesto. 
Já em 2012, a recuperação de recursos por meio do protesto superou os 
50%: R$ 17.938.588,37 foram enviados para protesto, R$ 8.408.892,90 
foram efetivamente protestados e R$ 9.485.714,92 foram pagos, atingindo-
se um percentual superior a 52% sobre o total enviado para protesto. 
De acordo com a Procuradoria, a ação de execução fiscal dura em média 
oito anos e custa R$ 4.400, valor estimado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). Já a cobrança extrajudicial (protesto) é bem 
mais célere e menos onerosa aos cofres públicos. ‘Esse resultado mostra o 
acerto da decisão do CNJ sob o ângulo da administração da justiça, uma 
vez que a eficiência do protesto impacta diretamente o número de 
execuções fiscais submetidas ao Judiciário, demonstrando que existem 
alternativas viáveis para a redução das demandas de massa’, comentou o 
conselheiro Rubens Curado. 
Depois da decisão do CNJ, o Congresso Nacional aprovou a Lei n. 12.767, 
de 2012, que altera o art. 1º da Lei n. 9.492, de 1997, para estabelecer 
expressamente a legalidade do protesto de certidões da dívida ativa. ‘Sai 
mais barato para o devedor pagar a dívida no protesto que se aventurar em 
uma ação judicial, que vai, quando muito, postergar o pagamento’, 
comentou Marcelo Freitas.  
O procurador explicou que a decisão do CNJ pacificou o entendimento 
sobre a legalidade do protesto da dívida ativa e também sobre a obrigação 
do devedor de assumir o custo do protesto. ‘A medida deu segurança 
jurídica para o uso do mecanismo de cobrança’, explicou. Posteriormente, 
‘veio a alteração legal que eliminou a discussão’. Atualmente, o protesto é 
usado por diversas autarquias e órgãos públicos federais e também pelos 
estados64.  
 

                                                 
64 EUZÉBIO, Gilson Luiz. Decisão do CNJ contribui para a redução do número de execuções 
fiscais. Notícia disponibilizada pela Agência CNJ de Notícias em 13 dez. 2013. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61150-decisao-do-cnj-contribui-para-a-reducao-do-numero-de-
execucoes-fiscais. Acesso em 25 jun. 2018. 
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De acordo com Del Guércio Neto e Lamanauskas65, o protesto das 

certidões de dívida ativa proporciona outras vantagens, além da satisfação do 

crédito em menor tempo e em maior percentual. Vejamos: 

a-) redução na inadimplência, fruto da educação dos contribuintes; muitos 
contribuintes sabem que as medidas tomadas pelo fisco para cobrança da 
dívida ativa, são morosas, e em muitas ocasiões, inexistentes. 
Dessa forma, numa “escalada de preferência”, as dívidas com o Poder 
Público são deixadas em último lugar, sempre atrás de dívidas com 
operadoras de cartão de crédito, instituições bancárias, dentre outras. 
Tal situação tende a diminuir com medidas rápidas e eficazes, dentre as 
quais, se enquadra o protesto extrajudicial. 
b-) desafogamento do Poder Judiciário, com a redução do número de 
execuções fiscais, fruto dos pagamentos com origem no protesto da dívida 
ativa. 

Ressalte-se que em 17 de fevereiro de 2018 transitou em julgado a ADI 

5135/DF66, na qual a Confederação Nacional da Indústria questionava o parágrafo 

único do artigo 1º da lei n.º 9.492/97. Referida Confederação afirmava que o protesto 

de certidões de dívida ativa seria uma sanção política, algo vedado pela nossa 

Constituição.  

O Supremo Tribunal Federal não concordou com a alegação, tendo a 

norma sido considerada constitucional. Ao final do julgamento foi fixada a tese que 

expomos a seguir: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo 

constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer 

direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção 

política.67” 

Importante a verificação de que o princípio da eficiência foi levado em 

consideração pelo Ministro Roberto Barroso, em seu voto vencedor, no qual ele 

ressaltou a modicidade da operação de protesto de títulos (em verdade, não há 

custo para a administração), a eficácia na recuperação dos créditos e a importância 

65 DEL GUERCIO NETO, Arthur; LAMANAUSKAS, Milton Fernando. O protesto de certidões de 
dívida ativa e a eficiência administrativa. IEPTB, São Paulo, Cartilha 2. Ano 1. 2013, p. 23. 
66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 5135/DF. Relator: Ministro Roberto Barroso. DJe nº 
240, divulgado em 10 nov. 2016. Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso 
Andamento.asp?incidente=4588636. Acesso em 25 jun. 2018. 
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 5135/DF. Relator: Ministro Roberto Barroso. Inteiro 
teor do acórdão. DJe n. 22, de 07 fev. 2018 – Ata n. 5/2018. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4588636. Acesso em 25 
jun. 2018. p. 3. 
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de se reduzir o grave congestionamento do Poder Judiciário, congestionamento este 

ocasionado em grande parte pelas ações de execuções fiscais. 

O desafio atual é alcançar o mesmo êxito no âmbito da mediação e da 

conciliação, o que ainda não ocorreu, por razões que serão analisadas, tais como a 

forma pela qual se estimulou o chamado acesso ao Judiciário, com pouca imputação 

de responsabilidade aos litigantes de má-fé ou dos que abusam da chamada 

gratuidade judiciária, além de haver um visível desequilíbrio econômico na 

contrapartida oferecida aos notários e registradores pela prestação do serviço da 

mediação e da conciliação. 

 

4.2 NICHOS A SEREM EXPLORADOS NA MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

 

Conforme visto, vários são os atores, públicos e privados, “aptos” oferecer 

o serviço de mediação e de conciliação. Daí a indagação que se faz é se realmente 

é necessário ou produtivo a prestação deste serviço também pelas serventias 

extrajudiciais. 

E a resposta é positiva. Quanto mais pessoas aptas a prestarem tal 

auxílio ao Judiciário, melhor. E no caso específico das serventias, temos várias 

características que a tornam especialmente atraentes para a mediação. Em primeiro 

lugar, os notários e registradores são profissionais do Direito, especializados, 

atuando em suas respectivas competências, o que traz segurança jurídica. O 

Provimento número 67 do Conselho Nacional de Justiça determinou a atuação da 

serventia em causas correlatas às suas atribuições, valorizando a especialização. 

Em segundo lugar, por terem preços tabelados e consideravelmente 

inferiores aos praticados por câmaras privadas de conciliação e arbitragem, 

permitem o acesso de tal serviço a um número maior de pessoas. 

Ainda se acatadas as sugestões a serem propostas por esta obra no 

tocante ao preço do serviço, a mediação em cartório continuará significativamente 
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mais barata que a mediação em câmaras privadas especializadas em mediação e 

em arbitragem.  

O terceiro ponto diferenciador dos cartórios é a capilaridade, ou seja, a 

existência de serventias nos mais distantes distritos e rincões deste país, sempre 

com um notário ou um registrador apto a auxiliar nas demandas locais. 

Além disso, não só o conhecimento do tabelião pode ser aproveitado, 

mas também seu espaço físico. Sabe-se que em muitas cidades e nos distritos, 

principalmente nos menores, como regra, não existem Fóruns, juízes locais ou 

mesmo centros de soluções de conflitos (CEJUSCs). Foi por tal razão que a 

Corregedoria Nacional de Justiça expediu a Recomendação nº 28, de 17 de agosto 

de 2018, que em sua ementa: “Recomenda aos tribunais de justiça dos Estados e 

do Distrito Federal a celebração de convênios com notários e registradores do Brasil 

para a instalação de centros judiciários de solução de conflitos e cidadania 

(CEJUSCs)”. 

Vejamos abaixo um pouco mais detalhadamente alguns destes pontos 

diferenciais das Serventias para a prestação deste serviço. 

 

4.2.1  Os cartórios podem atender às demandas de pequenas e médias empresas ou 
de pequenos empresários e empreendedores. Aproveitamento da expertise 
notarial e registral, modicidade e celeridade. 

 

No âmbito empresarial, sabe-se que a grande maioria das pessoas 

jurídicas são pequenas ou médias empresas, muitas delas atuando de forma 

especializada e com suas sedes ou filiais fora dos grandes centros urbanos. 

Em casos de problemas negociais, estes empresários, comerciantes, 

pequenos empreendedores e pequenos investidores não possuem como regra 

direito à gratuidade judicial, tampouco conseguem arcar com os altos custos de um 

bom advogado, especialista naquele tema, além do que precisam de respostas 

rápidas para “destravarem” seus recursos financeiros, até para serem reinvestidos e 

ocorrer a continuidade de suas atividades. 
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Com isto, demandas que antes ficariam sem solução adequada ou 

possíveis problemas específicos que poderiam impedir novos investimentos 

empresariais em áreas mais isoladas do país, por conta de uma desassistência 

estatal ou jurídica, agora podem ser resolvidas a um custo menor, com auxílio 

jurídico eficaz e com maior celeridade, mesmo em questões consideradas 

complexas. 

Acaso se chegue a um acordo, teremos uma solução segura, rápida, bem 

inferior em custos do que de um processo judicial e promotora de um ambiente de 

negócios mais propício ao desenvolvimento. 

A verdade é que quanto maior o conhecimento, quanto maior a expertise, 

menores são as chances de problemas e maior a segurança para novos 

investimentos e geração de riquezas. Quanto mais conhecimento acerca de um 

determinado assunto, melhor tratamento será dado a ele. 

Por outro lado, sabe-se também que muitos “clientes” ou compradores de 

grandes varejistas, de grandes conglomerados industriais são pessoas físicas que 

residem em cidades do interior. Quando se inclui nesta análise as compras “online”, 

temos um imenso número de situações em que uma pessoa de uma cidade pouco 

ou nada aparelhada do Poder Judiciário se vê com necessidade de solucionar um 

problema envolvendo uma compra ou a prestação de um serviço de uma grande 

empresa, nacional ou multinacional. 

Essa mediação pode ser, inclusive, on line ou virtual, com uma das partes 

em cartório na sua própria cidade e a grande empresa de dentro de sua sede ou do 

escritório de seu advogado, em qualquer lugar do país. Esta forma de mediação será 

melhor tratada à frente. 

Ou seja, a busca da solução pela parte pode estar bem próximo de sua 

própria residência, em um ambiente propício e adequado, uma vez que em regra o 

problema será aparente, ou seja, a não entrega de um produto ou o atraso na 

prestação de um serviço. 

Temos ainda a possibilidade de atuação dos tabeliães conciliadores em 

mediações intraorganizacionais, ou seja, dentro das empresas, auxiliando na 
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solução de litígios entre empregados ou entre estes e os patrões. O que justificaria o 

não auxílio de um notário ou de um registrador? Caso haja correlação com a função 

da atividade, a especialização do agente dotado de capacidade jurídica e fé pública, 

que trabalha sob o manto da imparcialidade, pode ser uma experiência bastante 

positiva, principalmente nestas pequenas cidades não dotadas de Centros de 

Solução de Conflitos. Ou mesmo em bairros periféricos de grandes cidades que em 

regra ficam de fora da visão e do alcance do Estado. 

Com efeito, os tabeliães e os oficiais de registro "são profissionais do 

direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e 

registral" (art. 3º da lei n.º 8.935/94) por meio de rigorosos concursos públicos - o 

que vem contribuindo para o crescimento intelectual e legitimador desta secular 

função perante a sociedade, ou seja, trata-se do próprio Estado ali presente por 

meio de agente delegado em descentralização constitucional de serviço público (art. 

236 da CRFB), prestado com fé pública e imparcialidade. 

Assim, nada mais razoável do que fomentar esse caminho conciliatório ou 

autocompositivo guiado. Ressalte-se, tudo sob a fiscalização do Poder Judiciário, 

nos termos do § 1º do art. 236 da Constituição e do art. 37 da lei n.º 8.935/94.68 

Em verdade, mediar e conciliar são atribuições inatas aos notários. Como 

bem salienta Celso Fernandes Campilongo, o notário desenvolve a função de 

facilitar as transações negociais, tanto em relação a uma escritura de venda e 

compra quanto em uma mediação ou conciliação. “Por isso, mediar e conciliar são 

atribuições ínsitas, inerentes e inatas aos notários e registradores. O notário é 

verdadeiro ‘engenheiro’ das soluções consensuais, exatamente como o faz o melhor 

dos mediadores!”69 

Nesse sentido, cabe destacar o caráter provedor de segurança jurídica 

dos notários, que é resumido em uma frase de Francesco Carnelutti, citado por 

Celso Fernandes Campilongo,70: “quanto mais notário, menos juiz”.  

                                                 
68 LOUREIRO. Luiz Guilherme. Registros públicos – teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Método, 
2013, p. 01-03. 
69 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e 
imparcialidade. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 140. 
70 CAMPILONGO, op. cit., p. 21. 
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Função esta, aliás, destacada até mesmo por estudiosos da common law, 

onde não se adota, mas é reconhecida a contemporaneidade do notariado de origem 

romana, senão vejamos: 

Mediators are active in labor negotiations and within public organizations to 
help parties reach satisfactory agreements that will reduce the risk of future 
disputes. In some contexts, the function of such mediators seems 
remarkably similar to the function of neutral civil law notaries who guide 
parties to constructive agreements in real estate and other legal 
transactions.71 

 

Por fim, registre-se que, diferente dos demais, e aqui um ponto positivo a 

favor da prática da mediação e da conciliação pelos notários e registradores, é que a 

crítica feita à justiça conciliativa no sentido de que não serviria para lidar com 

posições de desequilíbrio entre as partes, a resultar acordos injustos, não alcança 

essa categoria de agente públicos. 

Isso porque, consoante evolução da função notarial paralelamente à 

evolução do Estado e do próprio Direito e de acordo com o princípio notarial da 

juridicidade, o tabelião é um assessor jurídico que recebe a vontade das partes e a 

qualifica em conformidade com o Direito, afastando eventuais vícios, inclusive de 

consentimento, promovendo o equilíbrio e a justeza, dentro da legalidade. 

Sob esses fundamentos, ele adentra ao mérito do negócio jurídico 

celebrado, todavia não para “advogar” para qualquer das partes, mas para cumprir 

os princípios da mediação, de modo a negar acesso a ato notarial que contenha, por 

exemplo, cláusula abusiva ou ilegalidades, assim como intervém para tentar 

minimizar desigualdades materiais das partes, de forma a fazer ouvir o 

hipossuficiente.72 

                                                 
71 MURRAY, Peter L.; STÜNER, Rolf. The civil law notary – natural lawyer for the situation. A 
comparative study preventative justice in modern societies. München: Verlag C.H., 2010, p. 212. 
Tradução livre do autor: Os mediadores são atores ativos em negociações trabalhistas e em 
organizações públicas e estão ali para ajudar as partes a alcançar acordos satisfatórios que reduzirão 
o risco de futuras disputas. Em alguns contextos, a função de tais mediadores parece notavelmente 
semelhante com a função dos notários e tabeliães do direito romano (civil law) que guiam as partes 
em acordos construtivos nos negócios imobiliários e em outras transações legais.  
72 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 119-
124. 



67 
 
 

Assim, afigura-se importantíssima a especialidade do registrador de 

imóveis, por exemplo, no auxílio em mediação a uma demanda imobiliária ou de um 

tabelião de protestos, conciliando em uma demanda cambial ou relativa a um título 

de crédito ou mesmo de um registrador civil no auxílio mediador em alguma lide que 

envolva uma questão relativa a um casal, por exemplo. 

E o mais importante, repita-se, é que se tratam de procedimentos menos 

onerosos e mais céleres que uma demanda judicial, permitindo a continuidade da 

circulação de riquezas e de um ambiente propício aos negócios. Tudo com a 

segurança e a tranquilidade do caso estar sendo conduzido por alguém imparcial, 

com expertise no assunto e sob fiscalização do Judiciário. 

 

4.2.2  O aproveitamente do tabelião como mediador / conciliador em pequenas 
cidades sem Fóruns ou Centros Judiciais de Soluções de Conflitos 
(CEJUSCS). O aproveitamento do espaço físico do cartório para aproximar a 
população local de um sistema de justiça e de resolução de conflitos. 

 

Sabe-se que a previsão de criação de centros judiciários de solução 

consensual de conflitos, disposta no art. 165 do CPC impõe altos investimentos por 

parte dos tribunais, o que pode dificultar a observância de sua efetiva implantação, 

principalmente na quantidade necessária para o bom atendimento de toda a 

população brasileira, notadamente em regiões mais pobres ou isoladas.  

O fato é que as prescrições insculpidas no Código de Processo Civil, 

notadamente quando determinam a implantação de centros de solução consensual 

de conflitos em todo o país colidem com a realidade fática de muitas cidades de 

interior, onde sequer há Fórum, quanto mais Fórum estruturado com um centro de 

solução consensual de litígios. 

Não obstante a realidade fática de carência de recursos para satisfação 

do ideal de Justiça previsto pelo legislador, e muitas vezes até mesmo por uma 

questão de pouca demanda, cabe salientar que mesmo nestas cidades menores, em 

regra há um cartório. 
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E essa serventia extrajudicial pode servir de centro de solução e de 

pacificação de conflitos, com a vantagem de também poder atender a demandas 

especializadas, muitas vezes de onerosa e demorada solução judicial. 

Assim, os cartórios extrajudiciais existentes em todos os rincões do Brasil 

surgem como alternativa viável à possível dificuldade na implantação de tais centros. 

Há que se fazer melhor uso das potencialidades dos notários e dos registradores e 

de suas instalações, em prol de toda a sociedade. 

Bacellar, ao tratar das ações necessárias para o descongestionamento do 

Poder Judiciário, informa ser necessário um redirecionamento das causas, seja 

internamente, como, por exemplo, para os centros judiciários de soluções de 

conflitos, seja externamente, para instituições privadas de respeitabilidade 

comprovada, tais como associações organizadas, organizações não governamentais 

e câmaras de mediação e arbitragem, bem como para os agentes delegados, como 

os tabeliães73. 

A existência de várias cidades no Brasil que não possuem estrutura 

própria do Poder Judiciário, mas que possuem empresas, comércios, circulação de 

riquezas em geral, deixam visível a necessidade de auxílio de profissionais do 

Direito e de estruturas físicas, de espaços adequados ao tratamento inicial de 

eventuais conflitos que surjam das relações sociais. 

Tanto a expertise dos notários e registradores quanto os espaços físicos 

dos cartórios podem e devem ser utilizados para funcionarem como base de auxílio 

ao Poder Judiciário, servindo como centro de solução de conflitos. 

Não por outra razão foi editada a Recomendação n. 28, de 17 de agosto 

de 2018. Nela se “recomenda aos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito 

Federal a celebração de convênios com notários e registradores do Brasil para a 

instalação de centros judiciários de solução de conflitos e cidadania (CEJUSCs)”74. 

                                                 
73 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012 – (Coleção 
Saberes do Direito, 53). ISBN 978-85-02-17182-4. p. 62. 
74 Ementa da Recomendação n. 28/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em 
https://www.anoreg.org.br/site/2018/08/20/recomendacao-no-28-cnj-sobre-celebracao-de-convenios-
entre-tribunais-de-justica-e-cartorios/. Acesso em 04 fev. 2020. 

https://www.anoreg.org.br/site/2018/08/20/recomendacao-no-28-cnj-sobre-celebracao-de-convenios-entre-tribunais-de-justica-e-cartorios/
https://www.anoreg.org.br/site/2018/08/20/recomendacao-no-28-cnj-sobre-celebracao-de-convenios-entre-tribunais-de-justica-e-cartorios/
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Em que pese a importância de tal recomendação, ela ainda não foi 

efetivamente implantada em muitos locais, razão pela qual, em capítulo próprio, far-

se-á sugestão de alteração da mesma e sua incorporação ao Provimento n. 67 do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Note que o Corregedor Nacional da Justiça levou em consideração para 

expedição da citada recomendação que a não instalação dos CEJUSCs é um 

“descumprimento das disposições da Resolução CNJ n. 125/2010 (arts. 4º e 8º, § 2º) 

e do Código de Processo Civil (art. 165)”. O Corregedor levou em consideração 

também a efetividade da conciliação e da mediação como instrumentos de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios. 

Daí recomendou aos Tribunais Estaduais que, por intermédio de seus 

Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, celebrem 

convênios com notários e registradores de todo o país para a instalação de centros 

judiciários de solução de conflitos e cidadania nos locais em que ainda não tenham 

sido implantados. 

Destaque-se aqui que em cada município do Brasil há pelo menos uma 

serventia extrajudicial, com um tabelião que pode auxiliar na solução das demandas 

surgidas naquela localidade, sejam simples, sejam relativas a fatos especializados, 

por exemplo, envolvendo questões imobiliárias, de registro civil das pessoas 

jurídicas, de títulos de créditos, dentre outros. 

As serventias extrajudiciais, tão bem distribuídas por todo o país, em 

regra com notários e registradores qualificados, possuem imenso potencial a ser 

explorado, tanto sob o viés de prevenção, quanto sob o viés de resolução de litígios, 

de modo a socorrer a população do modelo adotado tradicionalmente, o processo 

judicial. 

Também se pode destacar que é bastante útil a utilização dos 

conhecimentos de um notário de uma cidade de interior, onde, por exemplo, não 

exista sequer um Fórum, podendo o Judiciário, inclusive, conforme visto, se valer da 

estrutura física dos cartórios nestas localidades já que, pelas limitações financeiras 

da administração pública, aquela localidade não terá um centro judiciário de solução 

de conflitos. 
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4.2.3 Online dispute resolution. A resolução dos conflitos em rede pelo notário e pelo 
registrador na era da informática. 

 

A chegada de novas tecnologias em todas as áreas do conhecimento é 

uma realidade que tem se imposto. Vários softwares já foram desenvolvidos e vêm 

auxiliando advogados, grandes escritórios, em organização de processos, em 

cumprimento de prazos e, inclusive, em peticionamento75. 

O fato é que hoje os processos, tanto no Judiciário, quanto nas serventias 

extrajudiciais, são automatizados, padronizados e ordenados dentro de bases 

totalmente integradas à informática e às novas tecnologias. 

Assim, a grande maioria dos atos, em todas as especialidades 

extrajudiciais da Lei 6.015/73, deve ser digitalizada, os registros devem ser salvos 

em backups, devem ser alimentadas informações em Centrais Eletrônicas, tais como 

a Central do Registro Civil (CRC76), a Central de Protestos (CENPROT77), a Central 

de atos notariais (CENSEC78), Central de Registro de Imóveis (CERICE, por 

exemplo, no Ceará), dentre outras. 

Como facilidades, pode-se destacar que uma pessoa nascida em Vitória-

ES, mas registrada em Belo Horizonte-MG pode solicitar uma segunda via de sua 

certidão de nascimento em Porto Velho-RO, onde reside atualmente. E pode fazê-lo 

pela internet ou por intermédio do Cartório de Registro Civil mais próximo de sua 

residência atual. Tudo via sistema eletrônico de informática. 

Assim, a padronização e a informatização já se tornaram uma realidade 

vivenciada na grande maioria dos cartórios do país. 

Já na área de solução de conflitos, Lima e Feitosa informam que a ODR 

consiste na 

                                                 
75 O aplicativo de inteligência artificial “Watson”, da IBM, por exemplo, já funciona como “advogado” 
ou auxiliar de advogados em escritórios de advocacia do Brasil e do mundo. Vide 
https://www.ibm.com/watson/br-pt/?mhsrc=ibmsearch_a&mhq=watson. Vide também 
https://exame.abril.com.br/tecnologia/inteligencia-artificial-da-ibm-ja-ajuda-advogados-brasileiros/. 
Acesso em 12 fev. 2020. 
76 Provimento 38/2014 do CNJ 
77 Provimento 87/2019 do CNJ 
78 Provimento 18/2012 do CNJ 

https://www.ibm.com/watson/br-pt/?mhsrc=ibmsearch_a&mhq=watson
https://exame.abril.com.br/tecnologia/inteligencia-artificial-da-ibm-ja-ajuda-advogados-brasileiros/
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utilização da tecnologia da informação e da comunicação no processo de 
solução de conflitos, seja na totalidade do procedimento ou somente em 
parte deste. Dentre os procedimentos que podem adotar o modelo da 
ODRs, estão a arbitragem, a mediação, a conciliação ou a negociação, que 
o fazem por intermédio de ferramentas automatizadas (total ou 
parcialmente) Essa solução representa uma forma de virtualização plena, 
em que um procedimento nasce e morre no ambiente virtual, sem 
necessidade de passar por etapas presenciais ou no espaço forense79. 

   

Com isso, existe a possibilidade de existir um Centro de Resolução de 

Conflitos, que eventualmente funcione em um cartório de uma pequena cidade do 

interior, que possa atender à demanda também das cidades ao redor, caso estas 

sejam desprovidas de um cartório com um delegatário apto à conciliação. 

Ou então, o Judiciário estadual, em seus estudos de viabilidade, pode 

considerar escolher uma dentre várias pequenas cidades contíguas do interior, para 

servir de polo ou sede da instalação de um centro de resolução de conflitos dentro 

do cartório, com a capacitação daquele tabelião, mantendo-se uma racionalidade de 

recursos, mas sem necessidade de efetivo convênio em cada uma dessas pequenas 

cidades. 

Daí as partes poderiam se deslocar até essa “cidade polo” que não possui 

fórum ou CEJUSC, mas possui um cartório conveniado ou então, caso se tratasse 

de empresas ou pessoas com acesso à internet e certificados digitais, poderia haber 

a resolução por videoconferência, notadamente naqueles casos de conflito real e 

não de conflito aparente80.  

Ressalte-se aqui que muitos conflitos são de fácil resolução, se houver 

um mínimo de boa vontade das partes, tais como conflitos por não pagamento de 

                                                 
79 LIMA, Gabriela Vasconcelos; FEITOSA, Gustavo Raposo Pereira. Online dispute resolution (ODR): 
a solução de conflitos e as novas tecnologias. Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, v. 3, n. 50, p. 
53-70, set. 2016. ISSN 1982-9957. Disponível em: 
https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/8360. p. 54-55. Acesso em: 13 fev. 2020. 
80 Andréia da Silva Costa nos ensina que o conflito real é aquele que reflete o problema verdadeiro, 
que causa o mal-estar entre os conflitantes. É a situação que, se não existisse, encerraria o conflito. 
Já o conflito aparente é aquele que parece ser o problema que perturba as partes, mas não é. O que 
está ali externado como sendo o conflito, é apenas um de seus efeitos. Acaso não existente o 
problema, o conflito ainda assim persistiria, posto que a causa do mesmo é mais profunda ou 
psicologicamente complexa. Tal explanação consta em COSTA, Andréia da Silva. COMENTÁRIOS 
SOBRE A NATUREZA DOS CONFLITOS. In: SALES, Lilia Maia de Morais, ANDRADE; Denise 
Almeida de (org.). Mediação em perspectiva: Orientações para Mediadores Comunitários. Fortaleza: 
Universidade de Fortaleza, 2004. 

https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/8360
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condomínio ou por atraso na entrega de um produto, Muitas vezes o que a parte 

deseja é uma resposta de quando ou como aquele pagamento será efetivado ou 

quando o produto será entregue. Só que deseja que isso fique “registrado” em uma 

ata de conciliação, homologada pelo Poder Judiciário. 

Um exemplo seria uma pessoa que fez uma compra no sítio eletrônico 

americanas.com ou decolar.com. Caso o produto não chegue, é bastante 

interessante que a parte possa acionar um mecanismo de mediação para a solução 

da não entrega daquele produto ou similar. 

Inclusive, alguns sítios eletrônicos como mercadolivre.com ou 

aliexpress.com já possuem sistemas de gestão e solução de conflitos nos quais as 

partes negociam e, caso não haja acordo, atuam como árbitros. O problema é que 

normalmente a solução é imposta pelo árbitro, que é o mesmo sítio eletrônico da 

compra, o que pode gerar desconfiança em algumas pessoas. 

Principalmente nos casos de conflitos reais, como os acima mencionados, 

não se tem como imprescindível o comparecimento pessoal das partes, sendo viável 

o acordo ou a conciliação virtual ou on-line, por exemplo. 

E por que não possibilitarmos às partes mais esta ferramenta e opção? 

Hoje, até mesmo boletins de ocorrência policial são feitos pela internet em muitos 

estados do país. 

Ante a constatação desta nova realidade, importante que conste no 

Provimento do Conselho Nacional de Justiça que trata do tema, a possibilidade de 

uso pelo notário de ferramentas tecnológicas de mediação virtual ou online. Na 

verdade, é muito importante o estímulo do uso da mediação virtual também em 

casos de “cartórios polo81” em pequenas cidades contíguas do interior.

                                                 
81 Seriam cartórios conveniados com o Tribunal de Justiça que atenderiam a própria cidade de 
localização da serventia e também as cidades contíguas, podendo a mediação ser presencial ou 
virtual, com maior otimização de tempo e de recursos. 



 
 
 

5  RELAÇÃO ENTRE MEDIAÇÃO E ATIVIDADE NOTARIAL. PROBLEMAS 

EXISTENTES E APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES 

 

O presente capítulo fará uma retomada dos capítulos anteriores, 

revisitando alguns conceitos e características dos institutos aqui tratados. O escopo 

de tal reforço conceitual é demonstrar de forma indene de dúvidas que a prestação 

do serviço de mediação pelas serventias extrajudiciais é não só possível, como 

fortemente desejável, posto que benéfica à população e ao sistema de Justiça como 

um todo. 

Na sequência, será mostrado que é possível uma efetiva prestação do 

serviço de mediação pelas Serventias Extrajudiciais, observados alguns limites 

impostos pelo legislador e pela Corregedoria Nacional de Justiça, bem como serão 

apresentados alguns dos problemas atualmente enfrentados pelos notários e 

registradores para a prestação deste serviço de mediação. Apresentar-se-ão ainda 

algumas sugestões de melhoria das normas postas, com fins de trazer maior 

efetivação a tal serviço. 

Em verdade, desde que o Estado tomou para si a competência para 

dirimir conflitos, dentro do que se convencionou chamar de Contrato Social82, na 

qual os cidadãos “abriram mão” da autotutela em sua quase totalidade, para que 

houvesse pacificação social e desenvolvimento, ou seja, para que não mais 

imperasse a “lei do mais forte”, criou-se, principalmente no mundo ocidental, uma 

cultura de litigância ou de direcionamento para o Estado das mais diversas causas. 

Com o passar do tempo e o aumento exponencial das relações sociais, 

houve uma explosão na demanda por respostas aos anseios das pessoas, que 

buscam o Poder Público para as mais diversas situações, o que gerou um

                                                 
82 Também chamado de contratualismo. Refere-se a uma série de teorias explicativas do “início” ou 
da formação do Estado organizado. Por tais teorias, os indivíduos, com o desenvolvimento do 
conhecimento, da tecnologia e o consequente aumento populacional, notadamente com a 
sedentarização e com o desenvolvimento da pecuária e da agricultura, passou a abrir mão de certas 
liberdades ou direitos, tal como o direito a autodefesa como regra geral, em prol de um governo ou 
autoridade central. Tudo com o fim de obterem vantagens sociais, como proteção e alimentos. São 
exemplos de grandes nomes do contratualismo, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 
Rosseau. 
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abarrotamento do Judiciário, função estatal encarregada de “dizer o direito” e de “dar 

a cada um o que é seu”. 

Isso levou a uma demora cada vez maior na resposta do Estado, o que 

gerou frustração e fez com que o poder público buscasse outras formas de manter a 

necessária pacificação social, com redirecionamentos de demandas não litigiosas, 

de menor potencial ofensivo ou de menor monta, antes atendidas pelo Judiciário, 

aos cartórios extrajudiciais e a outros colaboradores. 

Esse problema trouxe a necessidade de uma maior “emancipação” dos 

cidadãos, que devem ser capacitados a resolverem sozinhos ou sem a imposição de 

um juiz, as demandas menos complexas ou de possível composição, ainda que com 

auxílio de um terceiro. Convencionou-se chamar tal “emancipação” de 

empoderamento ou empowerment. 

 Tal mudança de mentalidade, bem explicada na Teoria dos Jogos 

cooperativos aplicados à economia, ao direito e às ciências políticas, com uma visão 

de ganha-ganha, de empoderamento do cidadão, tem sido estimulada por 

alterações legislativas, que já formam um razoável arcabouço jurídico fomentador 

dessa nova mentalidade de conciliação. 

Em uma análise da legislação atual, temos a Lei dos Juizados Especiais 

(Lei 9.099/95), que deu destaque à conciliação, a partir de 1995, tendo esta sido 

tratada com evidência na citada norma que, todavia, somente alcançava as causas 

“menores” ou “pequenas”. 

Já o Constituinte derivado, por meio da Emenda Constitucional número 

45, de 30 de dezembro de 2004, tornou a duração razoável do processo um 

princípio Constitucional e um direito expresso no artigo 5º, LXXVIII83. 

A partir da citada Emenda, os métodos autocompositivos de resolução de 

conflitos, nos quais não há uma decisão imposta por um terceiro imparcial, mas sim 

um procedimento dialógico que leva as partes à autorreflexão e auxilia na resolução 

                                                 
83 BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988. Artigo 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm%23art1
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da disputa, foi promulgado o novo Código de Processo Civil, datado de 16 de março 

de 2015, impondo a todos os “atores” da relação processual, ou seja, aos juízes, aos 

defensores públicos, aos advogados e aos membros do ministério público84 uma 

atuação conciliadora ou a favor da resolução não impositiva de conflitos.  

Em continuidade ao iter trilhado até aqui, o novo Código de Processo Civil 

deu bastante destaque à conciliação, sendo esta palavra repetida 39 (trinta e nove) 

vezes na lei n.º 13.105/15, inclusive com Seção própria no Código, com tratamento 

não só no artigo 3º, mas também entre os artigos 165 e 175, no artigo 334, no artigo 

359, dentre outros. 

Pouco mais de três (03) meses após a promulgação do novo Código de 

Processo Civil, no dia 26 de junho de 2015 foi promulgada a lei n.º 13.140, que 

dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias 

e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, além de 

alterar algumas outras normas. 

A lei da mediação trouxe algumas inovações e definições, na tentativa de 

se dar efetividade a este importante instrumento de pacificação social, que é a 

autocomposição dos conflitos. 

Em seu artigo 1º, parágrafo único, o legislador definiu mediação como 

sendo a “atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, 

escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver 

soluções consensuais para a controvérsia”85. 

Já o artigo 2º, conforme visto acima, trouxe alguns princípios 

informadores da mediação, tais como a imparcialidade do mediador, a isonomia 

entre as partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade, a busca do 

consenso, a confidencialidade e a boa-fé.  

  Infelizmente, alguns problemas centrais não foram ainda tratados, tal 

como o excesso de gratuidades, a facilidade da obtenção da mesma por mera 

                                                 
84 Artigo 3º, § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 
Público, inclusive no curso do processo judicial. 
85 Artigo 1º da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. 
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alegação, sem critérios objetivos ou sem aferição efetiva da verdade da declaração, 

além de ainda não termos uma cultura judicial de aplicação de multas ao litigante 

contumaz ou de má-fé, etc. 

O fato é que se quisermos um Judiciário menos congestionado, a busca 

pelo mesmo deve ser a última hipótese, devendo haver real estímulo à resolução 

não judicial dos conflitos, o que ainda não aconteceu, mas tem sido paulatinamente 

buscado, principalmente pelo legislador e pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Somente a título exemplificativo do tamanho do problema, o Brasil 

possuía em 2010, mais de 1.200 cursos de Direito, tendo formado no ano de 2015, 

105.317 (cento e cinco mil, trezentas e dezessete) pessoas. Os Estados Unidos da 

América, a Europa inteira e a China, somados, possuem 1.100 cursos de Direito, 

conforme informações publicadas em 06 de julho de 2017 no Portal G1, em seu guia 

de carreiras86. 

Como esperar que não haja estímulo à lide em um país onde são 

formados centenas de milhares de bacharéis em Direito todos os anos, sendo 

necessária a existência (ou a criação) de um “mercado” a absorver todos estes 

profissionais ingressantes? 

O que esperar de uma Nação que forma muitos bacharéis em Direito, 

mas tem carência de cientistas, de pesquisadores, de médicos, de biólogos e, 

principalmente, de empreendedores? 

Ressalte-se, no entanto, que os macroproblemas nacionais não podem 

servir de escusa para o não estudo de medidas viáveis à redução da litigância, 

sendo aqui apresentada uma das possíveis soluções, a ser combinada com outras, 

até que se alcance o necessário equilíbrio em um ambiente judicial saudável e não 

congestionado. 

Em que pese a lei da mediação ter trazido vários regramentos para a 

mediação judicial e também para a extrajudicial, a verdade é que, atualmente, como 

                                                 
86 Brasil tem mais faculdades de direito que China, EUA e Europa juntos; saiba como se destacar no 
mercado. Portal de notícias G1. Notícia disponibilizada em 06 jul. 2017. Disponível em: 
https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/brasil-tem-mais-faculdades-de-direito-que-
china-eua-e-europa-juntos-saiba-como-se-destacar-no-mercado.ghtml. Acesso em: 04 fev. 2020. 
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regra, principalmente para quem se vale da “justiça gratuita”, ainda não há fortes 

razões lógicas para que se busque voluntariamente a mediação extrajudicial, em 

regra paga, pois a mesma mediação ocorrerá como primeira “fase” na esfera judicial, 

de forma isenta de custos. 

Além disto, mediar, conciliar, acordar, concordar, “dá trabalho” e 

pressupõe uma mentalidade aberta ao diálogo e à análise do problema ou das 

razões do outro, coisas bastante difíceis em uma sociedade que não foi 

efetivamente educada para isto e em que há um distanciamento entre as pessoas, 

seja pelo tamanho das cidades, seja pela tecnologia. 

Destaca-se ainda que a lei n.º 13.140/2015 determinou, em seu artigo 24, 

a criação de centros judiciários de solução de conflitos, chamados de CEJUSCs, o 

que ainda não aconteceu em todo o país, principalmente fora das grandes cidades. 

A citada lei trouxe ainda a possibilidade de autocomposição pelas 

pessoas jurídicas de direito público87, com regras específicas para o poder público 

como litigante, com vistas a se dar transparência aos procedimentos, mas sem 

excluir tais entes públicos (atualmente o Estado e suas empresas, autarquias e a 

fazenda pública são os maiores litigantes em termos de quantidade de processos 

em andamento no Poder Judiciário) deste importante instrumento de desobstrução 

da justiça. 

 

5.1 DOS DIREITOS QUE ADMITEM TRANSAÇÃO, PODENDO SER OBJETOS DE 
NEGOCIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

 

Outra importante inovação trazida pela Lei 13.140/2015 (Lei da Mediação)  

foi a possibilidade da mediação tratar não só de direitos disponíveis, mas também 

de direitos indisponíveis que admitam transação88. 

                                                 
87 Capítulo II da Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei da Mediação). Vide artigos 32 a 40. 
88 Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei da Mediação). Art. 3º - Pode ser objeto de mediação o 
conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação.   
§ 1o A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele.  
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Nesse ponto, cumpre demonstrar a evolução da possibilidade de 

transação em nosso ordenamento. De acordo com Miranda89, transação é o negócio 

jurídico bilateral no qual são feitas concessões recíprocas visando à eliminação ou 

solução de controvérsias acerca do conteúdo, da extensão, da validade e/ou da 

eficácia de uma relação jurídica de direito material. 

A transação ou o acordo das partes sempre existiu no Direito, mas na 

maior parte da história do Direito pátrio, teve papel secundário ou acanhado, com 

alguns pontuais períodos de relevância. 

O fato é que, na história recente, o Código Civil de 1916 deu pouco 

destaque à transação ou à mediação. Posteriormente, o Código Civil de 2002 

manteve os institutos, com um enfoque não só terminativo, mas também preventivo 

do litígio, tendo ocorrido um tratamento mais detalhado a partir do artigo 840. Optou 

o legislador da época por manter a restrição da transação aos direitos patrimoniais

de caráter privado90, conforme dispõe o artigo 84191. 

O legislativo federal, em importantes debates, já no ano de 2011 e 

seguintes, cientes da necessidade de se solucionar ou amenizar o grave problema 

de congestionamento do Poder Judiciário, optou expressamente por incluir os 

direitos indisponíveis que admitam transação entre os direitos transacionáveis, 

devendo haver somente uma espécie de “homologação” ou tutela por parte do 

Poder Público, através do Ministério Público e do Judiciário92. 

E não há em tal regramento permissivo nenhuma ilogicidade ou mesmo 

novidade. Com efeito, já há muito tempo, Pontes de Miranda já defendia a 

§ 2o O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado
em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público.  
89 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Direito das obrigações. 
Extinção das dívidas e obrigações. Dação em soluto. Confusão. Remissão de dívidas. 
Novação. Transação. Outros modos de extinção. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. v. 
25, p. 117-118. 
90 O Código Civil de 1916 trazia essa restrição em seu artigo 1.035, o que foi repetido no Código Civil 
de 2002. 
91 BRASIL. Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002): “Art. 841. Só quanto a direitos 
patrimoniais de caráter privado se permite a transação”. 
92 Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015: “Art. 3o Pode ser objeto de mediação o conflito que verse 
sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação.  
§ 1o A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele.
§ 2o O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado
em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.140-2015?OpenDocument
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possibilidade de transação de direitos públicos e de direitos não patrimoniais93. O 

que importa destacar na transação é que a mesma só pode ser feita por quem pode 

dispor, já que há concessões recíprocas. Assim, quem não pode dispor ou alienar, 

por exemplo, não pode transacionar. 

A dúvida então fica em estabelecer o que é um direito indisponível 

transigível. Ou em como saber se um determinado direito indisponível é transigível 

ou não. 

Não há resposta matemática ou estanque para tal questionamento, 

adotando a presente obra o entendimento de que a não transacionabilidade deve 

ser analisada em cada caso concreto, podendo o direito não ser transacionável por 

ter um valor social impeditivo (não se faz concessão acerca da supremacia do 

interesse da coletividade ou mesmo de interesses relativos a direitos absolutos, tais 

como o direito à vida, por exemplo). São casos em que a lei, por conta do relevante 

valor social em jogo, impede a sua disposição por qualquer pessoa. 

Ressalta-se ainda que a incapacidade ou não possibilidade de dispor do 

titular do direito em litígio também afeta a transação, não por conta do direito ser 

disponível ou indisponível, mas por conta da não capacidade da parte de dispor, 

dando a legislação especial proteção a tais pessoas, tais como os menores, que em 

regra não podem dispor nem transacionar, exceto com representação e autorização 

judicial. 

Além disso, deve-se ressaltar que a indisponibilidade de um direito não 

significa impossibilidade de transacionar-se este mesmo direito. A verdade é que um 

direito da personalidade, por exemplo, pode ser temporariamente cedido ou 

transacionado, em que pese ser indisponível.  

Para deixar claro o que aqui se está a dizer, ressalte-se que o direito à 

imagem de uma pessoa é indisponível, mas pode ser eventualmente cedido e 

mesmo transacionado. O fato é que hoje, é possível a transação na maior parte dos 

assuntos relativos a direito de família, a direitos trabalhistas e também em assuntos 

93 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Direito das obrigações. Extinção 
das dívidas e obrigações. Dação em soluto. Confusão. Remissão de dívidas. Novação. Transação. 
Outros modos de extinção. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. v. 25, p.152-153. 
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relativos a concessões de serviços públicos, a créditos tributários, etc, por serem 

direitos disponíveis ou por serem direitos indisponíveis que admitem transação. 

Conforme bem destacado pela Ministra Eliana Calmon, em julgado do 

Superior Tribunal de Justiça, datado de 2006, portanto inovador para o período, 

diante do arcabouço jurídico até então existente, tratando a transação de direitos 

difusos que importem em obrigação de fazer ou de não fazer: “a melhor composição 

é a efetivada e não aquela que não virá nunca, ou demorará mais de dez anos, caso 

seja anulada a sentença, para então começar-se tudo novamente”94. 

Tratando-se de direito ambiental, há um claro direito da sociedade a um 

meio ambiente saudável e equilibrado, mas, por exemplo, se um dano já se 

concretizou, com impossibilidade de retorno ao estado anterior, deve ser possível a 

transação para, ao menos, se minimizar o impacto ou o prejuízo ambiental. Tudo 

sempre em prol do interesse da coletividade. 

Há quem defenda ainda, de forma bastante razoável, que o que é 

passível de transação não é o direito indisponível em si, mas seus aspectos 

secundários95, como, por exemplo, o seu quantum. 

O fato é que, dentro da expressa disposição da norma e do gradual e 

constante aumento da importância da mediação, da conciliação e da transação no 

ordenamento atual, deve-se entender pela vedação da transacionabilidade de 

qualquer direito somente nos casos em que haja vedação legal ou que isso 

prejudique pessoas incapazes ou em que haja manifesta desproporção entre a 

renúncia de uma parte em relação à da outra, havendo lesão, perdendo-se assim a 

finalidade pacificadora do instituto. 

Por tal razão, bastante prudente o legislador ao determinar a 

homologação judicial com prévia oitiva do ministério público nos casos de 

transações envolvendo direitos considerados (relativamente) indisponíveis. 

94 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 299.400 – RJ. Segunda Turma. 
Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Recorridos: Município de Volta Redonda, 
Banco Bamerindus do Brasil S/A, Companhia Siderúrgica Nacional. Relator: Ministro Francisco 
Peçanha Martins. Relatora para acórdão: Ministra Eliana Calmon. Brasília, 01 de junho de 2006. 
Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro= 
200100030947&dt_publicacao=02/08/2006. Acesso em: 09 mar. 2019. 
95 Vide Gratia o Recurso Especial 1.246.711-MG, na qual o Superior Tribunal de Justiça afirma 
expressamente que irrenunciável é o direitos aos alimentos, não o seu exercício.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro
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A mesma lei n. 13.140/2015, em seus artigos 32 a 40, foi expressa ao 

permitir que o Poder Público (administração pública direta e indireta) transacione, 

cumprindo assim o requisito da estrita legalidade, respeitando-se as especificidades 

inerentes à administração pública. 

Também o novo Código de Processo Civil, como visto, trata do tema e 

estimula a autocomposição, determinando expressamente ao poder público a 

criação de câmaras de mediação e conciliação, conforme disposto no artigo 17496. 

Já o Conselho Nacional de Justiça, atento às necessidades da 

desjudicialização ou de compartilhamento da justiça, desde 2010 vem dando 

diretrizes e orientações para a mediação e a conciliação, movimento que se iniciou 

com a expedição da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, tratando da 

Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de interesses no âmbito do 

Poder Judiciário. 

Posteriormente, em 26 de março de 2018, foi editado pelo CNJ o 

Provimento nº 67, que tratou dos procedimentos de conciliação e de mediação nos 

serviços notariais e de registro no Brasil. Tal procedimento é objeto de maior análise 

nesta dissertação, que objetiva alterá-lo ou substitui-lo para que efetivamente se 

alcance a almejada efetividade. 

Ainda na tentativa de se alcançar uma maior eficácia da mediação, o 

Conselho Nacional de Justiça utilizou um dos maiores cases de sucesso da 

atividade extrajudicial de desjudicialização e eficácia dos últimos anos, que é a 

recuperação de créditos pelo protesto extrajudicial e editou o Provimento de nº 72, 

em 27 de junho de 2018, dispondo sobre medidas de incentivo à quitação ou à 

renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de protesto do Brasil. 

Por fim, em 17 de agosto de 2018 o Conselho Nacional de Justiça 

publicou a Recomendação nº 28, recomendando aos tribunais de justiça dos 

                                                 
96 BRASIL. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). Art. 174 -  A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com 
atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: 
I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; 
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito 
da administração pública; 
III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 
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Estados e do Distrito Federal a celebração de convênios com notários e 

registradores do Brasil para a instalação de centros judiciários de solução de 

conflitos e cidadania (CEJUSCs). 

A forte atuação do Conselho Nacional de Justiça nessa seara da 

desjudicialização, comprovada pelas normatizações, regulamentações e 

recomendações supra mencionadas reflete a grande preocupação deste órgão para 

com a célere e eficaz resolução dos conflitos da sociedade brasileira, razão pela 

qual se propõe a análise e formulação de alterações das amarras contidas no 

Provimento n. 67 que estão a impedir sua plena eficácia. 

O importante instrumento da arbitragem97 também tem sido estimulado 

nesse esforço de redução do congestionamento do Judiciário, mas por questões 

didáticas e de espaço, a presente dissertação não trata da arbitragem, até porque 

situado em área fora dos métodos autocompositivos de resolução de conflitos. 

Em resumo, no que diz respeito às normas sobre o tema, verifica-se que 

hoje são várias as regulações que tratam da conciliação no Direito brasileiro, 

destacando-se, dentre as normas do Conselho Nacional de Justiça: 

1) a Resolução nº 125/2010, que regulamenta a mediação judicial; 

2) o Provimento nº 67 de 2018, que trata da mediação nas serventias 

extrajudiciais; 

3) o Provimento nº 72, também de 2018, que trata de medidas de 

incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas nos 

tabelionatos de protesto do Brasil, envolvendo diretamente a 

autocomposição; 

4) a Recomendação nº 28, de 17 de agosto de 2018, que em sua 

ementa: “Recomenda aos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito 

Federal a celebração de convênios com notários e registradores do 

Brasil para a instalação de centros judiciários de solução de conflitos e 

cidadania (CEJUSCs)”. 

Temos ainda, como dito e em resumo, as seguintes leis:  

                                                 
97 A arbitragem está disciplinada na lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.307-1996?OpenDocument
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a) Lei da Mediação (lei nº 13.140/2015), que regulamenta tanto a 

mediação judicial como a extrajudicial;  

b) o Código de Processo Civil, regulamentando a mediação judicial 

realizada tanto nos centros judiciários de solução de conflitos como 

nas câmaras privadas”98, além de que tais normas dão diretrizes 

gerais sobre a autocomposição dos conflitos. 

Ora, se por tudo o que foi exposto até aqui resta clara a importância da 

mediação como método de solução de conflitos e de descongestionamento do Poder 

Judiciário, e se a prestação de tal serviço pelas Serventias Extrajudiciais possui 

relevantes vantagens, por motivos também já expostos, fica a indagação: Por qual 

razão a mediação ainda não pode ser considerada mais um “case” de sucesso entre 

as novas atribuições dos tabeliães e registradores? 

As razões possíveis e, principalmente, o apontamento de soluções a este 

problema é o que este trabalho pretende fazer nas páginas abaixo e nas sugestões 

de modificação do Provimento n. 67 do CNJ, também constantes de capítulo próprio, 

conforme se verá. 

 

5.2 A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIAÇÃO E DE CONCILIAÇÃO PELAS 
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS: LIMITES, ESTUDO E POSSIBILIDADES 

 

Atualmente, não há mais dúvidas de que a jurisdição não tem atendido de 

forma efetiva a demanda social de pacificação e de resolução das controvérsias, não 

havendo um ambiente realmente propício à segurança negocial. O Estado juiz 

possui dificuldades para acompanhar as novas demandas advindas de uma 

sociedade complexa, multifacetada e em constante transformação cultural e social.99  

Verifica-se uma crescente insatisfação da população em relação aos 

serviços judiciários e preocupa a situação de ausência do Estado em algumas 

                                                 
98 MEIRA, Danilo Christiano Antunes; RODRIGUES, Horácio Wanderlei; O conteúdo normativo dos 
princípios orientadores da mediação. Revista UNI7, Fortaleza, v. 14, n. 2, p. 104, jul./dez. 2017. 
99 PINHO. Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual contemporâneo: teoria geral do 
processo. 4. ed. São Paulo, Saraiva, 2012, v. 1, p. 757. 
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comunidades mais carentes no Brasil100, o que tem gerado uma justiça paralela, na 

qual vigora a lei do mais forte ou a lei de Talião, ou ainda o simples arbítrio. 

Sob esse panorama, imprescindível garantir-se a todos o acesso à Justiça 

formal, com oferta de resultados justos e eficazes, mormente porque a efetividade 

tem sido reconhecida como valor fundamental e se reputa imprescindível à tutela 

dos direitos.101 

Para permitir esse acesso à ordem jurídica justa, já que o processo 

tradicional não tem se mostrado capaz de garantir esse primado, nada mais razoável 

do que se valer da desjudicialização, com oferecimento de uma justiça conciliativa e 

de outros procedimentos resolutivos de controvérsias em serventias extrajudiciais, 

sejam estas demandas da sociedade de índole negocial, sejam de jurisdição 

voluntária. 

Ou seja, “o novo conceito de que o direito de acesso à Justiça implica em 

acesso à resolução adequada dos conflitos propõe estímulos que viabilizem ao 

cidadão utilizar um sistema de múltiplas portas”102 (dentre elas a via extrajudicial).  

Apesar de serem importantes os efeitos de desafogar o Judiciário e de 

propiciar celeridade, há ainda outras razões muito relevantes que justificam a 

utilização dos métodos alternativos de resolução de conflitos. 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth nos informam que são evidentes as 

vantagens para a população e também para o sistema jurídico quando o litígio é 

solucionado sem necessidade de julgamento. Além de se evitar custos, há o 

“aspecto psicológico de que tais decisões são mais facilmente aceitas do que os 

decretos unilaterais, uma vez que se fundamentam no acordo em que a sentença é 

dada pelos próprios interessados”.103 

                                                 
100 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012 – (Coleção 
Saberes do Direito, 53), p. 27. 
101 PINHO. op. cit., p. 757. 
102 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012 – (Coleção 
Saberes do Direito, 53), p. 47. 
103 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Fabris. 1988, p.84. 
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Sobre o fator de legitimação dos meios alternativos, ensina Cândido 

Rangel Dinamarco104, ao tratar do escopo social do processo e da jurisdição: 

O escopo de pacificar pessoas mediante a eliminação de conflitos com 
justiça é, em última análise, a razão mais profunda pela qual o processo 
existe e se legitima na sociedade. 
Tal é o ponto de apoio e elemento de legitimação dos meios alternativos de 
solução de conflitos. Partes que transigem ou conciliador que encaminha 
litigantes a uma solução não têm solenes compromissos com a lei nem lhes 
toca dar-lhe efetividade ou promover-lhe a atuação (escopo jurídico da 
jurisdição). Mas a pacificação é o indisfarçável resultado dessas iniciativas, 
quando frutíferas - e tal é o ponto comum entre a jurisdição e os meios 
alternativos. 
 

Por isso tudo é que a “justiça conciliativa exige a releitura do art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal (CRFB), pois, por acesso ao Poder Judiciário, deve 

entender-se acesso à Justiça e aos meios adequados de solução de conflitos.”105 

Dito isso, defende-se que a desjudicialização, em seu sentido amplo, seja 

feita por meio dos cartórios extrajudiciais – procedimento denominado de 

extrajudicialização, pois os cartórios são geridos por profissionais do Direito, 

especializados, dotados de fé pública e presentes em todo o país, conforme já visto. 

O artigo 175 do Código de Processo Civil somado ao artigo 42 da Lei de 

Mediação deixam claras as possibilidades de conciliação e de mediação no âmbito 

das serventias extrajudiciais106. 

Em verdade, o artigo nº 842 do Código Civil de 2002 nos informa que a 

transação deve ser feita por escritura pública, nas obrigações em que a lei a exige, 

ou por instrumento particular, nos acordos de vontade em este instrumento for 

admitido; se recair sobre direitos contestados em juízo, deve ser feita por escritura 

pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. 

                                                 
104 DINAMARCO, Cândido Rangel; Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013. vol. 1, p. 132. 
105 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os métodos consensuais de solução de conflitos no novo Código de 
Processo Civil. In: Instituto Brasileiro de Direito Processual; SCARPINELLA BUENO, Cassio. (org.). 
PRODIREITO: Direito Processual Civil: Programa de Atualização em Direito: Ciclo 1. Porto Alegre: 
Artmed Panamericana; 2015. p. 51-78. (Sistema de Educação Continuada a Distância, v. 1), p. 04. 
106 Esse é o posicionamento de Roberto Portugal Bacellar: “[...] esse redirecionamento externo pode 
se dar: a) para agentes delegados como são os notários, autorizados pela Lei n. 11.441/2007 a 
formalizar soluções consensuais (como já ocorre no exemplo de arrolamento, inventário e partilha de 
bens de pessoas capazes) [...].” BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: 
Saraiva, 2012 – (Coleção Saberes do Direito, 53), p. 48. 
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Não por outra razão, após a edição da Resolução 125/2010, que 

regulamentou a mediação no âmbito judicial, foi editado o já citado Provimento n. 67, 

do Conselho Nacional de Justiça, que permitiu a mediação em cartórios, mas trouxe 

algumas amarras que estão por reduzir o alcance da autocomposição tão almejada 

pelo legislador e tão necessária ao País. Mas o que ainda “amarra” o deslanchar da 

mediação em tabelionatos e registros públicos? 

 

5.2.1 Limitações inauguradas com o Provimento n.º 67 do Conselho Nacional de 
Justiça e a (in)viabilidade da mediação em cartórios nos moldes autorizados. 
Discrepância com a mediação na esfera privada.  

 

O Conselho Nacional de Justiça, ao publicar o seu Provimento de número 

67, em 26 de março de 2018, estabeleceu várias regras com ônus aos notários e 

registradores, em aparente entendimento de que a autorização de prestação do 

serviço de mediação pelas serventias extrajudiciais seria uma grande oportunidade 

de aferição de renda por parte destes profissionais do Direito. 

As regras prescritas determinam a realização de cursos de formação e de 

aperfeiçoamento regulares, sob custo exclusivo dos tabeliães, além de que todo o 

custeio de montagem e de manutenção das salas e dos equipamentos necessários 

às audiências também serão do notário. 

O problema foi que, aparentemente, não se quantificou os custos de 

instalação e de manutenção destes “centros” de solução extrajudicial de conflitos. Na 

verdade, o CNJ impôs ainda a prestação de sessões de conciliação gratuitas, sem 

previsão de ressarcimento de, no mínimo, dez por cento do total das audiências 

realizadas, podendo este percentual ser aumentado por cada tribunal, medida de 

constitucionalidade e de legalidade questionáveis, já que o Brasil adota um modelo 

cartorial privado. 

Assim, qualquer norma, principalmente infralegal, que traga desequilíbrio 

econômico ao sistema de gestão cartorial é ilegal e inconstitucional, já que é uma 

forma de “estatização” de um serviço privado, por via transversa, o que não se pode 

admitir. E o pior, “estatização” sem ônus para os cofres públicos. 
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Em relação aos valores que o notário receberá como contraprestação 

pelo serviço oferecido, o artigo 36 do Provimento n. 67 do CNJ autoriza a cobrança 

do menor valor de uma escritura pública sem valor declarado para cada sessão de 

sessenta minutos para mediações em Cartório107. 

No Ceará, no ano de 2020, isso corresponde a aproximadamente R$ 

69,08 (sessenta e nove reais e oito centavos) de emolumentos. Dependendo da 

interpretação, pode-se cobrar ainda uma ou duas vias da certidão de conciliação, 

algo em torno de R$ 66,03 (sessenta e seis reais e três centavos), por certidão, no 

ano de 2020108. 

E se a parte requerente desistir de conciliar a qualquer momento antes da 

sessão de conciliação, o tabelião deve devolver 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor adiantado pelo requerente a título de emolumentos, conforme prevê o artigo 38 

do citado diploma legal. 

Isso independentemente dos valores envolvidos na disputa. E tal fato é 

relevantíssimo para o não sucesso atual da mediação em cartórios. O valor ficou tão 

irrisório, tão desproporcional, que não gera estímulo ao tabelião, que é um particular 

e não pode ser compelido a investir em treinamento para si e para seus prepostos, 

instalação de uma sala reservada, criação de todo um ambiente propício, com altos 

custos, grande responsabilidade, tudo para praticamente não ter retorno financeiro e 

ainda ter que oferecer sessões gratuitas. 

De outra banda, porém, se a tentativa de autocomposição guiada se der 

no âmbito das Câmaras privadas atualmente existentes, sendo a opção, por 

exemplo, por uma sessão no Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara Brasil 

Portugal-CE, situada em Fortaleza-CE, a mediação custará entre R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de taxa de registro, mais uma taxa 

107 Provimento n. 67/2018 do Conselho Nacional de Justiça – artigo 36. Enquanto não editadas, no 
âmbito dos Estados e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas 
as diretrizes previstas pela Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-se-á às conciliações e 
às mediações extrajudiciais a tabela referente ao menor valor cobrado na lavratura de escritura 
pública sem valor econômico. 
108 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 
DO CEARÁ. FERMOJU. Tabela de emolumentos do Estado do Ceará vigente em 2020. Portaria 
nº 1.947/2019. Disponível em https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/Tab.-de-
emoluments-para-2020.pdf. Código dos atos 002007 e 002019. Coluna EMOLUMENTO. Acesso em: 
04 fev. 2020. 

https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/Tab.-de-emoluments-para-2020.pdf
https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/Tab.-de-emoluments-para-2020.pdf
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de administração que poderá ser cobrada ou não pela Câmara Nacional, em valores 

que variam de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além 

dos honorários do mediador, em torno de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) por hora, sendo que o mínimo de horas a ser paga é de 30 (trinta) horas, ou 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não havendo teto pré-fixado109, 

independentemente do valor da causa em análise ser bem inferior a este montante. 

A diferença salta aos olhos e a distorção se mostra de fácil aferição. 

Enquanto a mediação na Câmara privada custará, no mínimo R$ 15.500,00 (quinze 

mil e quinhentos reais), a conciliação em Cartório, no Ceará, custará, no mínimo, R$ 

69,08 (sessenta e nove reais e oito centavos). 

 Em verdade, afigura-se necessária a proposição de um real estímulo à 

mediação, com autorização de cobrança de emolumentos que justifiquem os gastos 

efetuados e exigidos do tabelião para a prática da audiência de conciliação. 

Daí ser proposta deste trabalho que a mediação passe a ter seu custo 

calculado de acordo com o valor da causa. É imperiosa a alteração do Provimento n. 

67 do CNJ, autorizando-se que o valor dos emolumentos siga a tabela da escritura 

pública, sendo o valor atribuído ao litígio o guia referencial, assim como se faz em 

relação ao valor do imóvel. 

Isso seria um primeiro e importante passo para que haja um estímulo 

inicial à implantação de um espaço reservado à mediação. Um segundo passo, que 

todavia depende de alteração legislativa, é a inclusão de atos específicos relativos à 

mediação na tabela de emolumentos de cada estado, na parte dos atos comuns a 

todas as serventias, passando tais atos a serem classificados como atos com 

conteúdo financeiro110. 

Dentro desta perspectiva lógica e que parece ser a mais razoável, causas 

de menores valores ensejariam menores emolumentos e vice-versa. 

A fixação de valor único para a mediação é incompatível com a realidade 

de que cada causa envolve valores e pessoas diferentes, com diferentes análises e 

respostas, o que acaba por inviabilizar a conciliação em cartórios de causas de 

médio e grande porte. 

                                                 
109 Custos disponíveis em http://cbpce.org.br/custo. Acesso em: 04 fev. 2020. 
110 Artigo 2º, incisos II e III, ‘b’ da Lei 10.169, de 29 de dezembro de 2000. Regula o § 2o do art. 236 
da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 
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Onde está, por exemplo, a razoabilidade e a proporcionalidade em se ter 

emolumentos de menos de R$ 70,00 (setenta reais) para uma causa, um litígio de 

um imóvel de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)? 

A verdade é que, da forma como está, até mesmo as partes envolvidas 

ficam desconfiadas de arcarem com um custo tão baixo em uma esfera privada para 

a solução de um problema de valores significativamente maiores. Ou seja, o artigo 

36 do Provimento 67 do CNJ não está razoável, na medida em que impõe uma 

enorme desproporção entre o tamanho do conflito e o valor a ser recebido como 

contraprestação, inviabilizando mediações em causas de médio e de grande portes. 

E o problema se sacramenta quando se reflete que nas causas 

consideradas de “pequeno porte”, a gratuidade da sessão de conciliação já é a 

regra111. 

Imperioso que os Tribunais de todo o país, após estudo acerca da 

realidade atual de cobrança pelas câmaras privadas de mediação em cada Estado, 

encaminhem para as assembleias legislativas projetos de lei para inclusão dos atos 

de conciliação e de mediação cartoriais nas tabelas de emolumentos, com fixação 

de valores compatíveis com a realidade e similares aos praticados pelos outros 

agentes privados ou, pelo menos, com uma proporção mais adequada na relação 

emolumentos X valor da causa ou do bem envolvido no litígio, na desavença.  

Conclui-se que, por ora, em termos econômicos, a remuneração 

“provisória” autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça não cobre os custos de 

instalação nem de manutenção da prestação do serviço, havendo uma enorme 

disparidade entre os preços praticados atualmente pelos entes privados e os 

autorizados para as serventias extrajudiciais, inviabilizando a prestação de tão 

importante serviço para a sociedade pelos cartórios. 

Outra limitação de acesso trazida pelo Provimento n. 67 do Conselho 

Nacional de Justiça diz respeito ao pagamento dos cursos pelo próprios tabeliães. 

Em que pese ser bastante salutar a previsão de convênios com as associações de 

classe dos notários e registradores para o oferecimento dos cursos, é sabido que a 

realidade das pequenas Serventias em pequenas cidades é de cartórios deficitários. 

111 Conforme artigo 54 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
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Muitas vezes o Estado tem dificuldade até mesmo em manter um Oficial 

em tal localidade, ante a inexistência de interessados em assumir o posto. 

Por outro lado, sabe-se também que as serventias funcionam como entes 

arrecadadores de verbas para o Judiciário e para vários órgãos públicos. Como 

regra, de um terço a mais da metade de tudo o que é arrecadado pelos cartórios é 

destinado ao Judiciário (com seus fundos de reaparelhamento e modernização), às 

Defensorias Públicas e ao Ministério Público, com seus fundos de apoio, dentre 

outros. 

No Ceará, por exemplo, cinco por cento vai para o Ministério Público 

(FRMMP-CE), cinco por cento vai para a Defensoria Pública (FRMMP-CE), e um 

bom percentual vai para o fundo de ressarcimento dos atos gratuitos (FERC-SELO), 

administrado pelo próprio Tribunal e também para o FERMOJU (Fundo de 

reaparelhamento e modernização do Podder Judiciário).112 

Os valores repassados aos Tribunais mensalmente pelas serventias 

extrajudiciais são altos, significativos. Os custos de um curso de aperfeiçoamento ou 

de formação de mediadores para um notário ou registrador de uma serventia 

deficitária são irrisórios, principalmente quando comparados aos benefícios trazidos, 

seja pela arrecadação repassada mensalmente, seja pela própria desjudicialização. 

Isso sem contar que esse “valor” poderia ser arcado de outras formas, tal 

como contraprestação em sessões gratuitas de mediação. 

Ou seja, em estados menos ricos, principalmente no Norte/Nordeste, a 

realidade é outra e o parágrafo 1º do artigo 6º do Provimento n. 67 do Conselho 

Nacional de Justiça acabou por “amarrar” demais e, com a devida vênia, 

desnecessariamente, a possibilidade de oferta de cursos por parte das escolas de 

magistratura. 

                                                 
112 Na lavratura de uma procuração na cidade de Fortaleza-CE, por exemplo, do total pago, R$ 33,31 
são emolumentos do tabelião, R$ 1,67 (5%) vai para a Defensoria Pública, R$ 1,67 (5%) vai para o 
Ministério Público e R$ 9,61 (quase 29%) vai para o TJCE, sendo R$ 4,20 (12,6%) para o FERMOJU 
(fundo de reaparelhamento e modernização do Judiciário) e R$ 5,41 (16,24%) para o SELO (custos 
administrativos do TJCE e ressarcimento dos atos gratuitos praticados pelas Serventias). Além disso, 
ainda se tem 5% (cinco por cento) para a Prefeitura (ISS). E o imposto de renda é calculado na 
alíquota de pessoa física (via livro caixa). Do que sobra, o tabelião deve arcar com os custos de 
manutenção da serventia, pagamento de pessoal, custeio geral, matéria-prima, investimentos e retirar 
o seu ordenado. 
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No Ceará, por exemplo, antes da edição do Provimento n. 67 por parte do 

Conselho Nacional de Justiça, a mediação já era autorizada por Provimento113 

próprio. E nele não havia qualquer especificação quanto ao pagamento do curso de 

formação. 

E a escola da magistratura (ESMEC), eventualmente, quando ofertava o 

curso de formação a seus associados, abria vagas remanescentes, sem custos, a 

terceiros, inclusive aos notários e registradores, o que auxiliava na formação de mais 

mediadores, auxiliava na cultura de pacificação e não onerava em nada o curso, que 

já ia acontecer de toda forma. 

Outra importante diferença do Provimento local em relação ao nacional 

(que substituiu o provimento cearense) é a questão dos emolumentos. O Provimento 

do Ceará previa uma cobrança escalonada114, conforme a faixa de valores da causa, 

o que parece ser de imperioso e urgente retorno, caso efetivamente se queira fazer 

a mediação “dar certo” nas serventias extrajudiciais. 

Ou seja, em causas de maior valor, maior é a responsabilidade, razão 

pela qual maiores devem ser os valores dos emolumentos, até um teto determinado 

em cada lei estadual. Tal escalonamento também precisa ser novamente 

possibilitado, até para que se cumpra o que estabelecido na lei federal de regência 

dos emolumentos, a Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000. 

O artigo 1º, parágrafo único da citada norma, determina que o “valor 

fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e 

suficiente remuneração dos serviços prestados”. 

                                                 
113 Provimento CGJ-CE n. 12/2013. “Dispõe sobre a autorização e  a implementação, no âmbito das 
serventias extrajudiciais, dos procedimentos de mediação e conciliação”. Publicado no DJE de 
24/06/2013, pág. 17/21. Disponível em https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-
content/uploads/2013/06/PROV-12-13.pdf. Acesso em 04 fev. 2020. 
114 Provimento CGJ-CE n. 12/2013 - “Dispõe sobre a autorização e  a implementação, no âmbito das 
serventias extrajudiciais, dos procedimentos de mediação e conciliação”. Publicado no DJE de 
24/06/2013, pág. 17/21. Disponível em https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-
content/uploads/2013/06/PROV-12-13.pdf. Art. 17. Para efeitos de cobranças de custas e 
emolumentos, aplica-se às mediações e conciliações extrajudiciais o disposto nos Códigos 2007 a 
2017, da Tabela lI - dos atos e valores dos Serviços Notariais, da Lei n. 14.283, de 29 de dezembro 
de 2008, independentemente da especialidade da Serventia Extrajudicial escolhida pelo interessado. 
(Link da tabela de emolumentos na referência). 

https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2013/06/PROV-12-13.pdf
https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2013/06/PROV-12-13.pdf
https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2013/06/PROV-12-13.pdf
https://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2013/06/PROV-12-13.pdf
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Já o artigo 2º, em seu caput e incisos, determina que os atos comuns a 

vários tipos de serviços serão remunerados por emolumentos específicos e que os 

atos específicos de cada serviço serão classificados em:  

atos relativos a situações jurídicas, com conteúdo financeiro, cujos 
emolumentos serão fixados mediante a observância de faixas que 
estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o valor 
constante do documento apresentado aos serviços notariais e de registro115.  

 

Ante tal regramento, com a devida vênia ao Provimento Nacional, parece-

nos que o Provimento Cearense respeitava com maior precisão a determinação da 

lei federal, razão pela qual este é um dos pontos de acerto que constarão da minuta 

a ser proposta abaixo para aprimoramento do Provimento n. 67 do CNJ. 

 

5.2.2 Breve pesquisa acerca da efetividade atual da prestação de serviços de 
mediação pelas serventias do registro civil das pessoas naturais da cidade de 
Fortaleza-CE. Conclusão de ineficácia atual.Consequências das limitações. 

 

No intuito de verificarmos, sob o ponto de vista prático (empírico) se 

atualmente o Provimento n. 67/2018 do CNJ está tendo eficácia, se as hipóteses e 

conclusões deste trabalho possuem fundamento e na busca de soluções para 

aumento da eficácia do instituto da mediação, este pesquisador optou por elaborar 

um questionário a todos os dez registradores civis das pessoas naturais da cidade 

de Fortaleza-CE116.  

O questionário contou com as seguintes indagações: 

                                                 
115 Artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’ da Lei Federal n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000. 
116 Foram indagados os titulares / respondentes de todas as dez zonas e distritos da cidade de 
Fortaleza-CE, contemplando a totalidade dos registros civis desta capital. Tem-se então as respostas 
dos titulares, interinos ou escreventes da 1ª Zona (Cartório João de Deus), da 2º Zona (Cartório 
Jereissati), da 3ª Zona (Cartório V.Moraes), da 4ª Zona (Cartório Norões Milfont), da 5ª Zona (Cartório 
Botelho), do Distrito de Antônio Bezerra, do Distrito de Messejana, do Distrito de Mondubim, do 
Distrito da Parangaba e do Distrito de Mucuripe, bem como foi questionado o Presidente da 
Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado do Ceará. Ou seja, todos os dez 
registradores civis das pessoas naturais de Fortaleza-CE e também o presidente da associação dos 
registradores civis do estado do Ceará, que agrega a totalidade dos cartórios de registro civil do 
estado do Ceará. 



93 
 
 

1 - Com relação ao Provimento 67 do CNJ (Mediação e Conciliação em 

Cartórios), o(a) Dr(a). possui autorização para prestação do serviço de mediação e 

conciliação, na forma do artigo 4º e seu parágrafo único? Se não, por qual motivo? 

2 – O(A) Dr(a). é treinado(a) ou possui escrevente treinado para a 

prestação do serviço de mediação e conciliação, na forma do artigo 6º do 

Provimento 67/2018? Se não, por qual motivo? 

3 - O(A) Dr(a). possui espaço reservado na Serventia para a prestação do 

serviço de mediação e conciliação, na forma do artigo 21 do Provimento 67/2018? 

Se não, por qual motivo? 

4 - O(A) Dr(a). já possuiu espaço reservado na Serventia para a 

prestação do serviço de mediação e conciliação? 

5 – Existe demanda para a prestação de tais serviços? 

Ressalte-se que o Provimento n. 67/2018 optou por segmentar a 

possibilidade de mediação por cada uma das especialidades do serviço 

extrajudicial117. 

Com isto, somente pode mediar casos envolvendo litígios relativos às 

pessoas naturais, os registradores civis de pessoas naturais. Problemas 

relacionados a imóveis, somente podem ser mediados no extrajudicial por oficiais do 

registro de imóveis. Pessoas Jurídicas só podem obter mediação em cartórios do 

registro civil das pessoas jurídicas, e assim por diante. 

Por uma questão de corte metodológico e viabilidade de pesquisa, 

buscou-se a completude, ou seja, a totalidade dos cartórios de uma determinada 

atribuição, tendo sido escolhido o registro civil das pessoas naturais (quaisquer 

questões envolvendo pessoas naturais somente pode ser mediada na seara das 

serventias extrajudiciais, em Fortaleza, por um dos dez cartórios com esta atribuição 

na capital cearense). 

Finalizada a pesquisa, chegou-se aos seguintes resultados: 
                                                 
117 Provimento 67/2018. Art. 9º, Parágrafo único. Notários e registradores poderão prestar serviços 
profissionais relacionados com suas atribuições às partes envolvidas em sessão de conciliação ou de 
mediação de sua responsabilidade. (destacou-se). 
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Quanto à primeira pergunta, todos disseram que não possuem 

autorização atual para a prestação do serviço de mediação, pois não fizeram o curso 

após a edição do Provimento n. 67 do CNJ, até porque este curso ainda não foi 

oferecido pela associação dos registradores de pessoas naturais de Fortaleza-CE. 

Cabe aqui informar que este pesquisador fez o curso ainda na época do 

Provimento local (cearense), mas não finalizou o estágio obrigatório exatamente por 

conta dos rumores de que um novo curso teria de ser feito, pois um Provimento 

nacional seria lançado, o que de fato veio a ocorrer. Também houve uma suspensão 

por parte do Conselho Nacional de Justiça dos efeitos dos Provimentos estaduais 

autorizadores da mediação pelos cartórios por extenso e desestimulante lapso de 

tempo, no período de nosso curso de formação. 

A suspensão ocorreu, pois o Conselho Nacional de Justiça entendeu que 

deveria analisar a viabilidade da conciliação em cartórios e uniformizar os 

procedimentos em nível nacional. 

A segunda indagação também foi negativa em todos os questionários 

respondidos, exatamente pela ausência do curso. 

O item 3 também foi respondido negativamente por todos os registradores 

civis de Fortaleza. 

A realidade do registro civil, por conta de várias gratuidades, inclusive 

universais, é um pouco diferente das demais especialidades. O registro civil não 

possui significativa sobra de recursos, sendo o investimento em um ambiente 

separado e adequado à mediação no cartório de um custo elevado por todos os 

questionados. Mas, mesmo entre as outras especialidades, ninguém com quem 

conversamos se mostrou disposto a fazer um investimento que é considerado com 

pouca ou nenhuma viabilidade financeira, mas com tanta responsabilidade, inclusive 

penal. 

Em verdade, há interesse de todos na prestação deste serviço, desde que 

se tenha uma remuneração adequada, até porque há uma demanda de conflitos não 

solucionados ainda alta em Fortaleza-CE, sendo tal serviço uma forma de ampliação 

inclusive da porta de entrada do acesso à Justiça, para muitos casos, inclusive o 
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daqueles pequenos e médios empresários, que atualmente não possuem direito à 

gratuidade, mas não dispõem de recursos para arcar com um longo e caro processo 

judicial.   

Quanto à quarta indagação, verificamos que nenhum registrador civil 

jamais instalou uma sala para mediações em seus cartórios. 

Em uma busca um pouco mais aprofundada, entre as serventias de 

Fortaleza-CE das outras especialidades, somente descobrimos duas que já tiveram 

espaço específico para mediação e conciliação. 

Ambas serventias exclusivas de Notas. Uma no bairro Aldeota, que já foi 

fechada, pois não houve estímulo nem demanda e a outra no bairro Antônio 

Bezerra, que continua com o espaço para mediação, mas não possui atualmente 

pessoa habilitada nos moldes do Provimento do Conselho Nacional de Justiça, 

estando sem funcionamento prático.  

Por fim, verificou-se que os registradores informaram não haver demanda 

por tal serviço (quinta pergunta). Porém, aprofundando um pouco a conversa, 

conclui-se que existe sim uma demanda oculta ou reprimida, conforme bem exposto 

pela presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Ceará 

(ANOREG-CE), Doutora Helena Jacéa Crispino Leite Borges. O mesmo 

entendimento possui o Doutor Jaime de Alencar Araripe Júnior, presidente da 

Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Ceará (ARPEN-CE). 

Ambos arrazoaram que as pessoas desejam se utilizar de tais serviços, 

mas não há divulgação, não há conhecimento dessa possibilidade por parte da 

população e há insegurança atual por parte dos notários. Isso porque como não há 

efetiva contraprestação, sequer há o efetivo oferecimento do serviço pela classe 

notarial e registral. 

Por mais impressionante que possa parecer, em uma das maiores 

capitais do país, nenhuma serventia de registro civil das pessoas naturais possui 

registrador ou escrevente habilitado nos moldes do Provimento n. 67 do CNJ a 

prestar o serviço de mediação, sendo que também não existe hoje entre os RCPNs 
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da capital cearense um cartório sequer com uma sala adequada ou com um 

ambiente reservado para a ocorrência das sessões de conciliação. 

Na qualidade de diretor para novas tecnologias da Associação dos 

Registradores de Pessoas Naturais do Ceará e em contato direto com outros 

registradores e notários de todo o país, seja via Associação dos Notários e 

Registradores do Ceará, seja via Associação Nacional dos Registradores de 

Pessoas Naturais, este pesquisador conclui que, na formatação atual, a mediação 

em Serventias Extrajudiciais é matéria de pouca ou de difícil aplicação, ou seja, não 

possui eficácia real, nem tem o condão de vir a possuir sem alterações no texto que 

normatiza a matéria, por conta das amarras existentes em nosso sistema judicial 

cumuladas com as exigências trazidas pelo Provimento n. 67 do Conselho Nacional 

de Justiça. Ou seja, o Provimento atual tem se mostrado inócuo na prática. 

 

5.2.3 Possibilidades  

 

Em que pese a conclusão acima, não se tem o tema por encerrado em 

ineficácia. A proposta deste trabalho é exatamente buscar soluções que (re)ativem a 

prestação do serviço de mediação pelos notários e registradores, com efetiva 

ampliação do acesso à Justiça, pacificação social e criação de um ambiente de 

negócios cada vez mais propício ao desenvolvimento. 

Sabe-se que a previsão de criação de centros judiciários de solução 

consensual de conflitos (CEJUSCs), disposta no art. 165 do Código de Processo 

Civil demanda altos investimentos por parte dos tribunais, o que pode dificultar a 

observância de sua efetividade, principalmente na quantidade necessária para o 

bom atendimento de toda a população brasileira, notadamente em regiões mais 

pobres ou isoladas. Com isso, os cartórios extrajudiciais existentes em todos os 

rincões do Brasil surgem como alternativa viável à possível dificuldade na 

implantação de tais centros. 
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Isto porque com escassos recursos, sempre aquém das necessidades 

efetivas da sociedade, não se mostra razoável ou mesmo possível a implantação de 

tais centros em todas as comarcas do país. 

Dito isto, qual seria a solução para que se torne possível a efetivação da 

norma que determina que em todas as localidades exista um centro de apoio ao 

cidadão, ao jurisdicionado, para que resolva seus conflitos efetivos ou potenciais, 

ainda em sua origem, ainda em sua fase embrionária, evitando-se assim que o 

mesmo se torne um problema maior ou que ajude a aumentar a quantidade de 

demandas judiciais no país?  

Algumas soluções parecem viáveis, tais como a instalação destes centros 

nas sedes da OAB em cada cidade. Só que isto poderia gerar um conflito, 

notadamente em casos criminais ou fiscais, nas quais a parte teria um advogado e 

do outro lado teríamos o Ministério Público ou algum procurador estatal. Além disto, 

não há necessariamente uma sede instalada da OAB em cada Comarca, Município 

ou Distrito do Brasil. Os cartórios apresentam-se aqui como uma possibilidade, 

conforme já salientado. 

Outra solução interessante é um maior uso da tecnologia, com a criação 

de centros judiciários virtuais, nas quais é possível a mediação e a conciliação com 

cada uma das partes em sua residência ou comarca. 

Este método de mediação virtual, notadamente com recursos audiovisuais 

que dão segurança de estarmos tratando com a “outra parte” e, notadamente, com o 

uso de certificados digitais, deve sim ser estimulado e parece ser um “caminho sem 

volta”, até pela comodidade e praticidade que oferece. Os cartórios também podem 

atuar aqui, já que são expedidores de certificados digitais. 

O problema fica entre as pessoas mais pobres ou idosas, que muitas 

vezes não dispõem da tecnologia necessária à mediação virtual, sendo também um 

problema para as localidades mais isoladas do país, que muitas vezes sequer possui 

internet ativa ou de fácil acesso. 

Além disto, há a dificuldade do controle e da validação de tais centros 

virtuais pelo Judiciário, havendo um risco real de sítios eletrônicos fraudulentos e 
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maliciosos enganarem a população com a prestação de serviços simulados ou por 

pessoas não preparadas para tal mister. Mas os estudos nessa seara são 

importantes, apesar de não serem objeto específico desta dissertação. 

A solução mais eficaz e neutra, neste momento, é a instalação de centros 

judiciários dentro das sedes das serventias extrajudiciais. É sabido que em cada 

comarca do país, em quase todos os distritos dos menores municípios, há um 

cartório, pelo menos. E tais locais são sede de importantes informações originárias, 

tais como a expedição de registros de nascimento, de casamento, de óbitos, 

expedição de CPF, dentre outras importantes funções promotoras da cidadania. 

Sendo o notário e o registrador profissionais do Direito, “dotados de 

dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de 

registro”118, sob forte fiscalização do poder judiciário, submetidos aos princípios do 

Direito administrativo constitucional, tal como o da imparcialidade, o da legalidade, 

dentre outros, nada mais razoável e promotor de eficiência e modicidade do que 

aproveitar tais espaços para a implantação de tais centros. 

Repita-se então que não por outra razão, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Recomendação número 28, de 17 de agosto de 2018, sugerindo ou 

recomendando a celebração de convênios com os notários e registradores para 

instalação de tais centros em suas sedes. 

Conforme já informado, o Conselho Nacional de Justiça “sugeriu” o 

estabelecimento de convênios entre os Tribunais de Justiça dos Estados, por 

intermédio dos seus Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos (NUPEMECs) e os Notários e Registradores, para a instalação de centros 

judiciários de solução de conflitos e cidadania (CEJUSCs) nos locais em que ainda 

não tenham sido implantados  

Importantíssima esta recomendação, mas que ainda não foi efetivada 

pelos Tribunais de Justiça de todo o país, como regra. Entende-se aqui que tal 

recomendação deve ser reeditada, em nova roupagem, em uma versão atualizada 

                                                 
118 Lei nº 8.935/1994. Art. 3º: Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são 
profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e 
de registro. 
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ou corrigida do Provimento n. 67 do Conselho Nacional de Justiça, que sendo o 

órgão máximo administrativo do Poder Judiciário, tem não só o poder, mas o dever 

de fazer cumprir a lei, impondo que se passe a ter locais especializados em todas as 

comarcas do Brasil para o auxílio dos cidadãos em suas demandas, o que pode ser 

feito pela efetiva implantação dos centros judiciários (CEJUSCs) ou então pela 

celebração de convênios com os cartórios extrajudiciais, para aproveitamento de 

seus espaços físicos e também, se for o caso, da pessoa do notário, registrador ou 

de escrevente autorizado, como mediador. 

Também é bastante útil e inteligente a utilização dos conhecimentos de 

um notário de uma cidade de interior para solucionar demandas e evitar problemas 

mais específicos ou especializados. Inclusive, esta é a função primordial do notário, 

qual seja, a de promover segurança jurídica e criar um ambiente propício ao 

desenvolvimento relacional e negocial, extirpando dúvidas, impedindo fraudes e 

fazendo com que as relações transcorram de forma lícita, justa e regular. 

Imagine um problema de vizinhança relativo a distanciamento da 

construção ou de abertura de janelas da construção do vizinho ou mesmo uma 

demanda sobre os limites da área de cada imóvel ou então sobre direito de 

passagem. Problemas de fácil solução dada pela lei para quem conhece o tema, 

mas que podem gerar sérios problemas entre pessoas leigas em tais assuntos. 

O mesmo se pode dizer em casos de transações comerciais ou em títulos 

de créditos, que podem ser resolvidas com o auxílio de um mediador especialista em 

protesto de títulos e documentos, além de questões importantíssimas afetas à 

dignidade da pessoa humana, à cidadania e ao direito de família, que podem ser 

resolvidas com o auxílio dos conhecimentos de um registrador civil. 

5.3    ANÁLISE DO PROVIMENTO N. 67 DO CNJ E SUGESTÕES DE MUDANÇAS  

O Provimento n. 67 do Conselho Nacional de Justiça foi editado em 26 de 

março de 2018, após longo período de suspensão da possibilidade de mediação e 

conciliação em Serventias Extrajudiciais. 
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Com efeito, desde 24 de junho de 2013 a conciliação em cartórios era 

possível no Ceará. Só que a OAB entrou com um pedido de providências junto ao 

Conselho Nacional de Justiça em face de provimento liberatório similar existente em 

São Paulo e em 26 de agosto de 2013 a então Conselheira Gisela Gondim Ramos 

concedeu liminar no PP 0003397-43.2013.2.00.0000, suspendendo a vigência do 

Provimento paulista119. 

Outros feitos tramitaram no CNJ sobre o mesmo tema (PCA n. 0005138-

21.2013.2.00.0000; PP n. 0003989-87.2013.2.00.0000 e CONSULTA n. 0003623-

14.2014.2.00.0000), sendo que que em 15 de junho de 2017 o Conselheiro Lelio 

Bentes Corrêa, em decisão terminativa nos autos da CONSULTA n. 0003416-

44.2016.2.00.0000120, firmou que os notários e registradores poderiam exercer a 

atividade de conciliador e mediador, todavia, disse que a atividade na Serventia 

somente poderia ocorrer com a edição de um Provimento nacional, a ser editado 

pelo Conselho Nacional de Justiça, vedando-se a prática de tal atividade em 

cartórios antes da edição do Provimento. 

Por fim, o Provimento n. 67 foi editado em 26 de março de 2018. 

Nesse longo caminho, muita insegurança, além do investimento de tempo 

e recursos financeiros (sem retorno) que foram dispendidos por notários e 

registradores. 

Com a edição do Provimento nacional, não houve o necessário estímulo 

do Judiciário à prática da atividade por parte dos tabeliães. 

E o desestímulo se deu principalmente por conta das novas bases 

financeiras estabelecidas pelo CNJ, pela criação de dificuldades na realização do 

curso de formação e, por fim, pela pouca eficácia prática da Recomendação de 

celebração de convênios entre os Tribunais de Justiça e os cartórios para 

instalações de centros judiciários de solução de conflitos. 

119 Disponível em https://www.conjur.com.br/dl/cnj-proibe-cartorios-sp-mediacao.pdf. Acesso em 04 
fev. 2020. 
120 Disponível em https://www.conjur.com.br/dl/cnj-aceita-notario-conciliador-barra.pdf. Acesso em 04 
fev. 2020. 

https://www.conjur.com.br/dl/cnj-proibe-cartorios-sp-mediacao.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/cnj-aceita-notario-conciliador-barra.pdf
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Visto tais questões, sugere-se a edição de um novo Provimento, 

alterando-se o Provimento n. 67, do mesmo modo que foi feito recentemente com a 

edição do provimento n. 83, que alterou e melhorou bastante o Provimento n. 63 do 

CNJ. A sugestão de um provimento alterador se daria nos seguintes termos: 

PROVIMENTO Nº XX, DE XX DE XXXXXXXX DE 2020. 

Altera o Provimento n. 67, de 26 de março de 2018. 

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando de suas 
atribuições, legais e regimentais e 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder 
Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, 
da Constituição Federal de 1988); 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os 
serviços notariais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da 
Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a necessidade de se dar eficiência aos procedimentos 
de mediação e conciliação no âmbito das Serventias Extrajudiciais; 

CONSIDERANDO o artigo 2º, caput e incisos da Lei n. 10.169, de 29 de 
dezembro de 2000; 

CONSIDERANDO a Recomendação n. 28, de 17 de agosto de 2018 e a 
necessidade de concretizar o que ali exposto; 

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de 
expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao 
aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro (art. 
8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça); 

CONSIDERANDO a incumbência do Conselho Nacional de Justiça de 
consolidar uma política pública permanente de incentivo e 
aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios 
(Resolução CNJ n. 125, de 29 de novembro de 2010); 

CONSIDERANDO a efetividade da conciliação e da mediação como 
instrumentos de pacificação social, solução e prevenção de litígios; 
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CONSIDERANDO a necessidade de organização e uniformização de 
normas e procedimentos afetos aos serviços de conciliação, mediação e 
a outros métodos consensuais de solução de conflitos, a serem 
prestados, de forma facultativa, pelos serviços notariais e de registro; 

CONSIDERANDO que o uso de novas tecnologias pode e deve ser 
utilizado em prol da pacificação da sociedade e da solução dos conflitos, 
bem como o que consta do artigo 334, §7º do CPC que diz: “a audiência 
de conciliação e de mediação podem se dar de forma eletrônica, nos 
termos da lei”; 

CONSIDERANDO a necessidade de equilíbrio financeiro entre o custo do 
serviço de mediação e os emolumentos percebidos pelos notários e 
registradores 

RESOLVE: 

Art. 1º O Provimento n. 67, de 26 de março de 2018, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

I – o art. 4º passa a ter dois parágrafos com a seguinte redação: 

Parágrafo 1º. Os serviços notariais e de registro poderão solicitar 
autorização específica para que o serviço seja prestado, sob supervisão 
do delegatário, por escreventes devidamente habilitados em curso de 
formação121. 

Parágrafo 2º. O serviço de mediação e conciliação poderá ser oferecido 
por meio de sítio eletrônico, admitindo-se o uso de sessões virtuais ou 
eletrônicas, devendo ser colhida a assinatura das partes por meio de 
certificado digital ou, após a chegada de um acordo, o termo será 
impresso, assinado, após o reconhecimento de firma, encaminhado via 
correios para o responsável pela mediação, que considerará o acordo 
firmado com a chegada dos termos assinados por todas as partes122. 

II – o parágrafo 1º do artigo 6º passa a ter a seguinte redação: 

121 Esta alteração se deve ao fato de que cada serventia possui uma realidade específica, sendo 
dever do juiz corregedor local analisar a conveniência e oportunidade, de acordo com a demanda e 
com a estrutura do cartório, em relação a quantos escreventes são necessários para um bom 
atendimento da população. A limitação a cinco pode ser excessiva em muitos casos e insuficiente em 
outros. 
122 Tal autorização seria um marco na mediação nacional, com a efetiva introdução mediação virtual 
pelos cartórios, criando-se um procedimento simplificado e com a mesma validade do procedimento 
presencial. 
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Parágrafo 1º - O curso de formação mencionado no caput deste artigo 
será ofertado pelas escolas judiciais ou por instituição formadora de 
mediadores judiciais, nos termos do art. 11 da Lei n. 13.140/2015, 
regulamentada pela Resolução ENFAM n. 6 de 21 de novembro de 
2016123. 

III – o artigo 36 passa a ter a seguinte redação: 

Artigo 36. Enquanto não editadas, no âmbito dos Estados e do Distrito 
Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as 
diretrizes previstas pela Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, 
aplicar-se-á às conciliações e às mediações extrajudiciais a tabela 
referente às lavraturas de contratos e escrituras públicas, conforme suas 
respectivas faixas de valores, observado o teto de cada tabela estadual, 
devendo o valor da causa ou do objeto posto em litígio ser a referência a 
ser buscada na tabela124. 

IV – o parágrafo único do artigo 39º passa a ter a seguinte redação: 

Parágrafo único - Os tribunais determinarão o percentual de audiências 
não remuneradas, que não poderá ser inferior nem superior ao percentual 
fixado para as câmaras privadas, somente podendo ser alterado tal 
percentual com antecedência mínima de 06 (seis) meses125. 

123 Desnecessário impor o custeio do curso aos notários e registradores, sendo de bom alvitre que 
cada Tribunal oferte o curso da forma que for mais eficaz, de acordo com as singularidades e 
especificidades de cada estado, como ocorria antes da edição do Provimento n. 67. 
124 A utilização de faixas de valores traz um pouco de equilíbrio à prestação de tal serviço, servindo 
de estímulo e, ainda que como regra, continuem bem aquém das mediações em câmaras privadas, 
passa-se a compensar o investimento, atingindo o “nicho” da classe média, do pequeno e médio 
empresário, com pagamento que pode compensar os gastos efetuados, cumprindo ainda a Lei federal 
que rege o tema (Lei 10.169/2000). 
125 Buscou-se aqui dar o mesmo tratamento aos cartórios que é dado às câmaras privadas, não 
havendo privilégios nem diferenciações injustificadas a quem quer que seja. Já a antecedência 
mínima de alteração no percentual visa a dar segurança e previsibilidade aos prestadores de tal 
serviço, para que possam se preparar em caso de alteração. 
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V – ficam acrescidos os artigos 40, caput e parágrafo único, artigo 41, 
caput e incisos I, II e III, artigo 42 e artigo 43 com as seguintes redações: 

Art. 40. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal, por 
intermédio de seus Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos, celebrarão convênios com notários e registradores 
do Brasil para a instalação de centros judiciários de solução de conflitos e 
cidadania nos locais em que ainda não tenham sido implantados, para 
utilização de suas instalações físicas, caso haja viabilidade jurídica, 
técnica e financeira. 

 Parágrafo único – No prazo de 90 (noventa) dias, os Tribunais de Justiça 
enviarão relatório circunstanciado noticiando a implantação de tais 
centros, os convênios celebrados e os em andamento, justificando a 
eventual não efetivação do caput. 

Art. 41. Firmado termo de convênio, os tribunais de justiça dos Estados e 
do Distrito Federal deverão imediatamente: 

I – encaminhar cópia do termo à Corregedoria Nacional de Justiça, via 
PJe, para conhecimento e disseminação de boas práticas entre os demais 
entes da Federação; 

II – manter, em seu site, por intermédio dos núcleos permanentes de 
métodos consensuais de solução de conflitos, listagem pública dos 
centros judiciários de solução de conflitos e cidadania instalados mediante 
convênio com os serviços notariais e de registro. 

 III – O convênio poderá abranger somente o uso do espaço físico da 
serventia, com mediadores particulares ou vinculados ao Tribunal, ou 
poderá abranger tanto o uso do espaço como dos serviços do notário, 
registrador ou de seus escreventes autorizados, desde que devidamente 
habilitados em curso de formação. 

Art. 42. Os procedimentos de conciliação e de mediação realizados nos 
CEJUSCs instalados nos serviços notariais e de registro em virtude do 
convênio serão fiscalizados pela Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) e 
pelo juiz coordenador do CEJUSC da jurisdição a que o serviço notarial e 
de registro estiver vinculado126. 

126 Incorporou-se ao Provimento a recomendação n. 28, tornando obrigatório algo que era uma mera 
recomendação, sem cunho impositivo, sem estímulo ou punição pela não prática do convênio 
desejado. Com isto, ganha força a instalação dos CEJUSCs, com benefícios para as populações das 
localidades onde tais centros forem instalados. 
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Art. 43. Os Tribunais realizarão estudos e estimularão os notários para 
que, em um conglomerado de pequenas cidades, pelo menos um deles 
atue como polo e ofereça o serviço de mediação e conciliação, com o uso 
do espaço como CEJUSC, em proveito da própria cidade e também das 
cidades vizinhas, podendo as sessões de mediação e de conciliação 
serem presenciais ou virtuais127. 

Art. 2º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Os resultados esperados das alterações ora propostas são o de um 

“boom” no número de notários e registradores aptos a oferecer a mediação em suas 

serventias, bem como uma atuação mais intensa e eficaz dos Tribunais de Justiça 

estaduais no sentido de efetivarem convênios instaladores de CEJUSCs em 

cartórios, levando essa justiça restaurativa também a cidades e distritos distantes 

das grandes capitais e dos maiores polos urbanos. Ressalte-se que é possível 

também dos cartórios para o atendimento das demandas da população em bairros 

mais “esquecidos” das grandes cidades, que possuem poucos aparelhos estatais ali 

instalados, na tentativa de integração e solução dos conflitos também destas 

comunidades periféricas que, não poucas vezes, ficam à margem dos serviços 

estatais, inclusive dos serviços de solução dos conflitos. 

127 Este artigo estimula a criação de polos ou centros de atendimento e solução de conflitos, para que 
também as pequenas cidades ou os pequenos aglomerados de cidades (regiões) sejam 
atendidos(as), com o “estado juiz” atuando na maior área possível, utilizando-se dos espaços físicos 
dos cartórios e também com o aproveitamento da tecnologia em favor do acesso à justiça. 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dissertação tratou da ampliação do acesso à Justiça, com uma análise 

do problema atual de congestionamento do Poder Judiciário e um estudo de formas 

de se ampliar tal acesso.  

Uma das formas encontradas foi a desjudicialização, a solução de 

controvérsias por meio de um sistema de múltiplas portas, tendo sido considerado 

este “um caminho sem volta”. 

Para se garantir a pacificação social sem violação à garantia de acesso 

ao Judiciário e até mesmo com ampliação de acesso à Justiça, e tendo em vista a 

necessidade de o Estado dar respostas adequadas às demandas de todos os que 

necessitarem, impõe-se, em uma sociedade hipercomplexa e multifacetada, a 

adoção de novas formas de solução válida de litígios, sendo o auxílio dos cartórios e 

mesmo de outros agentes confiáveis e capazes algo que tem se revelado cada vez 

mais importante. 

Verificou-se que o Poder Judiciário deve ficar com as questões mais 

complexas, mais importantes ou nas quais não haja possibilidade de conciliação. 

São exemplos típicos de demandas em que se impõe a resposta pelo Estado-Juiz, 

as causas penais, as violações a direitos humanos e toda e qualquer demanda em 

que as partes não queiram ou não tenham como chegar a uma composição. 

Ocorre que é importante que as queixas apresentadas pelas pessoas, 

pelas empresas, pela sociedade em geral, passem por um “filtro” prévio, na qual 

terceiros legalmente autorizados, imparciais e juridicamente capazes, analisem os 

fatos apresentados e auxiliem as partes a resolvê-los, preferencialmente de forma 

autocompositiva, ainda que guiada, sem necessidade de intervenção judicial 

impositiva.
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Estudou-se, assim, o significado de acesso à Justiça, sua diferença de 

acesso ao Judiciário, a necessidade e a possibilidade de ampliação deste acesso 

sem aumento do congestionamento da Justiça tradicional. 

Visualizaram-se os conceitos doutrinários que tratam das chamadas 

ondas de acesso à Justiça, a onda de saída e a conscientização da necessidade da 

resposta efetiva e em tempo hábil, conceituando-se ADR ou tratamento adequado 

dos conflitos. 

Após um melhor entendimento acerca da necessidade de novas formas 

de resposta estatal, focou-se na mediação, conceituando este instituto, 

diferenciando-o de outros métodos de tratamentos adequados de conflitos, sejam 

estes métodos heterocompositivos, sejam autocompositivos. 

Destacou-se as diferenças entre conciliação, mediação e negociação e 

passou-se a uma análise principiológica do tão importante instituto da mediação, 

inclusive, com breve análise da normatização atual acerca do tema. 

  Passou-se, empós, a uma análise de uma classe específica de 

particulares em colaboração do estado, que detém fé pública, conhecimento jurídico, 

imparcialidade. Classe de colaboradores do Judiciário, fiscalizados diretamente por 

este. Agentes que possuem por finalidade dar segurança jurídica aos atos da vida 

cotidiana das pessoas. Trata-se da classe dos notários e registradores. 

Verificou-se que por várias vezes os tabeliães vêm sendo chamados a 

colaborar com novas atribuições com a finalidade de retirar os excessos do Poder 

Judiciário, auxiliando em questões as mais diversas, contribuindo para uma efetiva 

desjudicialização e pacificação social, além de um significativo aumento de eficácia. 

Exemplificou-se com a apostila de Haia, com a possibilidade de divórcio e 

inventários sem necessidade de processo judicial e com o protesto das CDAs. 

Em relação à mediação, verificou-se que ao regulamentar tal questão em 

cartórios, o Conselho Nacional de Justiça perdeu uma grande chance de permitir a 

entrada eficaz de este ator que há séculos auxilia o Judiciário e a sociedade em 
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suas questões negociais e familiares, posto que foram criadas algumas regras que 

acabaram por desestimular ou mesmo impedir a efetiva prestação de tal serviço 

pelos tabelionatos. 

Uma das amarras foi a questão da (in)viabilidade econômica. Visualizou-

se a grande distância entre os valores praticados por outros atores privados e o 

permitido ao notário e ao registrador. Da forma como está posto hoje, não há uma 

contraprestação efetiva pela  prática dos atos. 

Discutiu-se ainda o fato de que, sem a retirada de algumas amarras à 

prestação do serviço, saem perdendo as empresas, principalmente as pequenas e 

médias, sai perdendo também a população, principalmente as pessoas que residem 

em pequenas cidades ou mesmo nos bairros mais periféricos das grandes cidades. 

Em verdade, perde a Justiça como um todo, já que se desperdiça um 

enorme potencial solucionador de conflitos, principalmente em locais em que uma 

suposta baixa demanda não compensa os gastos com a instalação de um centro 

judiciário de solução consensual de conflitos ou de uma vara judicial ou Fórum. 

Pretendeu o trabalho trazer o tema à reflexão. Foram analisados nichos 

em que poderia haver uma atuação bem mais intensa do tabelião, tais como em 

cidades do interior, bairros periféricos, nos casos de pequenos e médios 

empresários que não possuem direito a gratuidade da justiça, dentre outros. 

Entrou-se na moderna questão da possibilidade de prestação de tal 

serviço de forma online. 

Foi feito o link entre a atividade notarial e a atividade de mediação, 

concluindo-se pela adequação e oportunidade, com reais vantagens para a 

população na prestação da mediação pelos tabeliães. 

Foram mostrados os problemas atualmente existentes na normatização 

do Conselho Nacional de Justiça em relação ao tema, apresentando-se soluções em 

busca de eficácia. 

A principal solução apresentada foi a sugestão de alteração no 

Provimento número 67 do Conselho Nacional de Justiça. As alterações buscam 
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fazer com que se alcance algum equilíbrio econômico-financeiro, estimulando-se a 

prestação de tal serviço pelos notários e, consequentemente, ampliando-se o acesso 

à Justiça, finalidade principal deste estudo, pois com a prestação de mais um serviço 

à população, o serviço de mediação, alcançar-se-á maior pacificação social, maior 

conscientização das pessoas de seus papéis na sociedade, emancipação e 

desenvolvimento.
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APÊNDICE A – Provimento n. 67/2018 do CNJ 

 
PROVIMENTO N. 67     , DE    26  DE MARÇO DE 2018. 

  

Dispõe sobre os procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços 
notariais e de registro do Brasil. 

  

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições 
constitucionais, legais e regimentais e 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder 
Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da 
Constituição Federal de 1988); 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os 
serviços notariais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da 
Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de 
expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao 
aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro (art. 8º, 
X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça); 

CONSIDERANDO a obrigação dos notários e registradores de cumprir as 
normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 
8.935, de 18 de novembro de 1994); 

CONSIDERANDO a incumbência do Conselho Nacional de Justiça de 
consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento 
dos mecanismos consensuais de solução de litígios (Resolução CNJ n. 
125, de 29 de novembro de 2010); 

CONSIDERANDO a efetividade da conciliação e da mediação como 
instrumentos de pacificação social, solução e prevenção de litígios; 

CONSIDERANDO a necessidade de organização e uniformização de 
normas e procedimentos afetos aos serviços de conciliação, mediação e a 
outros métodos consensuais de solução de conflitos, a serem prestados, 
de forma facultativa, pelos serviços notariais e de registro; 
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CONSIDERANDO as disposições do Código de Processo Civil, da Lei n. 
13.140, de 26 de junho de 2015, as sugestões e aquiescência da 
Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania (CAJC), do Conselho Nacional 
de Justiça, bem como a decisão proferida nos autos do Pedido de 
Providências n. 0005163-92.2017.2.00.0000, 

  

RESOLVE: 

  

Seção I 

Das Regras Gerais 

Art. 1º Dispor sobre os procedimentos de conciliação e de mediação nos 
serviços notariais e de registro do Brasil. 

Art. 2º 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. 

Art. 3º As corregedorias-gerais de justiça dos Estados e do Distrito Federal 
e dos Territórios manterão em seu site listagem pública dos serviços 
notariais e de registro autorizados para os procedimentos de conciliação e 
de mediação, indicando os nomes dos conciliadores e mediadores, de livre 
escolha das partes. 

Art. 4º O processo de autorização dos serviços notariais e de registro para 
a realização de conciliação e de mediação deverá ser regulamentado pelos 
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
(NUPEMEC) e pelas corregedorias-gerais de justiça (CGJ) dos Estados e 
do Distrito Federal e dos Territórios. 

Parágrafo único. 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. 

Art. 5º 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. 
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§ 1º O NUPEMEC manterá cadastro de conciliadores e mediadores 
habilitados, do qual deverão constar dados relevantes de atuação, tais 
como o número de causas de que participou, o sucesso ou insucesso da 
atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, além de outras 
informações que julgar relevantes. 

§ 2º Os dados colhidos na forma do parágrafo anterior serão classificados 
sistematicamente pelo NUPEMEC, que os publicará, ao menos 
anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de 
avaliação da conciliação e da mediação pelos serviços notariais e de 
registro e de seus conciliadores e mediadores. 

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. 

§ 1º O curso de formação mencionado no caput deste artigo será custeado 
pelos serviços notariais e de registro e será ofertado pelas escolas judiciais 
ou por instituição formadora de mediadores judiciais, nos termos do art. 11 
da Lei n. 13.140/2015, regulamentada pela Resolução ENFAM n. 6 de 21 
de novembro de 2016. 

§ 2º Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Territórios poderão credenciar associações, escolas e institutos vinculados 
aos serviços notariais e de registro não integrantes do Poder Judiciário 
para que realizem, sob supervisão, o curso de formação mencionado 
no caput deste artigo, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos 
pela Resolução ENFAM n. 6/2016. 

§ 3º Os conciliadores e mediadores autorizados a prestar o serviço 
deverão, a cada 2 (dois) anos, contados da autorização, comprovar à CGJ 
e ao NUPEMEC a que estão vinculados a realização de curso de 
aperfeiçoamento em conciliação e em mediação. 

§ 4º A admissão, como conciliadores ou mediadores, daqueles que 
comprovarem a realização do curso de formação mencionado 
no caput deste artigo promovido por entidade não integrante do Poder 
Judiciário e anterior à edição deste provimento será condicionada a prévio 
treinamento e aperfeiçoamento (art. 12, § 1º, da Resolução CNJ n. 
125/2010). 
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Art. 7º O conciliador e o mediador observarão os princípios e regras 
previstos na Lei n. 13.140/2015, no art. 166 do CPC e no Código de Ética 
de Conciliadores e Mediadores (Anexo III da Resolução CNJ n. 125/2010). 

Art. 8º Toda e qualquer informação revelada na sessão de conciliação ou 
mediação será confidencial, salvo as hipóteses do art. 30 da Lei n. 
13.140/2015. 

§ 1º O dever de confidencialidade aplica-se ao conciliador, ao mediador, às 
partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras 
pessoas que tenham, direta ou indiretamente, participado dos 
procedimentos.  

§ 2º Não será protegida pela regra de confidencialidade a informação 
relativa à ocorrência de crime de ação pública.  

§ 3º A confidencialidade não afastará o dever de prestar informações à 
administração tributária. 

§ 4º Serão vedados para fim diverso daquele expressamente deliberado 
pelas partes o registro, a divulgação e a utilização das informações 
apresentadas no curso do procedimento. 

Art. 9º Aos que atuarem como conciliadores e mediadores aplicar-se-ão as 
regras de impedimento e suspeição, nos termos do disposto nos arts. 148, 
II, 167, § 5º, 172 e 173 do CPC e 5º a 8º da Lei n. 11.340/2015, devendo, 
quando constatadas essas circunstâncias, ser informadas aos envolvidos, 
interrompendo-se a sessão. 

Parágrafo único. Notários e registradores poderão prestar serviços 
profissionais relacionados com suas atribuições às partes envolvidas em 
sessão de conciliação ou de mediação de sua responsabilidade. 

  

Seção II 

Das Partes 

Art. 10. Podem participar da conciliação e da mediação como requerente 
ou requerido a pessoa natural absolutamente capaz, a pessoa jurídica e os 
entes despersonalizados a que a lei confere capacidade postulatória. 

§ 1º A pessoa natural poderá ser representada por procurador devidamente 
constituído, mediante instrumento público ou particular com poderes para 
transigir e com firma reconhecida. 
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§ 2º A pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser representados 
por preposto, munido de carta de preposição com poderes para transigir e 
com firma reconhecida, sem necessidade da existência de vínculo 
empregatício. 

§ 3º Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de representação 
mediante a exibição dos seus atos constitutivos. 

§ 4º Os entes despersonalizados poderão ser representados conforme 
previsto em lei. 

Art. 11. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores 
públicos munidos de instrumento de mandato com poderes especiais para 
o ato. 

Parágrafo único. Comparecendo uma das partes desacompanhada de 
advogado ou de defensor público, o conciliador ou mediador suspenderá o 
procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. 

  

  

Seção III 

Do Objeto 

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. 

§ 1º 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. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o cartório encaminhará ao juízo 
competente o termo de conciliação ou de mediação e os documentos que 
instruíram o procedimento e, posteriormente, em caso de homologação, 
entregará o termo homologado diretamente às partes. 

  

Seção IV 

Do Requerimento 
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Art. 13. O requerimento de conciliação ou de mediação poderá ser dirigido 
a qualquer serviço notarial ou de registro de acordo com as respectivas 
competências (art. 42 da Lei n. 13.140/2015). 

Parágrafo único. Admitir-se-á a formulação de requerimento conjunto 
firmado pelos interessados. 

Art. 14. São requisitos mínimos do requerimento de realização de 
conciliação ou de mediação: 

I – qualificação do requerente, em especial, o nome ou denominação 
social, endereço, telefone e e-mail de contato, número da carteira de 
identidade e do cadastro de pessoas físicas (CPF) ou do cadastro nacional 
de pessoa jurídica (CNPJ) na Secretaria da Receita Federal, conforme o 
caso;  

II – dados suficientes da outra parte para que seja possível sua 
identificação e convite; 

III – a indicação de meio idôneo de notificação da outra parte; 

IV – narrativa sucinta do conflito e, se houver, proposta de acordo; 

V – outras informações relevantes, a critério do requerente. 

§ 1º Para os fins do caput deste artigo, os serviços notariais e de registro 
poderão disponibilizar aos usuários, por intermédio da rede mundial de 
computadores ou presencialmente, um formulário-padrão. 

§ 2º Caberá ao requerente oferecer tantas cópias do requerimento quantas 
forem as partes interessadas, caso não opte pelo meio eletrônico como 
forma de notificação. 

§ 3º Serão de inteira responsabilidade do requerente a veracidade e 
correção dos dados fornecidos relacionados nos incisos I a V deste artigo. 

Art. 15. Após o recebimento e protocolo do requerimento, se, em exame 
formal, for considerado não preenchido algum dos requisitos previstos no 
art. 14 deste provimento, o requerente será notificado, preferencialmente 
por meio eletrônico, para sanar o vício no prazo de 10 (dez) dias, 
marcando-se nova data para audiência, se necessário. 

§ 1º Persistindo o não cumprimento de qualquer dos requisitos, o 
conciliador ou o mediador rejeitará o pedido. 
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§ 2º A inércia do requerente acarretará o arquivamento do pedido por 
ausência de interesse. 

Art. 16. No ato do requerimento, o requerente pagará emolumentos 
referentes a uma sessão de mediação de até 60 (sessenta) minutos. 

Art. 17. A distribuição do requerimento será anotada no livro de protocolo 
de conciliação e de mediação conforme a ordem cronológica de 
apresentação. 

Art. 18. Ao receber o requerimento, o serviço notarial ou de registro 
designará, de imediato, data e hora para a realização da sessão de 
conciliação ou de mediação e dará ciência dessas informações ao 
apresentante do pedido, dispensando-se a notificação do requerente. 

§ 1º A ciência a que se refere o caput deste artigo recairá na pessoa do 
apresentante do requerimento, ainda que não seja ele o requerente. 

§ 2º Ao apresentante do requerimento será dado recibo do protocolo e de 
todos os valores recebidos a título de depósito prévio. 

Art. 19. A notificação da parte requerida será realizada por qualquer meio 
idôneo de comunicação, devendo ocorrer preferencialmente por meio 
eletrônico, por carta com AR ou notificação por oficial de registro de títulos 
e documentos do domicílio de quem deva recebê-la. 

§ 1º O serviço notarial ou de registro informará ao requerente os meios 
idôneos de comunicação permitidos e respectivos custos. 

§ 2º O requerente arcará com o custo da notificação; no entanto, se for 
feita por meio eletrônico, não será cobrada. 

§ 3º O custo do envio da carta com AR não poderá ser superior ao 
praticado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o custo da 
notificação por oficial de registro de títulos e documentos será o previsto na 
tabela de emolumentos. 

Art. 20. O serviço notarial ou de registro remeterá, com notificação, cópia 
do requerimento à parte requerida, esclarecendo, desde logo, que sua 
participação na sessão de conciliação ou de mediação será facultativa e 
concederá prazo de 10 (dez) dias para que, querendo, indique, por escrito, 
nova data e horário, caso não possa comparecer à sessão designada. 

Parágrafo único. Para a conveniência dos trabalhos, o serviço notarial ou 
de registro poderá manter contato com as partes no intuito de designar 
data de comum acordo para a sessão de conciliação ou de mediação. 
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Seção V 

Das Sessões 

Art. 21. Os serviços notariais e de registro manterão espaço reservado em 
suas dependências para a realização das sessões de conciliação e de 
mediação durante o horário de atendimento ao público. 

§ 1º Na data e hora designados para a realização da sessão de conciliação 
ou de mediação, realizado o chamamento nominal das partes e constatado 
o não comparecimento de qualquer delas, o requerimento será arquivado. 

§ 2º Não se aplicará o disposto no parágrafo anterior se estiverem 
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I – pluralidade de requerentes ou de requeridos; 

II – comparecimento de ao menos duas partes contrárias com o intuito de 
transigir; 

III – identificação formal da viabilidade de eventual acordo. 

§ 3º A sessão de conciliação ou de mediação terá eficácia apenas entre as 
partes presentes. 

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. 

Parágrafo único. Será fornecida via do termo de conciliação ou de 
mediação a cada uma das partes presentes à sessão, que será 
considerado documento público com força de título executivo extrajudicial, 
nos termos do art. 784, IV, do CPC. 

Art. 23. A não obtenção de acordo não impedirá a realização de novas 
sessões de conciliação ou de mediação até que finalizadas as tratativas. 

Art. 24. O pedido será arquivado, independentemente de anuência da parte 
contrária, se o requerente solicitar, a qualquer tempo e por escrito, a 
desistência do pedido. 
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§ 1º Solicitada a desistência, o requerimento será arquivado em pasta 
própria, não subsistindo a obrigatoriedade de sua conservação quando for 
microfilmado ou gravado por processo eletrônico de imagens. 

§ 2º Presumir-se-á a desistência do requerimento se o requerente, após 
notificado, não se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 25. Em caso de não obtenção do acordo ou de desistência do 
requerimento antes da sessão de conciliação ou de mediação, o 
procedimento será arquivado pelo serviço notarial ou de registro, que 
anotará essa circunstância no livro de conciliação e de mediação. 

  

Seção VI 

Dos Livros 

Art. 26. Os serviços notariais e de registro optantes pela prestação do 
serviço criarão livro de protocolo específico para recebimento de 
requerimentos de conciliação e de mediação. 

§ 1º O livro de protocolo, com trezentas folhas, será aberto, numerado, 
autenticado e encerrado pelo oficial do serviço notarial e de registro, 
podendo ser utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenticação 
previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. 

§ 2º Do livro de protocolo deverão constar os seguintes dados: 

I – o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma 
espécie; 

II – a data da apresentação do requerimento; 

III – o nome do requerente; 

IV – a natureza da mediação. 

Art. 27. Os serviços notariais e de registro que optarem por prestar o 
serviço deverão instituir livro de conciliação e de mediação, cuja abertura 
atenderá às normas estabelecidas pelas corregedorias-gerais de justiça 
dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 1º Os termos de audiência de conciliação ou de mediação serão lavrados 
em livro exclusivo, vedada sua utilização para outros fins. 
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§ 2º Os livros obedecerão aos modelos de uso corrente, aprovados pelo 
juízo da vara de registros públicos. 

§ 3º Os números de ordem dos termos de conciliação e de mediação não 
serão interrompidos ao final de cada livro, mas continuarão indefinidamente 
nos seguintes da mesma espécie. 

§ 4º Poderá ser adotado simultaneamente mais de um livro de conciliação 
e de mediação para lavratura de audiências por meio eletrônico. 

§ 5º Deverá ser adotado pelos serviços notariais e de registro livro de carga 
físico, no qual serão correlacionados os escreventes e os livros quando o 
serviço utilizar, concomitantemente, mais de um livro de conciliação e de 
mediação. 

§ 6º O livro sob a responsabilidade de um escrevente é de seu uso 
exclusivo, permitida a utilização por outro escrevente apenas com 
autorização prévia do notário e do registrador, lançada e datada no livro de 
carga. 

Art. 28. O livro de conciliação e de mediação terá trezentas folhas, 
permitido o acréscimo apenas para evitar a inconveniência de cisão do ato. 

§ 1º Além do timbre do serviço notarial e de registro, todas as folhas 
conterão o número do livro e do termo de conciliação ou de mediação 
correspondentes, numeradas em ordem crescente por sistema mecânico 
ou eletrônico. 

§ 2º Eventual erro material na numeração das folhas poderá ser corrigido 
pelo notário ou registrador, devendo constar do termo de encerramento. 

§ 3º O livro eletrônico somente poderá ser adotado por sistema que 
garanta a verificação da existência e conteúdo do ato, subordinando-se às 
mesmas regras de lavratura atinentes ao livro físico. 

Art. 29. Nos termos de audiências de conciliação e de mediação lavradas 
em livro de folhas soltas, as partes lançarão a assinatura no final da última, 
rubricando as demais. 

Parágrafo único. Se os declarantes ou participantes não puderem, por 
alguma circunstância, assinar, far-se-á declaração no termo, assinando a 
rogo outra pessoa e apondo-se à margem do ato a impressão datiloscópica 
da que não assinar. 

Art. 30. As folhas soltas utilizadas serão acondicionadas em pasta própria, 
correspondente ao livro a que pertençam, até a encadernação, que 
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ocorrerá no período de até 60 (sessenta) dias subsequentes à data do 
encerramento. 

Parágrafo único. O encerramento será feito imediatamente após a lavratura 
do último termo de audiência, ainda que pendente o decurso do prazo 
previsto no caput deste artigo para ultimação do ato previamente praticado 
e não subscrito. 

Art. 31. O livro de conciliação e de mediação conterá índice alfabético com 
a indicação dos nomes das partes interessadas presentes à sessão, 
devendo constar o número do CPF/CNPJ – ou, na sua falta, o número de 
documento de identidade – e a referência ao livro e folha em que foi 
lavrado o termo de conciliação ou de mediação. 

Parágrafo único. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de 
fichas, microfichas ou eletrônico, em que serão anotados os dados das 
partes envolvidas nos procedimentos de mediação ou de conciliação. 

Art. 32. O livro e qualquer documento oriundo de conciliação ou de 
mediação extrajudicial deverão permanecer no ofício e quaisquer 
diligências judiciais ou extrajudiciais que exigirem sua apresentação serão 
realizadas, sempre que possível, no próprio ofício, salvo por determinação 
judicial, caso em que o documento ou o livro poderá deixar o serviço 
extrajudicial. 

Art. 33. Os serviços notariais e de registro deverão manter em segurança 
permanente os livros e documentos de conciliação e de mediação, 
respondendo pela ordem, guarda e conservação. 

Parágrafo único. O livro de conciliação e de mediação poderá ser 
escriturado em meio eletrônico e o traslado do termo respectivo poderá ser 
disponibilizado na rede mundial de computadores para acesso restrito, 
mediante a utilização de código específico fornecido às partes. 

Art. 34. Os documentos eventualmente apresentados pelas partes para a 
instrução da conciliação ou da mediação serão examinados e devolvidos a 
seus titulares durante a sessão, devendo os serviços notariais e de registro 
manter em arquivo próprio, além do requerimento firmado pelas partes, 
todos os documentos que julgar pertinentes. 

Art. 35. Os serviços notariais e de registro observarão o prazo mínimo de 5 
(cinco) anos para arquivamento dos documentos relativos a conciliação e 
mediação. 
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Parágrafo único. Não subsistirá a obrigatoriedade de conservação dos 
documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de 
imagens. 

  

Seção VII 

Dos Emolumentos 

Art. 36. Enquanto não editadas, no âmbito dos Estados e do Distrito 
Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as 
diretrizes previstas pela Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-
se-á às conciliações e às mediações extrajudiciais a tabela referente ao 
menor valor cobrado na lavratura de escritura pública sem valor 
econômico. 

§ 1º Os emolumentos previstos no caput deste artigo referem-se a uma 
sessão de até 60 (sessenta) minutos e neles será incluído o valor de uma 
via do termo de conciliação e de mediação para cada uma das partes. 

§ 2º Se excedidos os 60 (sessenta) minutos mencionados no parágrafo 
anterior ou se forem necessárias sessões extraordinárias para a obtenção 
de acordo, serão cobrados emolumentos proporcionais ao tempo excedido, 
na primeira hipótese, e relativos a cada nova sessão de conciliação ou de 
mediação, na segunda hipótese, mas, em todo caso, poderá o custo ser 
repartido pro rata entre as partes, salvo se transigirem de forma diversa. 

§ 3º Será considerada sessão extraordinária aquela não prevista no 
agendamento. 

Art. 37. É vedado aos serviços notariais e de registro receber das partes 
qualquer vantagem referente à sessão de conciliação ou de mediação, 
exceto os valores relativos aos emolumentos e despesas de notificação. 

Art. 38. Na hipótese de o arquivamento do requerimento ocorrer antes da 
sessão de conciliação ou de mediação, 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor recebido a título emolumentos será restituído ao requerente. 

Parágrafo único. As despesas de notificação não serão restituídas, salvo 
se ocorrer desistência do pedido antes da realização do ato. 

Art. 39. Com base no art. 169, § 2º, do CPC, os serviços notariais e de 
registro realizarão sessões não remuneradas de conciliação e de mediação 
para atender demandas de gratuidade, como contrapartida da autorização 
para prestar o serviço. 
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Parágrafo único. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não 
remuneradas, que não poderá ser inferior a 10% da média semestral das 
sessões realizadas pelo serviço extrajudicial nem inferior ao percentual 
fixado para as câmaras privadas. 

  

Seção VIII 

Das Disposições Finais 

Art. 40. Será vedado aos serviços notariais e de registro estabelecer, em 
documentos por eles expedidos, cláusula compromissária de conciliação 
ou de mediação extrajudicial. 

Art. 41. Aplica-se o disposto no art. 132, caput e § 1º, do Código Civil 
brasileiro à contagem dos prazos. 

Art. 42. Este provimento entra em vigor na data da sua publicação, 
permanecendo válidos os provimentos editados pelas corregedorias de 
justiça no que forem compatíveis.   

  

   

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
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APÊNDICE B – Recomendação 28/2018 do CNJ 
 

RECOMENDAÇÃO N.  28    , DE  17    DE AGOSTO DE 2018. 

 Recomenda aos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal a celebração de 
convênios com notários e registradores do Brasil para a instalação de centros judiciários de 
solução de conflitos e cidadania (CEJUSCs). 

 O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições 
constitucionais, legais e regimentais e 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos 
praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de 
registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir 
provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos 
serviços notariais e de registro (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça); 

CONSIDERANDO a obrigação dos notários e registradores de cumprir as normas técnicas 
estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 
1994); 

CONSIDERANDO a atribuição do Conselho Nacional de Justiça de editar normas pertinentes 
à composição e à organização dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania (art. 
165, § 1º, do CPC); 

CONSIDERANDO a incumbência do Conselho Nacional de Justiça de consolidar política 
pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução 
de litígios (Resolução CNJ n. 125, de 29 de novembro de 2010); 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da instalação de CEJUSCs pelos tribunais, por 
intermédio dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos 
(NUPEMECs) (arts. 165, caput, do CPC e 4º, 7º, IV, e 8º, § 2º, da Resolução CNJ n. 
125/2010); 

CONSIDERANDO a necessidade de instalação dos CEJUSCs nos locais onde existam dois 
juízos – juizados ou varas – com competência para a realização de audiência (art. 8º, § 2º, da 
Resolução CNJ n. 125/2010); 

CONSIDERANDO a facultatividade de instalação dos CEJUSCs nos locais onde exista um 
juízo – juizado, vara ou subseção – que seja atendido por centro regional ou itinerante (art. 8º, 
§ 4º, da Resolução CNJ n. 125/2010); 

CONSIDERANDO a não instalação dos CEJUSCs como descumprimento das disposições da 
Resolução CNJ n. 125/2010 (arts. 4º e 8º, § 2º) e do Código de Processo Civil (art. 165); 
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CONSIDERANDO as disposições do Código de Processo Civil, da Lei n. 13.140, de 26 de 
junho de 2015, e dos Provimentos CN-CNJ n. 67, de 26 de março de 2018, e 72, de 27 de 
junho de 2018; 

CONSIDERANDO a efetividade da conciliação e da mediação como instrumentos de 
pacificação social, solução e prevenção de litígios; 

CONSIDERANDO as sugestões e aquiescência da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania 
(CAJC), do Conselho Nacional de Justiça, 

 RESOLVE: 

  

Art. 1º Recomendar aos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal, por intermédio 
de seus Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a celebração 
de convênios com notários e registradores do Brasil para a instalação de centros judiciários de 
solução de conflitos e cidadania nos locais em que ainda não tenham sido implantados. 

§ 1º A celebração do convênio de que trata o caput deverá ser precedida de estudo preliminar 
acerca da viabilidade jurídica, técnica e financeira do serviço. 

§ 2º O estudo prévio referido no parágrafo anterior deverá ser realizado pelos tribunais de 
justiça dos Estados e do Distrito Federal, por meio dos NUPEMECs, em conjunto com os 
notários ou registradores da jurisdição a que estiverem vinculados. 

Art. 2º Firmado termo de convênio com base nesta recomendação, os tribunais de justiça dos 
Estados e do Distrito Federal deverão: 

I – encaminhar cópia do termo à Corregedoria Nacional de Justiça, via PJe, para 
conhecimento e disseminação de boas práticas entre os demais entes da Federação; 

II – manter, em seu site, por intermédio dos núcleos permanentes de métodos consensuais de 
solução de conflitos, listagem pública dos centros judiciários de solução de conflitos e 
cidadania instalados mediante convênio com os serviços notariais e de registro. 

Art. 3º Os procedimentos de conciliação e de mediação realizados nos CEJUSCs instalados 
nos serviços notariais e de registro em virtude do convênio objeto desta recomendação serão 
fiscalizados pela corregedoria-geral de justiça (CGJ) e pelo juiz coordenador do CEJUSC da 
jurisdição a que o serviço notarial e de registro estiver vinculado. 

Art. 4º Aplicar-se-ão aos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania instalados nos 
termos desta recomendação as disposições dos Provimentos CN-CNJ n. 67/2018 e 72/2018. 

Art. 5º Esta recomendação entra em vigor na data da sua publicação. 

  

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
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APÊNDICE C – Provimento n. 12/2013 da CGJ-CE 

 
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
PROVIMENTO N.º 12/2013 
Dispõe sobre a autorização e a implementação, 
no âmbito das serventias extrajudiciais do Estado do 
Ceará, dos procedimentos de mediação e conciliação. 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FRANCISCO SALES NETO, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO que a os meios alternativos de solução de conflito, como a 
mediação e a conciliação, têm alcançados resultados expressivos no Estado do Ceará; 
CONSIDERANDO que é objetivo desta Corregedoria-Geral da Justiça consolidar 
uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos 
consensuais de 
solução de litígios; 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça orientar e 
disciplinar os serviços prestados nas Serventias Extrajudiciais do Estado do Ceará, na forma 
do § 
1º, do art. 236, da Constituição Federal, bem como do disposto nos artigos 56, caput, e 59, 
inciso 
XVI, da Lei Estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994 (Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará), e no artigo 14, inciso XXVII, do Regimento Interno da 
Corregedoria Geral da Justiça do Ceará; 
CONSIDERANDO os propósitos e princípios instituídos pela Resolução n.º 125, do 
Colendo Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a possibilidade de os notários e registradores prestarem serviços 
de mediação e conciliação que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis; 
CONSIDERANDO que, conforme destacado na Resolução nº 125, do Conselho 
Nacional de Justiça, a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação 
social, 
solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já 
implementados 
nos país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade 
de 
recursos e de execução de sentenças; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Os notários e registradores do Estado do Ceará ficam autorizados a realizar 
mediação e conciliação nas Serventias de que são titulares. 
Art. 2º. A mediação e a conciliação ocorrerão em sala ou ambiente reservado e 
apropriado, localizado no espaço físico das Serventias dos titulares de delegação, durante o 
horário de atendimento regular ao público. 
Art. 3º. Apenas direitos patrimoniais disponíveis poderão ser objeto das mediações 
e conciliações extrajudiciais. 
Art. 4º. Podem atuar como mediador ou conciliador o titular da delegação ou seu 
preposto, desde que expressamente autorizado pelo Juiz Corregedor Permanente. 
§ 1º O mediador e o conciliador observarão, no exercício dos seus misteres, os 
seguintes princípios: 
I) Confidencialidade – dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas, 
salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes, não 
podendo 
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ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos, em qualquer hipótese; 
II) Decisão informada – dever de manter o usuário plenamente informado quanto 
aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido; 
III) Competência – dever de possuir qualificação que o habilite à atuação, 
observada a reciclagem periódica obrigatória para formação continuada; 
IV) Imparcialidade – dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou 
preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do 
trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer 
espécie de favor ou presente; 
V) Independência e autonomia – dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer 
pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se 
ausentes as condições necessárias para seu bom desenvolvimento, tampouco havendo 
dever de 
redigir acordo ilegal ou inexequível; 
VI) Respeito à ordem pública e às leis vigentes – dever de velar para que eventual 
acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis vigentes; 
VII) Empoderamento – dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor 
resolverem seus conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na 
autocomposição; 
VIII) Validação – dever de estimular os interessados perceberem-se reciprocamente 
como serem humanos merecedores de atenção e respeito. 
Art. 5º Podem participar da mediação ou conciliação, como requerente ou 
requerido, a pessoa natural capaz e a pessoa jurídica devidamente constituída. 
§ 1º. A pessoa natural poderá se fazer representar por procurador devidamente 
constituído. 
§ 2º. A pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser representados por 
preposto, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 
necessidade de 
vínculo empregatício. 
§ 3º. Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de representação, mediante 
exibição dos seus atos constitutivos. 
Art. 6º. O requerimento de mediação ou conciliação pode ser dirigido a qualquer 
notário ou registrador, independentemente da especialidade da Serventia Extrajudicial de 
que é 
titular. 
Parágrafo único. Admite-se a formulação de requerimento conjunto firmado pelos 
interessados. 
Art. 7º. Ao receber, por protocolo, o requerimento, o notário ou o registrador 
designará, de imediato, data e hora para a realização de sessão reservada na qual atuará 
como 
mediador ou conciliador, e dará ciência dessas informações ao apresentante do pedido, 
dispensando-se nova intimação. 
§ 1º. A cientificação do caput recairá na pessoa do apresentante do requerimento, 
ainda que este não seja o requerente. 
§ 2º. A distribuição do requerimento será anotada no livro de protocolo conforme a 
ordem cronológica de apresentação. 
§ 3º Os notários e os registradores poderão exigir depósito prévio dos valores 
relativos aos emolumentos e das despesas pertinentes aos atos. 
§ 4º Ao apresentante do requerimento será dado recibo do protocolo e de todos os 
valores recebidos a título de depósito prévio. 
Art. 8º A exclusivo critério do interessado na intimação da outra parte, esta se dará 
por qualquer meio idôneo de comunicação, como carta com Aviso de Recebimento, meio 
eletrônico ou notificação feita por Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca 
do 
domicílio de quem deva recebê-la. 
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§ 1º. Caso o interessado opte por meio eletrônico, não serão cobradas as despesas 
pela intimação. 
§ 2º. O custo do envio da carta com AR não deverá ser superior ao praticado pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o custo da notificação por Oficial de Registro 
de 
Títulos e Documentos será o previsto na Tabela VI anexa à Lei Estadual n.º 14.283/2008. 
§ 3º. É dever do notário ou registrador informar o requerente sobre os meios 
idôneos de comunicação permitidos e seus respectivos custos. 
Art. 9º. São requisitos mínimos do requerimento de mediação ou conciliação: 
I) qualificação do requerente, em especial o nome ou denominação social, 
endereço, telefone e email de contato, número da carteira de identidade e do cadastro de 
pessoas 
físicas perante a Secretaria da Receita Federal, se pessoa física, ou do cadastro nacional de 
pessoa jurídica; 
II) dados suficientes da outra parte a identifica-la e intimá-la; 
III) a indicação do meio idôneo de intimação da outra parte; 
IV) narrativa sucinta do conflito e, se houver, proposta de acordo; 
V) outras informações relevantes, a critério do requerente. 
§ 1º. Após o recebimento e protocolo do requerimento, se o notário ou registrador, 
em exame formal, reputar ausente alguma das informações acima, poderá intimar o 
requerente, 
preferencialmente por meio eletrônico, para prestar esclarecimentos no prazo de 10 dias, 
após o 
qual, em caso de inércia, o pedido será arquivado por desinteresse. 
§ 2º. Para os fins do caput, os notários e registradores poderão disponibilizar aos 
usuários, pela rede mundial de computadores ou presencialmente, um formulário padrão. 
§ 3º. Cabe ao requerente oferecer tantas cópias do requerimento quanto forem os 
requeridos, caso não opte pelo meio eletrônico como forma de intimação. 
§ 4º. São de inteira responsabilidade do requerente os dados fornecidos 
relacionados no caput. 
Art. 10. O requerente poderá a qualquer tempo solicitar, por escrito ou oralmente, a 
desistência do pedido, independentemente da anuência da parte contrária. 
§ 1º. Solicitada a desistência, o requerimento será arquivado pelo notário ou 
registrador em pasta própria, não subsistindo a obrigatoriedade de sua conservação quando 
for 
microfilmado ou gravado por processo eletrônico de imagens. 
§ 2º. Presume-se a desistência do requerimento sempre que o requerente deixar de 
se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias ou em outro estabelecido pelo notário ou 
registrador. 
Art. 11. Observado o meio idôneo de comunicação escolhido pelo requerente, o 
notário ou registrador remeterá cópia do requerimento à outra parte, esclarecendo desde 
logo que 
sua participação na sessão de mediação ou conciliação é facultativa, e concederá prazo de 
10 
(dez) dias para, no caso de não poder comparecer à sessão designada, indicar nova data e 
horário. 
§ 1º. Para a conveniência dos trabalhos, o notário ou o registrador poderá entrar em 
contato com as partes até encontrar data comum para a sessão de mediação ou conciliação. 
§ 2º. O não comparecimento de qualquer das partes implicará o arquivamento do 
requerimento. 
§ 3º. Não se aplica o § 2º quando cumulativamente estiverem presentes os 
seguintes requisitos: 
I) pluralidade de requerentes ou de requeridos; 
II) comparecimento de ao menos duas pessoas com o intuito de transigir; e 
III) o notário ou o registrador identificar formalmente a viabilidade jurídica de 
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eventual acordo. 
§ 4º. A fim de obter o acordo, o notário ou registrador poderá designar novas datas 
para continuidade da sessão de conciliação ou mediação. 
Art. 12. A contagem dos prazos será feita na forma do art. 132, caput e § 1º, do 
Código Civil. 
Art. 13. Obtido o acordo na sessão reservada, o notário ou o registrador (ou seu 
substituto) lavrará o termo de mediação ou conciliação que, depois de assinado pelas partes 
presentes, será arquivado no Livro de Mediação e Conciliação. 
§ 1º. O notário ou registrador fornecerá única via nominal do termo de mediação ou 
conciliação a cada um dos requerentes e requeridos presentes à sessão, que também o 
assinarão, a qual será considerada documento público e terá força de título executivo 
extrajudicial 
na forma do art. 585, II, do Código de Processo Civil. 
§ 2º. Não terá força de título executivo extrajudicial a certidão de quaisquer dos atos 
ocorridos durante a mediação ou conciliação, inclusive o traslado do respectivo termo. 
Art. 14. Não obtido o acordo ou em caso de desistência do requerimento, o 
procedimento será arquivado pelo notário ou registrador, que registrará essa circunstância 
no livro 
de Conciliação e Mediação. 
§ 1º. Em caso de arquivamento sem acordo, o notário ou registrador restituirá ao 
requerente o valor recebido a título depósito prévio, observadas as seguintes escalas: 
I) 90% do total recebido, se o arquivamento ou seu pedido ocorrer antes da sessão 
de mediação ou conciliação; 
II) 50%, quando infrutífera a sessão de mediação ou conciliação; e 
III) 40%, quando a sessão de mediação ou conciliação, depois de iniciada, teve de 
ser continuada em outra data. 
§ 2º. Os valores pagos para suportar as despesas de intimação não serão 
restituídos em qualquer hipótese, salvo quando o requerente desistir do procedimento antes 
de a 
Serventia realizar o gasto respectivo. 
Art. 15. É vedado ao notário ou registrador receber das partes qualquer objeto ou 
quantia, exceto os valores relativos às despesas de intimação e aos emolumentos em 
conformidade com o art. 17. 
§ 1º. Os documentos eventualmente apresentados pelas partes serão examinados 
e devolvidos a seus titulares durante a sessão de mediação ou conciliação. 
Art. 16. Os notários e registradores observarão os prazos mínimos de 
arquivamento de 3 (três) anos para os documentos relativos à conciliação ou mediação. 
Parágrafo único. Para os documentos microfilmados ou gravados por processo 
eletrônico de imagens não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. 
Art. 17. Para efeitos de cobranças de custas e emolumentos, aplica-se às 
mediações e conciliações extrajudiciais o disposto nos Códigos 2007 a 2017, da Tabela II – 
dos 
atos e valores dos Serviços Notariais, da Lei n.º 14.283, de 29 de dezembro de 2008, 
independentemente da especialidade da Serventia Extrajudicial escolhida pelo interessado. 
Art. 18. Os notários e registradores que optarem por prestar serviços de mediação 
e conciliação deverão instituir Livro de Mediação e Conciliação, cuja abertura atenderá ao 
disposto no art. 19 do Provimento n.º 06, de 3 de dezembro de 2010, da Corregedoria-Geral 
da 
Justiça. 
Parágrafo único. O Livro de Conciliação e Mediação poderá ser escriturado em 
meio eletrônico e o traslado do termo respectivo poderá ser disponibilizado na rede mundial 
de 
computadores para acesso restrito, mediante a utilização de código específico fornecido às 
partes. 
Art. 19. Os notários e registradores, que optarem por prestar serviços de mediação 
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e conciliação, deverão solicitar autorização, previamente e por escrito, ao respectivo Juiz 
Corregedor Permanente. 
§ 1º. O pedido de autorização previsto no caput deste artigo deverá vir 
acompanhado de documento comprobatório da realização, com aproveitamento satisfatório, 
de 
curso de qualificação que habilite o Titular da Serventia, ou seu respectivo preposto, ao 
desempenho das funções de mediação e conciliação, documento este a ser emitido pelo 
Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (NUPEMEC), do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
§ 2º Os notários e registradores que prestarem serviços de mediação e conciliação 
deverão, a cada período de 2 (dois) anos, contados da autorização, comprovar a realização 
de 
curso de reciclagem em mediação e conciliação ou o empreendimento de esforço contínuo 
de 
capacitação na referida área. 
Art. 20. Este Provimento entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua 
publicação. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, aos 21 de junho do ano 
2013. 
DESEMBARGADOR FRANCISCO SALES NETO 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE D – Tabela de emolumentos do Estado do Ceará para o ano de 2020 
(TABELA II) 
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APÊNDICE E – Questionário / Pesquisa feita com os Registradores Civis de 
Fortaleza-CE acerca da mediação em cartórios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

 
 
 
 
 
 
 



146 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
 

 


	CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO
	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
	CURSO DE MESTRADO
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	A Fazenda Pública deve buscar satisfazer seus créditos da forma mais eficaz e menos onerosa possível. Fernando Sáinz de Bujanda62F , em 1951, já tratava da importância de um procedimento administrativo claro para a atuação do fisco, sendo bom para o J...
	EUZÉBIO, Gilson Luiz. Decisão do CNJ contribui para a redução do número de execuções fiscais. Notícia disponibilizada pela Agência CNJ de Notícias em 13 dez. 2013. Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61150-decisao-do-cnj-contribui-para-a-...

