






Direção editorial:   Luciana de Castro Bastos
Diagramação e Capa:  Daniel Carvalho  e  Igor Carvalho
Revisão:   Do Autor

A regra ortográfica usada foi prerrogativa do autor.

Todos os livros publicados pela Expert Editora Digital 
estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 BY-
SA. https://br.creativecommons.org/
‘’A prerrogativa da licença creative commons 
4.0, referencias, bem como a obra, são de 
responsabilidade exclusiva do autor’’

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
 Q8C QUIRINO, HENRIQUE RABELO
ENTRE OS SELOS E AS FIRMAS: O PAPEL DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO NO 
ACESSO À JUSTIÇA E NA GARANTIA DE DIREITOS / HEN-RIQUE RABELO QUIRINO. — BELO 
HORIZONTE: EDIÇÃO DO AUTOR, 2021.

ISBN: 979-84-76-38738-1

1.DIREITO 2. ACESSO À JUSTIÇA 3. CARTÓRIOS I. TÍTULO
                                                                                                              CDU 347.964.2

Pedidos dessa obra: 
 

experteditora.com.br  

contato@editoraexpert.com.br



Dra. Adriana Goulart De Sena Orsini 
Professora Associada IV e membro do corpo permanente do Programa 

de Pós-graduação da  Faculdade de Direito da UFMG. 

Dr. Eduardo Goulart Pimenta  
Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UFMG e PUC/MG 

 
Dr. Rodrigo Almeida Magalhães  

Professor Associado da Faculdade de Direito da UFMG e PUC/MG 

 
Dr. João Bosco Leopoldino da Fonseca 

Professor Titular da Faculdade de Direito da UFMG 

 
Dr. Marcelo Andrade Féres  

Professor Associado da Faculdade de Direito da UFMG



Henrique Rabelo Quirino

 

Belo Horizonte
2021



A meus pais, por seu incondicional amor;
A Lucas, por sua indelével amizade;
A minha Orientadora, por, desde cedo no curso, me 
receber de braços e mente abertos; 
À Universidade Pública, que tanto contribui para o 
crescimento de nosso país.



Pray tell, my brother,
Why do dictators kill and make war?
For glory, for things, for beliefs, out of hatred;
For power.
Yes, but more because they can.
 
- R. J. Rummel
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INTRODUÇÃO

ENTENDENDO O QUE SÃO CONFLITOS
E O QUE SIGNIFICA RESOLVÊ-LOS

Contradiction is universal, absolute, existing in all 
processes of the development of things and running 
through all processes from beginning to end. 

(Selected Works of Mao Tse-tung, Vol. 2)
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Onde há sociedade, há conflito. Seja em razão dos atritos entre 
as liberdades individuais, da competição por recursos limitados ou 
por diferenças de valor, a emergência de conflitos é natural, e não 
pressupõe nenhum demérito ou negatividade. Nesse sentido, Rudolph 
Joseph Rummel (1976, ch. 26) pontua que:

Conflict is therefore universal, as Heracleitus 
pointed out. Our very experience presupposes 
conflict in its generation, and our knowledge, 
apart from its apriori categories, is based on such 
conflict. Our learning about ourselves, others, 
and reality, our growth and development, and our 
increasing ability to create our own heaven or hell, 
comes through conflict. The desire to eradicate 
conflict, the hope for harmony and universal 
cooperation, is the wish for a frozen, unchanging 
world with all relationships fixed in their patterns-
-with all in balance. One in which we cannot hope 
nor plan for a better tomorrow, but can only follow 
our inevitable course, with the determined ups and 
downs of a wooden horse on a merry-go-round. 
(g.n.) 1 

Para Raúl Calvo Soler (2014, p. 29, tradução nossa), o conflito 
pode ser compreendido como “uma relação de interdependência 
entre dois ou mais atores, em que cada um deles percebe que seus 
objetivos são incompatíveis com aqueles dos outros atores (conflito 

1 Tradução nossa: O conflito é, pois, universal, como pontuado por Heráclito. Nossa 
experiência pressupõe o conflito para sua geração, e nosso conhecimento, com exceção 
de suas categorias apriorísticas, é baseado no conflito. Nosso conhecimento acerca 
de nós mesmos, dos outros, e da realidade, nosso crescimento e desenvolvimento, 
assim como nossa progressivamente crescente habilidade de criar nosso próprio céu 
ou inferno, vem do conflito. O desejo de erradicar o conflito, a esperança na harmonia 
e cooperação universais, é o desejo de um mundo congelado e estático, com todos 
os relacionamentos fixos em seus padrões - todos em equilíbrio. Um mundo em que 
não podemos planejar nem esperar por um amanhã melhor, mas apenas seguir nosso 
inevitável destino, com os altos e baixos predeterminados de um cavalo de madeira 
em um carrossel.
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percebido), ou em que, não percebendo, os fatos da realidade geram 
tal incompatibilidade (conflito real)”. De forma similar, mas com um 
enfoque diferente, Rummel (1976, ch. 26.1) compreende o conflito 
como

um balanço de vetores de poderes, de capacidades 
para produzir efeitos. É o choque de poderes. Mas 
note: o conflito não é um balanço, um equilíbrio de 
poderes. Não é uma resultante estável. Conflito é o 
empurrar e puxar, o dar e o tomar, o processo de 
encontro do balanço entre poderes.um balanço de 
vetores de poderes, de capacidades para produzir 
efeitos. É o choque de poderes. Mas note: o conflito 
não é um balanço, um equilíbrio de poderes. Não 
é uma resultante estável. Conflito é o empurrar e 
puxar, o dar e o tomar, o processo de encontro do 
balanço entre poderes.

Mas dizer que o conflito é parte natural da existência humana 
não implica afirmar que todo conflito é bom, ou desejável. Também 
não significa dizer que os envolvidos lidarão com  a controvérsia da 
forma mais adequada à consecução de seus verdadeiros interesses. 
Alguns conflitos sequer tomam nossa atenção; pense, por exemplo, 
em uma rápida discussão de família sobre a  melhor hora de sair para 
almoçar. Outros, por sua vez, culminam em guerras de proporções 
catastróficas. 

Para determinar a natureza de um conflito, é necessário 
examinar não apenas sua genealogia (como surgiu), mas também suas 
características, percursos, desenvolvimentos, poderes envolvidos na 
disputa, condições psicológicas, sociais e emocionais dos agentes e a 
forma por meio da qual as diversas “intercondições do conflito”2  se 

2 Sobre a ideia de “intercondições do conflito”, citam-se os doutos ensinamentos 
de ORSINI (2018, p. 12): “Se o tratamento distanciado de indivíduo e sociedade vem 
sendo abandonado na linguística, na filosofia e na antropologia, não teria o menor 
sentido tratar o conflito, na ciência do direito, em dimensões, em lides, em fatias. O 
fatiamento do conflito se aproximaria do apartamento entre o sujeito e a sociedade, o 
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organizam no caso concreto. Ressalte-se que esse rol não é exaustivo, 
posto que os conflitos são fenômenos eminentemente caóticos: cada 
manifestação é expressão única e genuína de determinado tempo, 
local, conjunto de agentes e percurso de desenvolvimento.

É nesse contexto que emerge um dos conceitos centrais da 
teoria do conflito: o de “espiral do conflito”. Como todo embate de 
poder, o processo de desenvolvimento do conflito não é linear, nem 
mesmo circular, mas sim permeado por uma série de intercorrências, 
definições, redefinições, avanços, retrocessos, considerações e 
reconsiderações. Após cada novo evento ou fase de um conflito, nem 
os participantes nem o próprio conflito voltarão a ser os mesmos. Por 
isso um círculo não poderia representar adequadamente o progresso 
desse fenômeno social: após uma revolução em um círculo, volta-se ao 
ponto inicial, o que não ocorre nos conflitos. 

É por isso que, nas palavras de Rummel (1976, ch. 29) ,

This process of balancing and rebalancing, of a 
continually returning to earlier phases, does seem 
cyclic. But there is another and more realistic view 
of this process balancing, balance, disruption, 
balancing, balance, and so on. As a helix!
The process never begins de nova. The parties 
will have learned from the previous balancing 
and structure of expectations. This experience 
and memories of their nonconflict interaction will 
constitute a matrix within which a new balancing 
will ensue. This rephasing is each time at a higher 
level of experience, of mutual understanding of 
each other’s changing interests, capabilities, and 
credibility. This is the conflict helix.3

que não se defende, nem se deseja. Na realidade, existem intercondições, condições 
estas que se encontram naquele conflito e que o compõem.”.
3 Tradução nossa: Esse processo de balanceamento e rebalanceamento, de um 
contínuo retorno às fases anteriores, realmente parece cíclico. Mas aqui há outra 
e mais realista visão a respeito desse processo de balanceamento, estabilização, 
disrupção, balanceamento, estabilização, e assim por diante.  Uma espiral! O processo 
nunca recomeça do zero. As partes terão aprendido com o último balanceamento de 
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Analisando o processo de desenvolvimento das espirais de 
conflitos, Rudolph Joseph Rummel (1976, ch. 29) sugeriu que todo 
conflito pode perpassar cinco grandes fases (“momentos”), dentre as 
seguintes: 

1. Conflito latente (repartida em três subfases);
2. Iniciação do conflito; 
3. Balanceamento de poderes (também repartida em três 

subfases); 
4. Estabilização de poderes;  e 
5. Disrupção do conflito. 

1. CONFLITO LATENTE

Na doutrina de Rummel (1976, ch. 29.1), a fase latente 
corresponde ao “pré-conflito”, à formação do terreno que dará origem 
à controvérsia. Nesse momento, utilizando os termos da Metafísica 
aristotélica, o conflito existe apenas em potência, mas não em ato. 

A fase compreende três subfases, que representam a transição 
entre a potência abstrata e a existência concreta do conflito. A primeira 
subfase, mais abstrata, passa a existir assim que se estabelece qualquer 
relação intersubjetiva. Para o autor, havendo relações sociais, haverá a 
possibilidade de atribuição de diferentes significados, valores, status, 
normas ou classes às demais pessoas ou coisas ao redor. E, com isso, 
já existe a potência de conflito (RUMMEL, 1976, ch. 29.1). 

A segunda subfase corresponderia à estimulação da consciência 
a respeito das diferenças existentes, transformando-as em atitudes 
mutuamente opostas. Nesse momento, segundo Rummel (1976, ch. 
29.1), já estaria formada a “estrutura do [futuro] conflito”. 

Por fim, a terceira subfase compreenderia a “energização” das 
atitudes, transformando-as em interesses concretos e contrapostos, 
com as partes estando conscientes dessa contraposição (RUMMEL, 

poderes e com a estrutura de suas expectativas. Essa experiência e as memórias de 
sua interação não-conflituosa constituirão a matriz que será seguida em um novo 
balanceamento. Essa repetição de fases está cada vez em um nível mais avançado de 
experiência, de entendimento mútuo acerca dos interesses mutáveis, capacidades e 
credibilidade do outro. Essa é a espiral do conflito.
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1976, ch. 29.1). Nessa situação, já se está à beira da efetiva formação 
do conflito. Contudo, nada impede que a situação ainda se reverta. 
É possível que os agentes, ainda que com interesses opostos, nunca 
venham a protagonizar um conflito. O fato, no entanto, é que esses 
interesses realizam constante pressão, ficando cada parte em busca de 
sua concretização, o que poderá ou não ocorrer.

2. INICIAÇÃO DO CONFLITO

A fase de iniciação, por sua vez, compreende o “início da 
oposição ativa” (RUMMEL, 1976, ch. 29.2). Nessa fase, o agente do 
conflito começa, voluntariamente, a ameaçar o outro com situações 
de incerteza, sendo possível a manifestação de comportamento 
conflituoso. Utilizando a analogia de Rummel (1976, ch. 29.2), a fase 
de iniciação corresponde à retirada das peças do tabuleiro de xadrez, 
para que uma partida possa começar. 

Vê-se que as diferenças entre o fim da fase de latência e a fase de 
iniciação são tênues. Por isso, embora o autor não faça expressamente 
essa recomendação, parece mais adequado compreender as fases do 
conflito como um dégradé, em vez de vê-las como blocos estanques, 
conectados um após o outro. Esse ponto-de-vista, inclusive, é 
consentâneo com toda a teoria do conflito, ainda que para além do 
marco teórico de Rummel (1976).

3. BALANCEAMENTO DE PODERES

Com o terreno preparado, tem início a fase mais paradigmática 
dos conflitos, que é a do balanceamento de poderes. Para Rummel 
(1976, ch. 29.3), a fase de balanceamento é marcada pela pela tensão 
entre forças (“powers”), paritárias ou não, que visam a concretizar 
os interesses correspondentes. Essa fase, para o autor, seria também 
repartida em três subfases: (3.1) testagem do status quo; (3.2) 
manifestações de poder; e (3.3) acomodação ou força. 
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A testagem do status quo compreende o conjunto de ações das 
partes para mapear os interesses do adversário, as oportunidades de 
ataque e defesa e os possíveis cenários para o desenrolar do conflito. 
A partir da testagem do status quo, os agentes do conflito escolherão 
os caminhos que devem tomar para melhor ver concretizado seu 
interesse, e planejarão suas estratégias de forma a alcançar os 
melhores resultados.

Essa subfase, de sondagem do status quo, foi amplamente 
abordada por Calvo Soler (2008), que buscou analisar qual seria o 
ponto de maturidade ideal para que um conflito pudesse ser resolvido 
por métodos negociais. Para o professor espanhol, “para que haya 
un punto de madurez es necesario que el valor de la negociación sea 
mayor, por un lado, al valor de las alternativas al acuerdo negociado y, 
por el otro lado, al valor del statu quo”4 (SOLER, 2008, p. 11).

Após a sondagem, tem início a subfase de manifestações de 
poder. É nessa fase que, nas palavras de Rummel (1976, ch. 29.3, 
tradução nossa), “vemos ameaças, avisos, provocações, intimidações, 
condenações e violência, assim como medo, raiva, hostilidade, retidão, 
valentia, e assim por diante”. Ainda, segundo o autor, é no âmbito 
dessa subfase que “conceituamos diversos tipos de balanceamento, 
como brigas, discussões, batalhas, crises, lutas, disputas de família, 
motins, purgas, golpes, revoluções, guerrilhas, guerras civis, guerras 
internacionais e similares” (RUMMEL, 1976, ch. 29.3, tradução nossa). 

A subfase final do balanceamento de poderes ocorre quando 
determinado estado de coisas prevalece sobre os demais, obtendo 
estabilidade. Esse novo status quo pode ser atingido de duas formas: pela 
violência (também chamada de coerção ou força) ou pela acomodação 
de interesses. A acomodação, por sua vez, pode ser consensual 
(quando, por exemplo, as partes chegam a um acordo em relação ao 
objeto do conflito através de cessões recíprocas) ou não-consensual 

4 Tradução nossa: para que haja um ponto de maturidade, é necessário, por um lado, 
que o valor da negociação seja maior que o valor das alternativas ao acordo negociado, 
e, por outro lado, que seja maior que o valor do status quo.
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(quando, por exemplo, “se submetem a alguma autoridade superior ou 
a algum tipo de código ou lei” (RUMMEL, 1976, ch. 29.3). 

É importante lembrar que, em razão do caráter dinâmico e 
plural dos conflitos, nem todos manifestarão esse mesmo esquema de 
desenvolvimento ou contarão com todas as subfases do balanceamento 
de poderes. Um conflito pode, por exemplo, passar diretamente do 
mapeamento do status quo à acomodação, sem nenhuma manifestação 
concreta de poder. Esse fato foi, inclusive, abertamente reconhecido 
por Rummel (1976, ch. 29.3).

4. ESTABILIZAÇÃO DE PODERES

O resultado do balanceamento de poderes, como vimos, é 
uma nova situação de estabilidade, na qual os interesses, poderes e 
resultados estão novamente distribuídos entre os atores do conflito. 
Esse novo estado pode ou não ser igual ao estado inicial – anterior ao 
conflito (status quo ante). Ademais, o novo estado pode ser mais justo 
(caso tenha sido atingido, por exemplo, por uma legítima e acertada 
negociação) ou menos justo (caso tenha sido atingido por meio de uma 
opressão, por exemplo) que o anterior. A fase que compreende a nova 
situação de estabilidade foi chamada por Rummel (1976, ch. 29.4) de 
“estabilização de poderes” (“balance of powers”). 

5. DISRUPÇÃO DO CONFLITO

Após a estabilização, as partes podem se manter no estado em 
que se encontram, iniciar um novo conflito ou conduzir a espiral 
à disrupção. O conflito, é, nesse sentido, um continuum, com 
permanentes reconduções, renascimentos, avanços, retrocessos 
e estabilizações, e assim permanece enquanto perdurar a relação 
intersubjetiva.

Se, por outro lado, acaba a relação intersubjetiva, também o 
conflito deixa de existir. Essa hipótese reflete a quinta fase possível 
aos conflitos, que é batizada por Rummel (1976, ch. 29.4) de “fase da 
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disrupção”. Nas palavras do autor, “porque as estruturas da expectativa 
mudam tanto, e tão rápido, e são baseadas em um particular ajuste 
entre os poderes, elas podem subitamente se tornar inativas ou 
sofrerem uma disrupção. Elas se tornam inativas quando as partes 
não mais interagem” (RUMMEL, 1976, ch. 29.4, tradução nossa). Se as 
partes porventura retomam o contato, uma nova estrutura de poder 
surgirá, que poderá ou não refletir a anterior.

É útil notar que, embora dignas de inegável mérito, as ideias de 
Rudolph Rummel (1976) não são imunes a críticas. É certo que a matriz 
de estudo do célebre autor  – e também seu marco teórico – estão 
umbilicalmente ligados à forma norteamericana de abordagem dos 
conflitos. Seria possível questionar se uma visão de “balanceamento de 
poderes”, como sugerida pelo professor estadunidense, seria adequada 
para o estudo de conflitos em sociedades como as latinoamericanas, 
profundamente marcadas pela segregação e opressão sistêmicas, em 
especial contra grupos historicamente perseguidos ou que sofreram 
com períodos de institucionalizada privação de direitos.

Contudo, apesar das importantes críticas, pode-se argumentar 
que as opressões e violências, ainda que históricas e sistêmicas, 
encontram-se perfeitamente contempladas pelo modelo teórico 
desenvolvido por Rummel (1976). Esses tipos de fenômenos sociais 
corresponderiam a conflitos entre partes com níveis de poder muito 
díspares, e em que as estabilizações se dão predominantemente através 
da violência (direta ou institucional). Contudo,  independentemente 
da visão que se adote, para os propósitos dessa obra, o modelo 
aqui exposto parece ser suficientemente completo, fornecendo os 
elementos necessários para compreensão das formas de prevenção, 
tratamento e resolução da maior parte dos conflitos. 

Diversos fatores são centrais para a compreensão das verdadeiras 
dimensões de um conflito. A duração do conflito (tamanho da espiral), 
a sequência de fases e a dinâmica dos poderes (formato da espiral) 
são pontos importantes. A condição psicológica, social, moral, 
religiosa, educacional, cultural e econômica das partes envolvidas 
também pode afetar os caminhos de desenvolvimento do conflito. Por 
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sua vez, os valores locais, a situação econômica e as leis vigentes são 
outros fatores para consideração. No entanto, como já mencionado, 
permanece inviável listar taxativamente todos os fatores que podem 
influenciar o caráter de um conflito.

A simples título de exemplo, perceba como o formato da espiral 
pode ser determinante para a avaliação da dimensão, do caráter 
e das possíveis consequências de um conflito: se a espiral é curta e 
não sai da fase latente ou da fase inicial, é bem provável que nem se 
note a existência da controvérsia. Seria o caso de duas pessoas que, 
no supermercado, possuem interesse no mesmo produto, mesmo 
havendo apenas uma unidade disponível. Por outro lado, se o conflito 
espirala rapidamente e logo atinge a fase de disrupção, como no caso 
de agressões verbais no trânsito, provavelmente não causará danos 
permanentes, e sequer será lembrado pelas partes. Por fim, se o 
conflito, embora atingindo a fase de balanceamento, for estabilizado 
através de acomodações legítimas e consensuais, é possível até que se 
torne uma experiência construtiva.

*** 
A partir dos conceitos fornecidos pela teoria de Rudolph Joseph 

Rummel (1976), é possível caracterizar, com precisão, as noções de 
“prevenção de conflitos” e “resolução de conflitos”.

Prevenir um conflito significa evitar que as vontades, atitudes e 
interesses contrapostos, presentes na sociedade, entrem em choque 
concreto, evoluindo para a fase de iniciação ou balanceamento de 
poderes. São exemplo de medidas de prevenção de conflitos, por 
exemplo, o desenvolvimento de campanhas informativas a respeito 
da diversidade sexual ou a adoção de medidas de prevenção e 
monitoramento de assédio sexual em empresas. 

É interessante, desde já, trazer à baila um esclarecimento 
importante: nem toda disputa possui dimensão jurídica. Alguns 
conflitos nascem e morrem sem nunca ganharem relevância normativa. 
Em alguns casos, apenas em estágios mais avançados da controvérsia 
a feição jurídica passa a existir. Isso porque, fundamentalmente, o 
Direito não deseja  – e nem poderia fazê-lo – regular todos os aspectos 
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da vida humana. Por isso é tão importante a distinção, trazida por 
autores como Raúl Calvo Soler (2014, p. 44) e Remo F. Entelman (2002, 
p. 67), entre o que se pode chamar de “conflitos normatizados” e 
“conflitos não normatizados”. Os primeiros despertam a atenção da 
ordem jurídica e possuem repercussões sobre o patrimônio jurídico 
das partes. Por sua vez, os conflitos não normatizados envolvem apenas 
interesses extrajurídicos (morais, religiosos, emocionais, litúrgicos, 
de etiqueta, etc.), e não chamam a atenção do ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, são esclarecedoras as palavras de Entelman 
(2002, p. 54) :

Hemos dedicado el capítulo 1 a mostrar el fenómeno 
«conflicto en general» como un amplio género 
abarcativo de todas sus especies, una de las cuales 
es, desde luego, el conflicto jurídicamente normado 
que el sistema jurídico asume y resuelve. Pero las 
estructuras mentales, los estilos de pensamiento 
y los estereotipos que hemos desarrollado desde 
la infancia actúan sobre nosotros cual pantallas 
que nos impiden ver la problemática de los 
conflictos no reglados por el derecho y nos tornan 
insensibles a una realidad en la que solemos estar 
en conflicto con alguien contra nuestra voluntad o 
sin advertirlo.5

Também o professor Raul Calvo Soler (2014, p. 44) retoma a 
posição de Entelman, frisando, em nota esclarecedora, que 

5 Tradução nossa: Dedicamos o capítulo 1 a mostrar o fenômeno “conflito em geral” 
como um gênero amplo, que abarca todas as suas espécies, uma das quais é, de fato, 
o conflito juridicamente normatizado, que o sistema jurídico assume e resolve. Mas 
as estruturas mentais, as formas de pensamento e os esteriótipos que desenvolvemos 
desde a infância atuam sobre nós como telas, que nos impedem de ver a problemática 
dos conflitos não regulados pelo direito e nos tornam insensíveis a uma realidade 
na qual tendemos a entrar em conflito com alguém contra nossa vontade ou sem 
perceber.
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Un intento de desarrollar una noción universal 
del conflicto es el realizado por Remo Entelman. 
El profesor Entelman propone una definición de 
conflicto basada en la idea de relación social que 
estaría integrada dentro del grupo de teorías de los 
procesos de interacción. Y discute los que han sido, 
al entender del autor, los errores fundamentales 
en la definición de conflicto: (a) tomar al conflicto 
como una especie y no como un género, (b) partir 
de una visión exclusivamente internacional del 
conflicto, (c) vincularlo necesariamente con la 
violencia y (d) vincularlo necesariamente con los 
aspectos normativos.6

A diferenciação em questão revela-se extremamente importante, 
sobretudo para a adequada compreensão do que se quer dizer com 
“prevenção de conflitos”, bem como do alcance do papel dos notários 
e registradores nessa prevenção. No sentido utilizado no presente 
trabalho, a “prevenção de conflitos” se restringe aos conflitos 
normatizados pela ordem jurídica. Afinal, não poderia o Direito (e 
muito menos os notários e registradores) buscar evitar que conflitos 
não-jurídicos chegassem à fase de iniciação ou de balanceamento de 
poderes, posto que dizem respeito a aspectos fora de seu domínio. 
Sendo assim, no contexto do presente trabalho, o termo “prevenção 
de conflitos” deve ser entendido como “prevenção da emergência de 
conflitos normatizados” ou “prevenção da emergência de elementos 
normatizados nos conflitos”. 

Exemplifica-se a importância desse esclarecimento. Suponha 
que um cidadão se dirija a um tabelionato de notas buscando 

6 Tradução nossa: Uma tentativa de desenvolver uma noção universal do conflito é 
realizada por Remo Entelman. O professor Entelman propõe uma definição de conflito 
baseada na ideia de relação social, que estaria integrada dentro do grupo de teorias 
dos processos de interação. E discute aqueles que teriam sido, no entender do autor, 
os erros fundamentais na definição de conflito: (a) tomar o conflito como espécie e 
não como gênero, (b) partir de uma visão exclusivamente internacional do conflito, 
(c) vinculá-lo necessariamente com a violência e (d) vinculá-lo necessariamente com 
aspectos normativos.
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informações sobre o divórcio. Como veremos no curso de trabalho, 
o tabelião deverá fornecer-lhe informações adequadas e imparciais 
sobre a natureza e as consequências jurídicas do divórcio, bem 
como sobre as formas de suas realização. Por meio do fornecimento 
dessas informações, bem como da lavratura de eventual ato, o notário 
contribui para a prevenção da emergência de um conflito normatizado, 
de natureza jurídica, que pudesse ser judicializado. No entanto, não 
tem a atuação do notário, nesses casos, o condão de prevenir os 
conflitos não normatizados que deram origem à intenção de divórcio; 
até porque, quando a parte compareceu à serventia para obtenção de 
informações, esses conflitos não normatizados (de ordem moral ou 
sentimental) há muito já existiam. 

Dessa forma, embora possam os oficiais de notas e registros 
participar na resolução de conflitos não normatizados (se, por 
exemplo, as partes comparecerem para mediação extrajudicial de um 
conflito sem relevância jurídica), seu papel na prevenção de conflitos 
se restringe aos aspectos normatizados dos conflitos, e assim deve 
ser compreendido. Feito esse esclarecimento, passemos à ideia de 
resolução de conflitos.

Por sua vez, resolver uma disputa significa garantir que, uma vez 
iniciado, o conflito não se estabilize através da violência, mas sim da 
acomodação (consensual ou não-consensual). O Poder Judiciário é, em 
si, um mecanismo de resolução de conflitos, baseado na acomodação 
não-consensual e heteronômica. Também a mediação é uma técnica 
de resolução de conflitos, a qual se funda na acomodação consensual. 
Note que é permanentemente necessário um olhar atento às práticas 
de resolução de conflitos. Isso porque, em alguns casos, supostas 
acomodações podem camuflar ou ocultar práticas de violência – direta, 
institucional ou estrutural –, sobretudo quando os envolvidos estão 
em diferentes posições de poder. Reforça-se que resolver um conflito 
implica estabilizar as forças em disputa por meio da acomodação, de 
maneira justa e sem violência. 

Embora seja comum e intuitiva a associação entre as ideias 
de conflito e de violência, estas não estão conectadas de maneira 
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umbilical. O conflito pode existir sem qualquer violência. Em sua 
célebre obra, o mestre Raúl Calvo Soler  (2014, p. 27-8, g.n.) defende a 
existência de conflitos desatrelados da noção de violência:

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que mayor 
incidencia ha tenido en la conceptualización de 
los conflitos ha sido el tema de su vinculación con 
la noción de violencia. Tal es el grado de relación 
de ambos conceptos que por momentos han sido 
praticamente identificados como en una relación 
de implicación. Así, de maneira inadvertida 
se ha llegado a considerar que no hay conflito 
sin violencia y que todo acto de violencia es la 
manifestación de un conflicto. Sin embargo, creo 
que esta relación plantea algunos inconvenientes 
que van más allá de un mero debate acerca de 
las palabras. En primer lugar, si para identificar 
un conflicto es necesario esperar a que surja 
la violencia, las posibilidades de éxito de una 
intervención quedan claramente mermadas; la 
violencia implica un grado de intensidade del 
conflicto que hace más difícil la intervención. Y, en 
segundo lugar, si se aceptara tal implicación, todo 
método de intervención tendría necesariamente 
que considerar cómo se va a contrarrestar la 
violencia del conflicto, lo que dejaría fuera de esta 
categoría a gran parte de los procesos que hoy en 
día son reconocidos como métodos de resolución 
de conflictos; hay importantes discusiones a los 
efectos de validar la eficácia de la intervención, 
por ejemplo, de un mediador en contextos de 
violencia. Pero, si aún a pesar de lo dicho se acepta 
esta supuesta implicación, caben dos posibles 
soluciones a los problemas mencionados; (1) dar 
cuenta del ámbito previo al conflicto y, por ende, 
a la situación de violencia mediante otra noción; 
este ámbito previo también seria el referente de las 
intervenciones de los especialistas o (2) presentar 
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una noción de conflicto que no esté relacionada con 
esta propiedad y que permita defender la existencia 
de conflictos violentos y conflictos no violentos. En 
este trabajo optaré por esta segunda posibilidad.7

Portanto, embora parte dos conflitos seja permeada pela 
violência (conflitos violentos ou injustos), esta não é inerente a todo e 
qualquer conflito. Ainda que o conflito chegue à fase de balanceamento 
de poderes, é possível a sua estabilização de maneira não violenta. 

***
A compreensão acerca da teoria do conflito pode dizer muito 

sobre o papel do Direito e dos agentes sociais. A função das instituições 
deve ser a de buscar uma cultura voltada à harmonia social, através 
da combinação adequada de mecanismos de promoção da justiça, 
prevenção, gestão e resolução de conflitos, sempre em respeito aos 
direitos e garantias das partes e de terceiros. 

No Brasil, a promulgação da Constituição Cidadã representou 
uma mudança de paradigma acerca da relação entre o Estado 
brasileiro e seus cidadãos. Ao instituir um Estado Democrático de 

7 Tradução nossa: “Sem dúvida, um dos aspectos que mais impactou o entendimento 
dos conflitos foi a questão de sua conexão com a noção de violência. Tal é o grau 
de relacionamento de ambos os conceitos que às vezes foram identificados como 
em uma relação de implicação. Assim, inadvertidamente, passou-se a considerar 
que não há conflito sem violência e que todo ato de violência é a manifestação de 
um conflito. No entanto, acho que há alguns inconvenientes nessa relação, que vão 
além de um mero debate acerca das palavras. Em primeiro lugar, se para identificar 
um conflito é necessário aguardar o surgimento da violência, as chances de sucesso 
de uma intervenção são claramente diminuídas; a violência implica um grau de 
intensidade de conflito que torna a intervenção mais difícil. E, em segundo lugar, se 
tal implicação fosse aceita, qualquer método de intervenção teria necessariamente 
que considerar como será enfrentada a violência do conflito, o que deixaria de fora 
dessa categoria grande parte dos processos que hoje são reconhecidos como métodos 
de resolução de conflitos; Existem discussões importantes para validar a eficácia 
da intervenção, por exemplo, de um mediador em contextos de violência. Mas, se 
mesmo apesar do que foi dito esta suposta implicação for aceita, há duas soluções 
possíveis para os problemas mencionados; (1) dar conta do ambiente pré-conflito e, 
também, da situação de violência, através de outra noção; essa âmbito prévio também 
seria o ponto de referência para as intervenções dos especialistas ou (2) apresentar 
uma noção de conflito que não está relacionada a essa propriedade e que permite 
defender a existência de conflitos violentos e não violentos. Neste trabalho optarei por 
esta segunda possibilidade.” 
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Direito, o Poder Constituinte posicionou o Poder Público, o indivíduo 
e a sociedade como corresponsáveis pela garantia de direitos a todas 
as pessoas, com vistas à construção de uma sociedade plural, justa e 
solidária. 

Uma das grandes inovações constitucionais foi a expressa 
recepção das formas consensuais de resolução de conflitos. O próprio 
preâmbulo da Carta Política já anuncia a intenção do legislador 
constituinte de formar uma sociedade “fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social” e comprometida, “na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”.

Não obstante os avanços da Constituição de 1988, as sementes 
da consensualidade no ordenamento jurídico pátrio são bem mais 
antigas. A Consolidação das Leis do Trabalho, desde seus primeiros 
anos, já previa a adoção da conciliação como forma complementar de 
resolução de conflitos no âmbito da Justiça do Trabalho, prática que 
foi amplamente colocada em prática pelos órgãos judiciários. Outro 
grande avanço foi verificado quando da edição, pelo Conselho Nacional 
de Justiça, da Resolução nº. 125/2010, que dispunha sobre a adoção de 
métodos adequados para tratamento de conflitos no âmbito do Poder 
Judiciário, criando os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos - NUPEMECs e os Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs. A inovação, capitaneada 
pelo CNJ e baseada nas propostas formuladas por Kazuo Watanabe, 
impulsionou uma série de inovações legislativas a respeito do tema.

Como exemplos adicionais do percurso legislativo em favor da 
valorização de métodos complementares de resolução de conflitos 
e desjudicialização, pode-se mencionar a Lei da Mediação (Lei 
13.140/2015), a Lei da Arbitragem (Lei 9.307/96), o Código de Processo 
Civil (Lei 13.105/2015), a Lei 11.441/2007, a Lei 8.935/94 e a Lei de 
Registros Públicos (Lei 6.015/73). No âmbito administrativo, por sua 
vez, chamam atenção os Provimentos nºs. 13, 16, 18, 26, 28, 37, 56, 62, 
65, 67, e 73, todos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

Várias dessas inovações colocam em posição de destaque a figura 
dos tabeliães e oficiais de registro. No próximo capítulo, analisaremos 
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algumas das principais concepções de acesso à justiça, com destaque 
para as teorias contemporâneas. Pretende-se, a partir dessa análise, 
lançar as sementes de uma concepção de acesso integral à justiça, que 
abarque também a noção de prevenção de conflitos. 

Em seguida, visitaremos  alguns institutos basilares do Direito 
Notarial e Registral, importantes para o presente estudo. 

Na sequência, examinaremos se (e de que forma) a atuação dos 
notários e registradores contribui para a ampliação do acesso à justiça. 
Enfocaremos a mediação e a conciliação realizadas nos cartórios, com 
o fim de desvendar suas vantagens e explorar  sua regulamentação 
jurídica atual. 



CAPÍTULO 1

ACESSO À JUSTIÇA

We are prisoners of this curse of temporalism where, 
using Malthus’s terminology, maladjustments grow 
in geometric ratio while our adjustments grow only 
in arithmetical ratio.
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1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

A Constituição da República de 1988 representou momento 
único no percurso jurídico nacional. O avanço civilizatório 
encampado pelo novo texto constitucional, sobretudo após o fim 
da Ditadura Militar, representou verdadeira “luz no fim do túnel” 
que é a história constitucional brasileira, marcada, sobretudo, pelo 
patrimonialismo, ausência de efetividade institucional e prevalência 
do poder econômico. Nesse sentido, Luís Roberto Barroso e Ana Paula 
de Barcellos (2003, p. 141) pontuam que

A experiência política e constitucional do Brasil, da 
independência até 1988, é a melancólica história 
do desencontro de um país com sua gente e com 
seu destino. Quase dois séculos de ilegitimidade 
renitente do poder, de falta de efetividade das 
múltiplas Constituições e de uma infindável 
sucessão de violações da legalidade constitucional. 
Um acúmulo de gerações perdidas. A ilegitimidade 
ancestral materializou-se na dominação de uma 
elite de visão estreita, patrimonialista, que jamais 
teve um projeto de país para toda a gente. Viciada 
pelos privilégios e pela apropriação privada do 
espaço público, produziu uma sociedade com 
déficit de educação, de saúde, de saneamento, de 
habitação, de oportunidades de vida digna. Uma 
legião imensa de pessoas sem acesso à alimentação 
adequada, ao consumo e à civilização, em um país 
rico, uma das maiores economias do mundo. A 
falta de efetividade das sucessivas constituições 
brasileiras decorreu do não reconhecimento de 
força normativa aos seus textos e da falta de vontade 
política de dar-lhes aplicabilidade direta e atual 
imediata. (…) Das rebeliões ao longo da Regência 
ao golpe republicano, tudo sempre prenunciou um 
enredo acidentado, onde a força bruta diversas vezes 
se impôs sobre o direito. Foi assim com Floriano 



 | 31Entre os Selos e as Firmas

Peixoto, com o golpe do Estado Novo, com o golpe 
militar, com o impedimento de Pedro Aleixo, com 
os Atos Institucionais. Intolerância, imaturidade e 
insensibilidade social derrotando a Constituição. 
Um país que não dava certo. A Constituição de 1988 
foi o marco zero de um recomeço, da perspectiva 
de uma nova história.

Em relação ao acesso à justiça, a nova Carta Política também 
traçou caminhos promissores. Como já mencionado na introdução 
da presente obra, a Constituição de 1988 expressamente abraçou 
a solução pacífica das controvérsias, repudiando, assim, todas as 
formas de violência, tanto no âmbito interno quanto internacional. No 
mesmo passo, ofereceu a todos os cidadãos garantia contra a restrição 
de direitos, ao postular que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Apesar da época de sua redação (quando imperava uma visão 
muito mais “judicializante” das controvérsias), em nenhum momento 
a Constituição atribuiu ao Poder Judiciário competência exclusiva 
para a resolução dos conflitos, até porque, mesmo antes de sua 
promulgação, algumas partes do ordenamento jurídico já adotavam, 
com sucesso, formas complementares – como é o caso da conciliação 
no processo trabalhista. Assim, é possível dizer, com segurança, 
que o preceito fundamental insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da 
Constituição da República não institui o Poder Judiciário nem como a 
única forma de resolução das controvérsias, nem como a preferencial. 
Afinal, é cediço que as disputas judiciais, embora não sejam violentas 
(trata-se de acomodação não-consensual), criam espaços em que, não 
raro, os conflitos se intensificam na busca pela vitória. 

Portanto, o Poder Judiciário, no Estado Democrático de Direito, 
atua preferencialmente como “soldado de reserva”, sempre presente 
para dar eficácia ao ordenamento jurídico, no caso de os demais 
meios não serem aplicáveis ou não terem sido capazes de pôr termo à 
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disputa. A Lei nº. 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo 
Civil, deixou clara a adoção dessa interpretação:

Art. 3º -  Não se excluirá da apreciação jurisdicional 
ameaça ou lesão a direito.
(…)
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a 
solução consensual dos conflitos.
§ 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.

Os dispositivos destacados, em seu conjunto, consagram o que 
foi denominado pela doutrina de “princípio da consensualidade”. 
De forma geral, o mencionado princípio impõe ao Estado e a todos 
os sujeitos do processo que promovam e deem preferência aos meios 
autocompositivos de solução das controvérsias.

À luz de tudo o que foi exposto, resta claro e evidente que nosso 
ordenamento jurídico se orienta pela noção fundamental de acesso 
à justiça, consagrada pela Constituição da República e preocupada 
com a prevenção e resolução de conflitos através das formas mais 
consensuais e justas possíveis. Nesse sistema, a despeito da primazia 
das formas autocompositivas, o Poder Judiciário permanece como 
inafastável mecanismo para a garantia da eficácia da ordem jurídica e 
dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, são esclarecedoras as palavras de Spengler e 
Spengler Neto (2011, p. 70-71, g.n.):

Esses “mecanismos alternativos” (arbitragem, 
conciliação, mediação...) são estratégias utilizadas 
para tratar os conflitos sociais e interindividuais, 
salientando que é o próprio modelo conflitual de 
jurisdição que precisa ser revisto. Atualmente, ele 
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se caracteriza pela oposição de interesses entre as 
partes, geralmente identificadas com indivíduos 
isolados, e a atribuição de um ganhador e um 
perdedor, no qual um terceiro, neutro e imparcial, 
representado pelo Estado, é chamado a dizer a 
quem pertence o Direito. Esse modelo é posto em 
xeque fazendo com que a possibilidade de repensar 
a jurisdição readquira consistência, partindo da 
idéia do consenso e da jurisconstrução, sem a 
intermediação de um terceiro entre as partes, 
conforme o modelo atual, de caráter triádico, no 
qual uma pessoa alheia intervém impondo uma 
decisão a partir da função do Estado de dizer 
o Direito (BOLZAN DE MORAIS, 2005, p. 6-7). 
Entretanto, não se pode falar do Poder Judiciário 
como uma instituição descartável. (…) Renunciar 
à justiça não é possível sob pena de uma outra vez 
se ver instalada a guerra de todos contra todos no 
mais típico estado de natureza.

Compreendida a existência de um “direito constitucional ao 
acesso à justiça”, precisamos compreender qual o seu conteúdo. O 
que, de fato, significa “acesso à justiça”? Quais são seus contornos e 
objetivos?  De quais formas esse valor pode ser concretizado? 

Na busca por essas respostas, serão trabalhadas duas vertentes 
teóricas em especial: em primeiro lugar, uma perspectiva clássica, 
capitaneada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988) e fundada na 
ideia de “ondas renovatórias” do acesso à justiça; e, em segundo lugar, 
perspectivas contemporâneas, dentre as quais se incluem o “acesso 
à ordem jurídica justa” e o “acesso à justiça pela via dos direitos”. 
Concluindo o capítulo, examinaremos a possibilidade de fusão das 
ideias contemporâneas com a noção de prevenção de conflitos, de 
forma a traçar o rascunho de uma “teoria do acesso integral à justiça”.
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2. ACESSO À JUSTIÇA, ENTRAVES E “ONDAS RENOVATÓRIAS” 

No contexto do desenvolvimento do Projeto de Florença8, 
durante a década de 1970, os juristas Mauro Cappelletti e Bryant Garth 
(1988) mapearam o acesso à justiça e as condições de funcionamento 
dos órgãos jurisdicionais em diversas partes do globo, em busca de 
uma melhor compreensão acerca do fenômeno. 

Os autores, ao tratarem do direito ao acesso efetivo à justiça, 
pontuaram que este “tem sido progressivamente reconhecido como 
sendo de importância capital entre os novos direitos individuais 
e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é ‘destituída de 
sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação’” 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988). E, ainda, de maneira categórica, os 
autores afirmam que “o acesso à justiça pode (…) ser encarado como 
o requisito fundamental — o mais básico dos direitos humanos — de 
um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e 
não apenas proclamar, os direitos de todos” (CAPPELLETTI; GARTH, 
1988). 

Entretanto, o acesso efetivo mencionado pelos autores 
encontra, no mundo real, uma série de entraves, que prejudicam a 
efetivação de direitos. Os entraves enumerados pelos juristas do 
Projeto de Florença dividem-se em três grandes ramos: i) os altos 
custos envolvidos na propositura e acompanhamento de uma ação 
judicial; ii) a dificuldade para que as partes envolvidas reconheçam a 
existência dos próprios direitos, despendam tempo e dinheiro em juízo 
e disputem em condição de desigualdade com litigantes habituais; e 
iii) as dificuldades para efetiva representação dos interesses difusos e 
coletivos. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988).

Para a superação dessas dificuldades, Cappelletti e Garth elencam 
três grandes propostas, na forma de “ondas”, que ficaram batizadas 
pela doutrina especializada como “ondas renovatórias do acesso à 

8 O Projeto de Florença foi um esforço científico multidisciplinar, em busca de uma 
melhor compreensão, classificação e análise do fenômeno do acesso à justiça, bem 
como de seus entraves materiais. 
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justiça” (POMBO, 2016). A primeira “onda” possui enfoque em garantir 
assistência judiciária às pessoas em hipossuficiência econômica, de 
forma a possibilitar seu acesso direto ao Poder Judiciário. Isso porque, 
segundo os autores, “na maior parte das modernas sociedades, o 
auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar 
leis cada vez mais complexas e procedimentos misteriosos, necessários 
para ajuizar uma causa” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 32). 

A segunda “onda”, por sua vez, procura encontrar soluções para 
a defesa adequada dos direitos difusos e coletivos, seja por meio de 
autoridades estatais, “procuradores-gerais privados” ou advogados 
particulares com atuação de interesse público. O Brasil, após o 
advento da Constituição de 1988, concretizou grandes avanços nessa 
segunda “onda”, sobretudo por meio da estruturação e fortificação do 
Ministério Público como órgão com legitimação extraordinária para 
representação de interesses difusos e coletivos (conforme art. 129, 
inciso III, da CR/88). Além disso, também reconheceu as associações 
e ONGs como legitimadas à impetração do mandado de segurança 
coletivo (art. 5º, LXX, “a”), o que foi complementado pelo art. 5º, V, da 
Lei nº. 7.347/85, que garantiu às mesmas entidades a legitimidade para 
a ação civil pública. 

A terceira “onda”, mais ampla e de maior relevância para o 
presente trabalho, diz respeito à reformulação do próprio sistema 
de resolução de conflitos, para melhor atender às necessidades das 
partes, em especial dos litigantes eventuais. Sobre o tema, Cappelletti 
e Garth (1988, p. 67-68) esclarecem que

O novo enfoque de acesso à justiça, no entanto, tem 
alcance muito mais amplo. Essa “terceira onda” de 
reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, 
seja por meio de advogados particulares ou públicos, 
mas vai além. Ela centra sua atenção no conjunto 
geral de instituições e mecanismos, pessoas e 
procedimentos utilizados para processar e mesmo 
prevenir disputas nas sociedades modernas. Nós 
o denominamos “o enfoque do acesso à Justiça” 
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por sua abrangência. Seu método não consiste em 
abandonar as técnicas das suas primeiras ondas de 
reforma, mas em tratá-las como apenas algumas 
de uma série de possibilidades para melhorar o 
acesso. (g.n.)

Embora, no curso da obra, os autores deem um enfoque maior à 
reformulação e adaptação do processo civil, é fato que eles reconhecem 
o abarcamento, por essa terceira “onda” do acesso à justiça, de todas 
as instituições, mecanismos e arranjos que possibilitem a prevenção 
e a solução dos conflitos. Essa “terceira onda”, portanto, admite a 
possibilidade de acesso à justiça fora do Poder Judiciário, enfocando 
um sistema de agentes e mecanismos voltados à prevenção e resolução 
das controvérsias.

3 ACESSO À JUSTIÇA: DIMENSÕES CONTEMPORÂNEAS

3.1 ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA

Embora a visão trazida por Mauro Cappelletti e Bryant Garth 
(1988) seja de enorme importância, em especial considerando a época 
em que foi concebida, seu grande enfoque ainda repousa na figura 
do Poder Judiciário, como instância de solução da maior parte dos 
conflitos. Apesar de os autores reconhecerem, na “terceira onda”, 
outros mecanismos e agentes do acesso à justiça, não se debruçam 
sobre quem seriam esses agentes ou como esses mecanismos 
operariam. Além disso, a perspectiva trazida pelos professores do 
Projeto de Florença ainda é majoritariamente instrumental; ou seja, 
busca compreender de que forma se dá a prevenção e resolução dos 
conflitos em conformidade com o ordenamento jurídico, mas não 
analisa o conteúdo da ordem jurídica em si. 

A partir desses pontos de indefinição, diversos autores buscaram 
a atualização e ampliação da concepção de acesso à justiça. Uma das 
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mais importantes investidas nesse sentido foi aquela capitaneada por 
Kazuo Watanabe (1969), que cunhou a célebre ideia de “acesso à ordem 
jurídica justa”. Como forma de retirar o Poder Judiciário de evidência, 
o termo “justiça” (associado, por alguns, aos órgãos jurisdicionais 
estatais) foi substituído por “ordem jurídica”, de forma a contemplar os 
meios complementares de solução de conflitos e outros mecanismos 
de promoção de direitos. Assim, fica claro e cristalino que o acesso 
à justiça vai além do acesso ao Poder Judiciário, representando, na 
verdade, acesso à fruição dos preceitos emanados da ordem jurídica. 

No entanto, Watanabe (1969) não se limitou a propor o “acesso 
à ordem jurídica”; frisou, ainda, que mencionada ordem jurídica deve 
ser justa. Afinal, não se pode sequer cogitar acesso pleno à justiça 
em um ordenamento jurídico injusto, em que as normas não estejam 
sustentadas por propósitos de valor. 

Se, como apontaram Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), 
de nada adianta o direito sem os meios para reivindicá-lo, também de 
nada adiantam os meios sem a existência das disposições materiais 
que promovam justiça social e garantias de liberdade e autonomia para 
todos. Nesse contexto, deixa-se de lado uma perspectiva puramente 
técnica e adota-se uma perspectiva focada no bem-estar dos envolvidos 
e da coletividade, trazido não apenas pelo Poder Judiciário ou pelo 
Estado. Em tese parcialmente destinada à análise do tema, Nathane 
Fernandes da Silva (2017, g.n.) disserta que

Seguindo as problematizações acerca do acesso 
à justiça no Brasil, Watanabe (1988) aponta que a 
questão do acesso à justiça ultrapassa os limites 
dos órgãos judiciais já existentes, devendo ser 
estudada não apenas enquanto possibilidade de se 
acessar a instituição Justiça, mas sim de viabilizar 
o acesso à ordem jurídica justa. Para tanto, na visão 
do autor, deve-se abandonar a perspectiva estatal 
da eficiência técnica, voltando-se a atenção para a 
ética da equidade e do bem-estar da coletividade.
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Ou seja, a questão do acesso à justiça não se limita a uma análise 
procedimental, mas também envolve uma análise substantiva, de 
verificação e realização da Justiça através de uma ordem jurídica e dos 
meios por ela disponibilizados. Nesse sentido, Fernanda Tartuce (2008, 
p. 97), refletindo acerca dos estudos de Kazuo Watanabe, observa que 
“acesso à justiça é acesso à ordem jurídica justa, ou seja, obtenção de 
justiça substancial”. Também Kim Economides (1999, p. 71) suporta 
essa visão, ao observar que “a resolução de disputas não pode ser 
necessariamente equiparada ao acesso à justiça”. 

3.2 ACESSO À JUSTIÇA PELA VIA DOS DIREITOS

Ocorre que a garantia de justiça substancial implica, ao menos 
do ponto de vista normativo, a enunciação e garantia de direitos. Esses 
direitos podem ser positivos ou negativos, conforme representem um 
dever de abstenção ou prestação por parte do Estado ou da sociedade. 
Mas, sem direitos eficazes, não há que se falar em justiça, e muito 
menos em acesso à justiça. Por isso é tão relevante tratar sobre a via 
dos direitos como forma de concretização do acesso à justiça.  

Nessa linha é o pensamento de Silva (2017, p. 25, g.n.):

Silva Júnior (2010) traz uma concepção de acesso 
à justiça que também se propõe a ultrapassar os 
limites da acessibilidade aos tribunais, incluindo a 
garantia de direitos fundamentais, a promoção da 
dignidade humana, a harmonia social, a eliminação 
da pobreza, a diminuição das disparidades regionais 
e a proteção das minorias pelo Estado. 
Nesse quadro, o acesso à justiça pode ser 
compreendido em dois sentidos distintos. O 
primeiro deles, o sentido formal, representa o 
acesso ao Poder Judiciário e à respectiva decisão 
que resolve o conflito. O segundo sentido, de 
natureza material, refere-se ao “acesso a todo e 
qualquer órgão, poder (incluindo-se o Judiciário), 
informação e serviços públicos e aos direitos 
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concernentes à condição humana e à cidadania” 
(MARTINS, 2004). 

Desde já, vale notar que, embora usualmente tratadas como 
perspectivas distintas, as ideias de “acesso à ordem jurídica justa” e 
“acesso à justiça pela via dos direitos” são, na verdade, “duas faces 
da mesma moeda”, e o reconhecimento de uma delas não implica o 
abandono da outra. Na realidade, tratam-se de ideias eminentemente 
complementares, porque não se pode falar em ordem jurídica justa 
sem direitos, nem em direitos sem ordem jurídica.

Como se pode notar, a garantia desses direitos não absorve 
apenas o campo processual, nem mesmo apenas o campo jurídico. 
A concretização do acesso à justiça perpassa diversos campos da 
existência humana, envolvendo também o sistema econômico, as 
formas de distribuição da riqueza, a maneira de se organizar o espaço 
e repartir as posições de poder, dentre outros aspectos. Sobre o caráter 
multidisciplinar dos direitos envolvidos, Michelle Pires Bandeira 
Pombo (2016, g.n.) aponta que

o acesso à justiça não possui um alcance 
exclusivamente jurídico. Ao contrário, a efetividade 
do acesso à justiça sofre interferência de forma 
direta e indiretamente da política, economia, 
sociologia, entre outros fatores extrajurídicos, o que 
permite afirmar que o sucesso na implementação 
do acesso à justiça dependerá de fatores jurídicos e 
extrajurídicos de cada sociedade. 
Ronaldo Lima dos Santos destaca esse aspecto da 
multidisciplinariedade da matéria: “em face de toda 
essa complexidade, a resolução do problema do 
acesso à justiça não pode ser alcançada somente com 
instrumentos jurídicos. A multidisciplinariedade 
da matéria há muito demonstra a insuficiência de 
um estudo estritamente jurídico para a resolução 
da questão. A imersão pelos campos da Economia, 
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Sociologia, Psicologia, Arquitetura urbana etc. é 
tão necessária quanto o estudo jurídico”.

Em brilhante tese de doutoramento destinada ao estudo do 
tema, Marjorie Corrêa Marona (2013, p. 118-20) sugere que o acesso 
à justiça pela via dos direitos deveria compreender: a) a possibilidade 
de reconhecimento da dimensão jurídica dos conflitos pelos cidadãos, 
inclusive por parte daqueles que enfrentam obstáculos de natureza 
social e cultural; b) a possibilidade de efetivo exercício do direito 
de ação perante os órgãos competentes, inclusive com o necessário 
assessoramento jurídico; e, ultimamente, c) a oferta de uma solução 
justa para os conflitos. 

Nesse sentido: 

Existem, ainda, obstáculos de natureza social e 
cultural que também impactam mais sobre as classes 
mais populares. Em geral, os cidadãos com menos 
recursos financeiros e 119 econômicos conhecem 
menos a ordem jurídica estatal e, portanto, têm 
mais dificuldades em reconhecer a dimensão 
jurídica de um determinado conflito que os envolve 
(SANTOS et al, 1996). […] Por outro lado, ainda que 
se reconheça o problema como jurídico e se deseje 
recorrer ao judiciário para sua resolução, é comum 
que dentre os cidadãos do estrato socioeconômico 
mais baixo isso ainda não seja suficiente: é pouco 
provável que se conheça um advogado ou que se 
saiba onde, como e quando contatá-lo, além do 
fato de que, em geral, a distância geográfica entre 
o lugar onde se vive e trabalho e os tribunais ou 
escritórios de advocacia seja maior (SANTOS et al, 
1996). […] Para responder a esta exigência, além 
da informação e divulgação jurídica, uma política 
de ampliação do acesso à justiça, via direitos, deve 
estar atenta à importância do aconselhamento 
jurídico. Isso é, com o auxílio de uma equipe técnica 
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profissionalmente qualificada, o cidadão deverá 
poder fazer uma avaliação acerca da melhor forma 
de reparação, sendo, informado, inclusive, acerca 
da potencial insuficiência do domínio jurídico na 
reparação da injustiça, ou mesmo das tensões entre 
os domínios do direito e da estima social ou do 
amor (MENDONÇA, 2011, 2013). […] Desse modo, 
o patrocínio judiciário é um aspecto fundamental, 
a ser enfrentado por toda e qualquer política de 
ampliação do acesso à justiça via direitos, pois 
confere aos seus beneficiários a possibilidade de, 
livres de quaisquer constrangimentos econômicos 
ou sociais, se fazerem representar em tribunal 
por um profissional qualificado apto à defesa dos 
seus interesses. […] Por último, o pleno acesso à 
justiça pela via direitos, impõe a garantia de que 
àquela experiência de desrespeito seja dada uma 
solução justa, permitindo-se que se restabeleça 
o autorrespeito, avançando-se, assim, na 
consolidação de uma gramática moral igualitária 
que deve ser agonística e permanentemente 
reconstituída (HONNETH, 2003a). Esse aspecto 
revela a centralidade da viabilização institucional 
da participação de múltiplos atores sociais na 
conformação do escopo e do sentido do direito, o 
que remete àquela perspectiva de legitimidade que 
assenta na capacidade institucional de o judiciário 
se conformar como uma arena de debate público.

A tese de Marona (2013) mostra-se extremamente inovadora 
e instigante para os operadores do Direito, sobretudo em razão da 
introdução da ideia de acesso à justiça pela via dos direitos, como 
bem observou Adriana Goulart de Sena Orsini (2018, p. 4). Entretanto, 
apesar de sua amplitude, acredita-se que ainda há espaço para 
complementação da ideia, de forma a abarcar o fenômeno de uma 
forma ainda mais consentânea com o que se pode efetivamente 
compreender como acesso à Justiça. Em primeiro lugar, porque a tese 
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não menciona diretamente a prevenção de conflitos. E, em segundo 
lugar, porque ainda parece posicionar a adjudicação como principal 
mecanismo do sistema de resolução de conflitos, ideia que pode ser 
superada por meio da noção de “meios adequados”.

3.3 COMBINANDO A VIA DOS DIREITOS, A ORDEM JURÍDICA JUSTA, 
A PREVENÇÃO DE CONFLITOS E OS MEIOS ADEQUADOS: EM BUSCA 
DE UMA TEORIA DO ACESSO INTEGRAL À JUSTIÇA

Acredita-se que uma fusão organizada das concepções de 
“acesso à justiça pela via dos direitos”, “meios adequados de resolução 
de conflitos”, “prevenção de conflitos” e “ordem jurídica justa” pode 
contribuir para o desenvolvimento de uma teoria do acesso integral à 
justiça. Desde logo, é útil notar que, embora usualmente tratadas como 
perspectivas distintas, as ideias de “acesso à ordem jurídica justa” e 
“acesso à justiça pela via dos direitos” são, na verdade, “duas faces 
da mesma moeda”, e o reconhecimento de uma delas não implica o 
abandono da outra. Na realidade, tratam-se de ideias eminentemente 
complementares, porque não se pode falar em ordem jurídica justa 
sem direitos, nem em direitos sem ordem jurídica. 

A partir da combinação das teorias supramencionadas, podemos 
sugerir que a concretização do acesso à justiça se dará pela garantia 
de um conjunto multidisciplinar de direitos, que, em seu conjunto, 
devem compor um ordenamento jurídico justo, bem como pelo 
oferecimento de um sistema destinado à prevenção e resolução dos 
conflitos de maneira adequada, justa e eficaz. Sob essa perspectiva, o 
acesso à justiça passaria a compreender quatro elementos principais: 
i) a existência de uma ordem jurídica justa e equânime; ii) a garantia 
efetiva de direitos, de prestação positiva ou negativa, que possibilitem 
a fruição plena da justiça enunciada pela ordem jurídica; iii) a 
existência de mecanismos de prevenção de conflitos; e iv) a existência 
de mecanismos que possibilitem a resolução de conflitos, da maneira 
mais pacífica e justa possível no caso concreto.
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3.3.1 ORDEM JURÍDICA JUSTA E EQUÂNIME

O primeiro desses elementos (“i)”) justifica-se pela  
impossibilidade de se obter justiça substancial em um ordenamento 
jurídico intrinsecamente injusto. Sob um Direito que endosse 
cegamente a desigualdade, a discriminação e a violência, por exemplo, 
é impossível falar em garantia do acesso à justiça, pois a própria 
infraestrutura normativa não dá o necessário suporte a esse direito. 

Portanto, o ordenamento jurídico justo deve enunciar, de maneira 
coesa, direitos que satisfaçam a noção de Justiça. Podemos dizer que a 
concretização desse primeiro elemento depende, fundamentalmente, 
daqueles agentes encarregados da criação e modificação do Direito: 
primariamente, do Poder Legislativo; secundariamente, das instâncias 
judiciárias; e, de maneira geral, de toda a sociedade, não apenas 
porque elege seus representantes, mas, também, porque produz o 
costume, por exemplo. 

Diversas teorias da justiça podem ajudar a compreender as 
dimensões de um ordenamento jurídico justo. Acreditamos que 
uma das mais promissoras construções é a teoria tridimensional 
da justiça, enunciada por Nancy Fraser (2001). Pode-se dizer que a 
construção tridimensional de Fraser enfoca uma concepção social de 
justiça, afastando-se de ideias meramente liberais ou individualistas. 
Concebe, nesse sentido, a pessoa singular como parte de um todo, 
sendo sua individualidade fortemente espelhada pelo construto social 
subjacente. Dessa forma, a promoção da justiça deve ir além da mera 
“justiça privada”, sendo essencial que qualquer análise da matéria 
considere as forças, poderes e concepções em jogo na sociedade. 

Em um de seus mais paradigmáticos trabalhos, a filósofa 
norteamericana buscava superar o aparente dilema relacionado à 
garantia de justiça para grupos considerados “ambivalentes” (como as 
minorias de gênero e raça). Segundo Fraser (2001), grupos ambivalentes 
são aqueles que sofrem, simultaneamente, com injustiças de ordem 
material (econômica) e de identidade (reconhecimento). 
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A autora considerava que, em geral, a busca pela redistribuição 
material ( justiça econômica) se dava por estratégias políticas que 
buscavam eliminar a noção de diferenciação entre os grupos sociais. 
Isso porque, ao se eliminar a diferenciação entre as classes, ruiriam, 
também, as bases para a justificação da desigualdade econômica, 
nascendo o dever de redistribuição. Fraser (2001) apontou que seria 
esse o caso, por exemplo, dos operários, os quais seriam vitimados, 
sobretudo, por injustiças de ordem material. Sua luta política, 
portanto, seria pautada pela busca do desfazimento da diferença, o 
que fundamentaria posterior redistribuição.  

Por sua vez, a autora informa que a busca pela justiça identitária 
(dimensão do reconhecimento) envolveria estratégias políticas de 
reafirmação e reforço da diferença. Ao se reafirmarem como grupo 
e se fazerem vistos, os injustiçados atrairiam o reconhecimento 
das diferenças que fundamentam sua luta política. Segundo Fraser 
(2001), seria esse o caso dos grupos LGBTQI+, por exemplo, os quais 
sofreriam predominantemente com injustiças de ordem identitária. 
Ao reafirmarem sua diferença, eles reforçam sua identidade de grupo 
e progridem na conquista pelo reconhecimento. 

Desde já, esclarece-se que esses exemplos devem ser apreciados 
com um grão de sal (cum grano salis). A própria Nancy Fraser 
reconheceu que, no mundo real, provavelmente não é possível 
encontrar grupos que sofram com apenas uma espécie de injustiça. 
Segundo a autora, as injustiças de reconhecimento e redistribuição 
estão entre si fortemente interligadas, sendo difícil conceber uma 
delas sem a influência da outra. Nesse sentido, as palavras da autora: 

In the real world, to be sure, political economy and 
culture are mutually intertwined, as are injustices 
of distribution and recognition. Thus we may 
doubt whether there exist any pure collectivities 
of this sort. For heuristic purposes, however, it is 
useful to examine their properties. To do so, let us 
consider a familiar example that can be interpreted 
as approximating the ideal type: the Marxian 
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conception of the exploited class, understood in an 
orthodox and theoretical way. And let us bracket 
the question of whether this view of class fits the 
actual historical collectivities that have struggled 
for justice in the real world in the name of the 
working class. (FRASER, 2001, g.n.)

No entanto, essa realidade em nada prejudica a tese da autora, 
sendo o enfoque analítico adotado na teoria útil para a melhor 
compreensão das ideias lançadas. 

Como mencionado, grupos ambivalentes seriam aqueles que 
sofreriam, simultaneamente e com grande intensidade, por injustiças 
de ordem material e identitária. Sendo assim, enfrentariam um dilema 
entre a busca pela redistribuição material (a partir do desfazimento 
da noção de diferença em relação aos demais grupos sociais) e pelo 
reconhecimento identitário (a partir do reforço e reafirmação da 
diferença). Como as estratégias políticas, em princípio, seriam opostas, 
Fraser (2001) pontua que os grupos ambivalentes sempre estariam em 
uma posição política ruim, visto que buscar a redistribuição implicaria 
renunciar ao reconhecimento, e vice-versa. 

A esse quadro, a autora deu o nome de “dilema redistribuição-
reconhecimento” (FRASER, 2001). No curso de sua investigação, Nancy 
Fraser resolve o aparente dilema por meio da ideia de “remédios 
transformativos”, entendidos como aqueles vocacionados a modificar 
a estrutura social subjacente à injustiça criada. Opõem-se aos 
“remédios afirmativos”, que apenas alterariam o estado de coisas na 
sociedade, sem, no entanto, modificar a infraestrutura que dá origem 
à injustiça. Por meio dos remédios transformativos, segundo Fraser 
(2001), os grupos ambivalentes poderiam obter justiça substancial, 
simultaneamente nas dimensões de distribuição e de reconhecimento. 

No entanto, em estudos posteriores, Fraser (2008) reconheceu 
a incompletude da visão bidimensional de justiça (redistribuição 
e reconhecimento) originalmente enunciada, por vislumbrar a 
possibilidade de injustiças contra grupos que não sofriam nem 



46 | Entre os Selos e as Firmas

na ordem distributiva nem na ordem identitária. Por esse motivo, 
emendou sua teoria, para incluir também a dimensão da “participação” 
(ou “representação”), que se projeta sobre o aspecto político. Sendo 
assim, também deve integrar a noção de justiça social a garantia de 
voz e participação política efetivas, de forma paritária, para todos os 
grupos sociais, incluindo os minoritários. 

Por essa razão, diz-se que a teoria da justiça de Nancy Fraser 
(2001; 2008) possui natureza tríplice, compreendendo redistribuição, 
reconhecimento e representação (respectivamente nas dimensões 
econômica, identitária e política), simultaneamente. Embora não seja 
a única visão possível de justiça, é certo que a teoria tridimensional 
lança luz sobre problemas fundamentais relativos à desigualdade 
social, e deve ser considerada por todos que buscam a construção de 
um ordenamento jurídico justo.

3.3.2 GARANTIA EFETIVA DE DIREITOS

O segundo dos elementos do acesso à justiça (“ii)”) se refere 
à criação, mobilização, coordenação, integração e avaliação de 
mecanismos e políticas públicas que garantam a todas as pessoas a 
fruição dos direitos que compõem o ordenamento jurídico justo. Esse 
patamar engloba tanto os direitos de prestação positiva quanto aqueles 
de prestação negativa, e satisfaz a ideia de justiça substantiva. 

Afinal, de nada adianta a mera declaração de direitos sem 
mecanismos que permitam sua efetivação. Nesse sentido, a garantia de 
direitos é a forma de fruição da justiça enunciada pela ordem jurídica. 
Como é evidente, esse elemento do acesso à justiça não se circunscreve 
apenas no Poder Judiciário, e nem mesmo apenas no âmbito estatal. É 
dever e compromisso de todos os agentes sociais, públicos ou privados, 
assegurar a todas as pessoas os direitos fundamentais enunciados pela 
ordem jurídica justa.   
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3.3.3 PREVENÇÃO DE CONFLITOS

O terceiro elemento (“iii)”) compreende a adoção de mecanismos 
que previnam a emergência de conflitos. Como já discutido alhures, 
prevenir um conflito significa impedir que as atitudes e interesses 
contrapostos da sociedade, que são naturais e desejáveis, evoluam 
para ações concretas de oposição entre as pessoas, dando início à 
fase de iniciação ou balanceamento de poderes. Isso pode se dar, por 
exemplo, através de institutos de segurança jurídica, mecanismos de 
educação,  formação cidadã, conscientização ou governança.

Como já adiantado, as serventias extrajudiciais exercem papel 
fundamental na promoção da segurança jurídica, tanto para as partes 
diretamente envolvidas nas operações quanto para a sociedade em 
geral. Esse papel se concretiza, primordialmente, por meio de quatro 
mecanismos jurídicos típicos dos cartórios: adequada redação dos 
atos; qualificação notarial e registral; publicidade notarial e registral; 
e aconselhamento das partes. Cada um desses mecanismos será 
adequada e individualmente explorado em momento oportuno. 

3.3.4 TRATAMENTO E RESOLUÇÃO ADEQUADA, JUSTA E PACÍFICA 
DOS CONFLITOS

Por fim, o quarto elemento (“iv)”) do acesso à justiça, mais 
abordado na literatura jurídica, refere-se à existência de um sistema 
organizado e coeso, vocacionado a promover o tratamento e a 
resolução dos conflitos da maneira mais justa e pacífica possível. Esse 
sistema compreende, como já mencionado, não apenas instâncias 
estatais, como o Poder Judiciário, mas também instâncias extra-
estatais, autocompositivas ou heterocompositivas. 

Importante ter em mente que é essencial que a resolução dos 
conflitos se dê de maneira justa e efetiva não apenas para as partes 
envolvidas, mas, também, para terceiros e para a sociedade. Caso 
contrário, poderiam se tornar portas para novos conflitos e injustiças. 
Por essa razão, o sistema de tratamento e resolução de disputas deve 



48 | Entre os Selos e as Firmas

se preocupar em garantir justiça para todos aqueles afetados pelo 
conflito, direta ou indiretamente.

À luz de todo o exposto, a ideia de acesso à justiça pode ser 
representada pelo esquema a seguir:

Como se sabe, a densa e diversa literatura a respeito do tema 
certamente demandaria análise mais aprofundada do que aquela que 
é possível nesta obra, que possui enfoque direcionado às serventias 
extrajudiciais. O que buscamos foi, tão somente, investigar algumas 
das teorias a respeito do acesso à justiça, bem como indicar um 
caminho para possíveis avanços na compreensão do tema, que é 
um dos mais instigantes do mundo jurídico. Os fundamentos aqui 
delineados são essenciais para a compreensão do papel social e 
jurídico dos profissionais de notas e registros.

Na sequência, mostra-se de grande valia analisar, ainda que 
brevemente, alguns dos meios alternativos (ou complementares) de 
tratamento e resolução de conflitos, que exercem, paralelamente ao 
Poder Judiciário, papel fundamental na busca por soluções justas, 
eficazes e adequadas para as controvérsias.
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4. MUITO ALÉM DA JURISDIÇÃO ESTATAL: MEIOS 
ALTERNATIVOS DE  TRATAMENTO E RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS

Como já mencionado, a concepção de acesso à justiça introduzida 
pela Constituição da República de 1988 valoriza a autonomia dos 
sujeitos, enfocando a garantia de direitos, a prevenção dos conflitos e 
a solução pacífica das controvérsias. Nesse contexto, uma pletora de 
técnicas, métodos e procedimentos surgem como meios alternativos 
(ou complementares) à adjudicação das demandas. 

Dentro desse arcabouço, destacam-se os meios consensuais, cuja 
grande proposta é a de oferecer soluções justas aos conflitos, enquanto 
preservam a autonomia dos sujeitos. Uma grande vantagem oferecida 
pelos meios autocompositivos é a possibilidade de as partes declararem 
e transacionarem a respeito das diversas dimensões da vida, e não 
apenas acerca do direito estatal. As partes podem, por exemplo, expor 
seus pontos de vista e reivindicações morais, religiosas, costumeiras 
ou pessoais, sem se preocupar com  sua relevância jurídica, o que 
não cabe, em regra, nos processos judiciais. Além disso, também 
os conflitos não normatizados (e sem repercussão jurídica) podem 
ser objeto de resolução por meios autocompositivos, o que pode, 
inclusive, prevenir a emergência de um conflito normatizado.  Sobre 
essas “múltiplas juridicidades” da vida, são primorosas as palavras de 
Camila Silva Nicácio (2011, p. 85-6):

Por todas essas evidências, parece judicioso partir 
da hipótese de que as duas realidades não se 
excluem e fazem parte de um mesmo momento, 
tendente a redefinir a relação de indivíduos e 
de grupos à juridicidade, compreendida como a 
esfera normativa da vida em sociedade, da qual o 
direito oficial é apenas um elemento, dentre tantos 
outros, como a moral, a religião, os costumes, os 
hábitos, os topoi, etc.. Para esta redefinição, lógicas 
que foram até aqui concorrentes tenderiam, pois, 
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a se harmonizar. As inúmeras experiências de 
mediação judicial realizadas no Brasil (São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, etc.), segundo 
as quais todos os cidadãos podem ter acesso aos 
direitos pelo intermédio de um procedimento 
institucional baseado, todavia, em um acréscimo 
de comunicação e de participação, corresponderia 
a este esforço, tal como analisado nas linhas que 
seguem.

***
Quais seriam as condições para que um conflito possa ser 

resolvido através de processos autocompositivos? Sobre o tema, 
profundamente debruçou-se Raúl Calvo Soler (2008, p. 8-12, g.n.), ao 
examinar o papel do status quo nos processos negociais consensuais. O 
autor buscou identificar quais seriam as características de um conflito 
no ponto de maturidade, isto é, no ponto em que se vislumbram as 
melhores chances de resolução por meio da negociação. Transcrevem-
se algumas considerações, ipsis litteris:

La segunda posibilidad es sostener que cuando 
alguien se sienta a negociar mantiene como una de 
sus opciones la de permanecer en el statu quo. Si 
es esto lo que se está sosteniendo mi problema es 
entender a qué le están llamando negociar aquellos 
que defienden esta posición. En mi opinión, como 
he defendido en otro lugar, una negociación 
presupone la predisposición para avanzar hacia la 
solución del conflicto lo cual implica, de manera 
me parece obvia, la decisión de que estoy dispuesto 
a cambiar el statu quo, esto es, la decisión de 
que el valor del cambio es mayor que el valor de 
la permanencia en el conflicto. Lo que ocurre es 
que considero que a veces llamamos negociación 
a cualquier interacción comunicacional entre 
los actores de un conflicto. Creo que sentarme, 
comunicarme, hablar, dialogar o deliberar con el 
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otro no son suficientes como para considerar la 
existencia de un proceso negocial. Por supuesto, si 
llamamos negociación al mero hecho de sentarme 
con otro para ver qué está dispuesto a ofrecerme, 
entonces esto no implica la renuncia al valor del 
statu quo y, consecuentemente, mientras estoy 
en la mesa la opción del no-cambio sigue siendo 
una alternativa en el proceso de interacción. Pero, 
el problema es que me parece que llamar a esto 
negociación es, por un lado, poco útil (cualquier 
mínima interacción comunicacional sería 
considerada como una negociación) y, por otro 
lado, resulta bastante contra intuitivo (sentarme, 
por poner un caso extremo, a decirle que no hay 
acuerdo sería negociar). La negociación, tal y como 
la entiendo, implica precisamente la predisposición 
para avanzar hacia el cambio. […]
Por lo tanto, para que haya un punto de madurez es 
necesario que el valor de la negociación sea mayor, 
por un lado, al valor de las alternativas al acuerdo 
negociado y, por el otro lado, al valor del statu 
quo. Si no se da está segunda condición los actores 
preferirán mantenerse en el conflicto porque los 
costes que esto implica son menores que los costes 
de acceder a una supuesta negociación y todo ello 
aun cuando no tengan ninguna alternativa (Maan) 
posible9.

9 Tradução nossa: A segunda possibilidade é argumentar que, quando alguém 
se senta para negociar, uma de suas opções é permanecer no status quo. Se é isso 
que está acontecendo, meu problema é entender o que os defensores dessa posição 
estão convocando para negociar. Na minha opinião, como já argumentei em outros 
trabalhos, uma negociação pressupõe a vontade de avançar para a resolução do 
conflito, o que implica, de uma forma que me parece óbvia, a decisão de que estou 
disposto a mudar o status quo, que ou seja, a decisão de que o valor da mudança é 
maior do que o valor de permanecer no conflito. O que acontece é que considero 
que, às vezes, chamamos de negociação qualquer interação comunicacional entre os 
atores de um conflito. Acho que sentar, comunicar, conversar, conversar ou deliberar 
com o outro não são suficientes para considerar a existência de um processo de 
negociação. Claro, se chamarmos de negociação o mero ato de sentar-se com outra 
pessoa para ver o que ela está disposta a me oferecer, então isso não implica renunciar 
ao valor do status quo e, conseqüentemente, enquanto eu estiver à mesa a opção de 
nenhuma mudança continua sendo uma opção alternativa no processo de interação. 
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Vale ressaltar a importância das teses do professor espanhol 
para a adequada compreensão dos métodos alternativos de resolução 
de disputas (ADRs). Em primeiro lugar, Soler (2008, p. 8-12) deixa claro 
que nem todos os conflitos são negociáveis. Também há conflitos que, 
embora sejam, em tese, negociáveis, não estão no ponto de negociação, 
pois as partes ainda reconhecem um valor maior no status quo ou na 
resolução por vias heterocompositivas. A possibilidade de produção de 
um acordo cresce à medida que o conflito se aproxima, naturalmente 
ou por estimulação, do ponto de maturidade.

Em segundo lugar, como bem observado por Soler, a disposição 
para iniciar uma negociação já revela, do ponto de vista da parte, a 
percepção de um valor superior na autocomposição, pelo menos 
no momento em que toma essa decisão. Certamente é possível que, 
posteriormente, com novas informações e interações, o acordo não 
aconteça; porém, a decisão de negociar já revela uma predisposição 
para abandonar o status quo ou renunciar à solução heterocompositiva. 

Além disso, importante ter em mente que Raúl Soler (2008), 
ao referir-se à “negociação”, não está limitando sua abordagem à 
negociação em sentido estrito (negociação clássica). Negociar, no 
sentido empregado pelo professor espanhol, compreende toda 
forma de interação comunicativa entre os atores de um conflito, que 
envolva a predisposição para reivindicar, renunciar e harmonizar 
interesses. Aplica-se, portanto, à negociação em sentido estrito, mas 
também à conciliação, mediação, justiça restaurativa, dentre outros 
procedimentos. 

Mas o problema é que me parece que chamar esse processo de negociação é, por um 
lado, pouco útil (qualquer interação comunicacional mínima seria considerada uma 
negociação) e, por outro lado, bastante contraintuitivo (sentar-se, num caso extremo, 
dizer-lhe que não há acordo seria negociar). Negociação, no meu entender, implica 
precisamente a predisposição para caminhar para a mudança. […] Portanto, para 
que haja um ponto de maturidade é necessário que o valor da negociação seja maior, 
por um lado, que o valor das alternativas ao acordo negociado e, por outro lado, o 
valor do status quo . Se esta segunda condição não for atendida, os atores irão preferir 
permanecer no conflito porque os custos que isso acarreta são menores do que os 
custos de entrar em uma suposta negociação, e tudo isso mesmo quando não eles não 
têm nenhuma alternativa (Maan) possível.
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Passemos, portanto, à análise dos principais métodos 
consensuais de resolução de conflitos: negociação em sentido estrito, 
conciliação e mediação. A compreensão dos princípios e mecanismos 
envolvidos nesses procedimentos será essencial para a adequada 
análise do papel dos notários e registradores na promoção do acesso 
à justiça. 

4.1 NEGOCIAÇÃO (EM SENTIDO ESTRITO)

A negociação é reconhecida como a autocomposição por 
excelência. Nos processos negociais, as partes têm liberdade para 
definir não apenas o conteúdo de eventual acordo, mas, também, o 
procedimento e as formas para atingi-lo Em regra, a negociação ocorre 
por iniciativa das próprias partes, e é por elas conduzida. Entretanto, 
excepcionalmente, advogados ou representantes podem intervir em 
nome dos interessados. 

Trata-se de processo eminentemente dialógico e informal, 
ubíquo na vida em sociedade, por meio do qual as partes são 
convidadas a exercer sua própria autonomia em seu mais amplo grau. 
Para Merçon-Vargas (2012, p. 42), trata-se de “processo comunicativo 
estabelecido entre as partes envolvidas para a definição das bases 
substancial e formal das relações intersubjetivas”. 

As principais vantagens da negociação são seu baixo custo, sua 
celeridade e a liberdade garantida às partes para exercício de sua 
autonomia. No entanto, apesar de seus inegáveis méritos, esse método 
de resolução de conflitos, como qualquer outro, não está imune a 
defeitos e desvantagens. 

Inclusive, deve-se ter em mente que nenhum método, 
autocompositivo ou heterocompositivo, é por natureza, “melhor” ou 
“pior” que outro. Na realidade, diferentes métodos são vocacionados a 
atender diferentes objetivos, em diferentes contextos e circunstâncias; 
esse é o núcleo duro da noção de “métodos adequados de solução 
de conflitos”. Em artigo destinado à análise de processos negociais, 
Soler (2004) critica os processos de “demonização” e “angelização” 
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da negociação, ressaltando que “probablemente la negociación se 
encuentre a mitad de camino entre el cielo y el infierno, entre la 
condición altruista y la egoísta del ser humano”10.

Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que a negociação pode 
culminar em acordos iníquos quando as partes envolvidas se situam 
em diferentes posições de poder, como ocorre nas relações de trabalho 
ou consumo. A parte mais forte, ou com vantagens econômicas, 
competitivas ou informacionais, pode fazer uso de sua posição para 
impor à outra parte condições desfavoráveis ou prejudiciais, o que, em 
vez de resolver o conflito, acaba acentuando as injustiças existentes 
na relação. O mesmo ocorre quando alguma das partes não possui 
adequado conhecimento sobre seu próprio direito, o que pode torná-
la vulnerável no ambiente negocial. 

Em segundo lugar, a transação pode ser prejudicial quando 
admitida em conflitos que afetem terceiros, ou envolvam interesses 
públicos ou indisponíveis. Nesses casos, o espectro do conflito não 
se exaure nas partes, mas seus efeitos se projetam sobre interesses 
alheios ou considerados de importância fundamental. Em hipóteses 
como essas, é primaz que se faça presente a figura de um terceiro, 
que desempenhará a função de garantidor, protegendo, tutelando ou 
representando, conforme o caso, os interesses daqueles que não estão 
diretamente contemplados na negociação. 

Sobre o tema, Kim Economides (1999, p. 71-2, g.n.) acerta ao 
pontuar que:

[…] existe o perigo de serem oferecidas aos 
cidadãos soluções pacíficas, possivelmente até 
soluções com as quais possam ficar extremamente 
contentes e felizes, que, no entanto, permanecem 
aquém do resultado passível de ser obtido caso os 
direitos legais fossem exercidos por intermédio do 
sistema judiciário formal. Há,  portanto, um perigo 

10 Tradução nossa: provavelmente, a negociação se encontra na metade do caminho 
entre o céu e o inferno, entre a condição altruísta e egoísta do ser humano.
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real nessa ubíqua tendência para o informalismo 
judicial, atualmente em voga, de se negar muito dos 
valores, da importância e da significação histórica 
do formalismo da justiça.

Em ambos os casos mencionados, não fica vedada, em absoluto, 
a negociação. Porém, ela deve ocorrer em conformidade com o 
ordenamento jurídico vigente, garantindo-se equidade entre as partes 
e observância dos interesses daqueles que, mesmo indiretamente, são 
afetados pelo conflito. Isso pode ocorrer, por exemplo, por meio da 
submissão das negociações à homologação judicial, técnica utilizada 
tanto na Justiça do Trabalho (art. 855-B da CLT) quanto nos Juizados 
Especiais (art. 57 da Lei 9.099/95), caso em que o juiz assume a posição 
de garantidor.

No caso dos acordos submetidos à homologação judicial, 
incumbe ao juízo verificar não apenas se o conteúdo da transação é 
válido e justo, mas, também, se as partes tiveram liberdade no processo 
de sua criação e se observaram todos os pressupostos inerentes à boa-
fé objetiva. Como se sabe, o art. 422 do Código Civil postula que a 
boa-fé deve reger todos os processos negociais e pré-negociais, sendo 
exigíveis das partes, inclusive, uma série de deveres anexos, como a 
lealdade, a honestidade, a informação, a transparência, a cooperação, 
dentre outros. 

Recente caso, que ganhou estatura paradigmática, diz 
respeito ao julgamento do recurso ordinário trabalhista nº. 0011710-
15.2019.5.15.0032, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
(São Paulo), que teve como relator o Desembargador João Batista 
Martins César. No caso, um trabalhador plataformizado aviou recurso 
contra sentença de primeiro grau que negou o reconhecimento da 
relação de emprego entre o reclamante e a empresa Uber do Brasil 
Tecnologia Ltda. Na noite anterior à data da sessão de julgamento no 
Tribunal, a empresa juntou aos autos termo de acordo, requerendo a 
homologação e a retirada de pauta do recurso. 
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O relator, na hipótese, atuando na posição de garantidor, negou-
se a homologar a autocomposição, por verificar estarem ausentes os 
requisitos mínimos de legalidade e justeza. Em primeiro lugar, porque 
o valor do acordo era desproporcionalmente inferior ao que seria 
devido ao trabalhador em caso de procedência do recurso. Em segundo 
lugar, porque o acordo oferecida à empresa quitação tributária plena, 
o que é vedado pela lei, por prejudicar direitos de terceiros (no, caso o 
Fisco). E, em terceiro lugar, porque o relator entendeu que a conduta 
da empresa, de buscar protocolar acordo às vésperas do julgamento, 
revelava abuso de direito processual, que buscava “mascarar” a 
existência de dissídio jurisprudencial acerca do reconhecimento da 
relação de emprego entre trabalhadores de aplicativo e as empresas 
de tecnologia. 

Parece certo entender que o julgador agiu corretamente, não 
exorbitando os poderes de garantidor que lhe são conferidos pelo 
ordenamento jurídico. A paradigmática decisão não desestimula 
a autocomposição; pelo contrário: protege a lisura do sistema de 
tratamento e resolução de conflitos, ao evitar a homologação de acordo 
que não foi produzido com a intenção de trazer justiça substancial às 
partes, mas de manipular a jurisprudência em favor de uma delas.  

Essa posição, relativamente inovadora na jurisprudência, 
já encontrava respaldo sólido no meio acadêmico. Por exemplo, 
Adriana Goulart de Sena Orsini e Ana Carolina dos Reis Paes Leme, 
em artigo destinado à análise do tema, já haviam “levantado o véu” da 
estratégia adotada pelas plataformas, pontuando, com precisão, que: 
“a empresa propõe acordos em processos que são distribuídos para 
determinados órgãos jurisdicionais onde, por meios preditivos, avalia 
a possibilidade de produção de jurisprudência plural em relação aos 
direitos trabalhistas de motoristas de plataformas de transportes” 
(ORSINI; LEME, 2021, p. 43).  

Certamente, não age em conformidade com a boa-fé a empresa 
que busca celebrar acordo com a finalidade de evitar a formação de 
jurisprudência. É possível argumentar, inclusive, que o ato jurídico 
é eivado de dolo (art. 145 do Código Civil), pois a empresa omitia 
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do trabalhador suas verdadeiras intenções, fazendo-o acreditar, 
erroneamente, que buscava resolver o conflito. Se soubesse os 
verdadeiros objetivos da plataforma, provavelmente não teria o 
trabalhador consentido com o acordo proposto. Isso porque, nas 
autocomposições, as intenções das partes podem ser tão relevantes 
quanto o próprio conteúdo do acordo, podendo-se falar, inclusive, 
que compõem objeto do negócio. Ademais, a posição adotada pela 
reclamada, na hipótese, notadamente viola o dever de honestidade, 
corolário da boa-fé objetiva.

 Veja-se trecho da ementa do julgado mencionado:

TRABALHO POR MEIO DE PLATAFORMAS 
DIGITAIS (crowd economy, gig economy, freelance 
economy - economia sob demanda). VÍNCULO DE 
EMPREGO. POSSIBILIDADE. ACORDO CELEBRADO 
NO DIA ANTERIOR À SESSÃO DE JULGAMENTO. 
NÃO HOMOLOGAÇÃO. JURIMETRIA. (…) 2. Não 
há direito líquido e certo quanto à homologação do 
acordo no âmbito judicial, o qual deve ser apreciado 
pelo magistrado, nos termos da Súmula nº 418 do C. 
TST. (…) 5. A estratégia da reclamada de celebrar 
acordo às vésperas da sessão de julgamento 
confere-lhe vantagem desproporcional porque 
assentada em contundente fraude trabalhista 
extremamente lucrativa, que envolve uma multidão 
de trabalhadores e é propositadamente camuflada 
pela aparente uniformidade jurisprudencial, 
que disfarça a existência de dissidência de 
entendimento quanto à matéria, aparentando que 
a jurisprudência se unifica no sentido de admitir, 
a priori, que os fatos se configuram de modo 
uniforme em todos os processos ( jurimetria). (…) 
7. Reitere-se que não se está a desestimular ou 
desmerecer os meios consensuais de resolução 
dos conflitos, cuja adoção é estimulada pelo 
CPC. Trata-se de mecanismo capaz de produzir 
pacificação social de forma célere e eficaz, cuja 
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adoção é incentivada pelo Poder Judiciário, que 
tem investido na mediação e na conciliação. Na 
hipótese, entretanto, é indispensável impedir 
o abuso de direito e a violação do princípio da 
paridade de armas (art. 7º do CC). 8. Mencione-se 
que no primeiro grau a reclamada não apresentou 
nenhuma proposta conciliatória, e, às vésperas da 
sessão de julgamento, faz acordo em valor de R$ 
35.000,00. (…)
(Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 11ª 
Câmara. ROT n. 0011710-15.2019.5.15.0032. Relator: 
Des. JOAO BATISTA MARTINS CESAR. Julgamento 
em 20 abr. 2021. Diário Judicial Eletrônico. São 
Paulo, 26 abr. 2021.)

O caso apresentado e a doutrina correlata exemplificam a 
importância de um sistema de garantias que assegure às partes 
vulneráveis, bem como aos terceiros, proteção contra abusos nos 
processos negociais, os quais, entretanto, permanecem como capitães 
do rol de métodos consensuais de resolução de disputas.

4.2 CONCILIAÇÃO

Na conciliação, as partes contam com o auxílio de um terceiro no 
tratamento e na busca pela resolução do conflito. Mas, diferentemente 
do que ocorre no Poder Judiciário ou na arbitragem, o terceiro não 
fica encarregado de, autoritativamente, pôr termo ao conflito; o 
conciliador deve auxiliar as partes a, consensualmente, chegar a um 
acordo, prestando-lhes informação, conduzindo os debates ou mesmo 
sugerindo alternativas de solução. Trata-se de uma forma simples e 
eficaz de resolver a maior partes dos conflitos de baixa complexidade, 
em especial aqueles que apenas envolvem a esfera patrimonial. 

O Brasil possui larga experiência com a realização da conciliação 
no meio institucional. Grande parte dessa experiência é devida à 
Justiça do Trabalho e aos Juizados Especiais Cíveis (antigos Juizados 
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de Pequenas Causas). Na seara trabalhista, desde 1943 a CLT trata a 
conciliação como etapa do processo do trabalho; antigamente, sob 
competência das Juntas de Conciliação e Julgamento (art. 647), e, 
hoje, sob competência dos juízes do trabalho e dos CEJUSCs da Justiça 
do Trabalho (conforme art. 1º da EC nº. 24/99). No caso dos Juizados 
Especiais, a Lei nº. 9.099/95 exige a realização de pelo menos uma 
sessão de conciliação judicial em todos os processos, estejam as partes 
assistidas ou não por advogado.  No subsistema dos juizados especiais, 
a conciliação possui tanta importância que sequer é possível às partes 
manifestar o desinteresse pela realização da audiência. 

Além disso, com a introdução da Lei 13.105/2015, que instituiu o 
novo Código de Processo Civil, passou a ser obrigatória a realização de 
audiência conciliatória (ou de mediação) em todos os processos, salvo 
aqueles em cujas partes, tempestivamente, manifestarem desinteresse, 
ou aqueles em que os direitos em disputa não admitam transação (art. 
334, §4º, do CPC). Segundo o relatório Justiça em Números (2020), do 
Conselho Nacional de Justiça, o índice de conciliação global no Poder 
Judiciário foi de 12,5%, sendo que, em alguns setores, como é o caso 
da Justiça do Trabalho, a média chegou a 23,7% (CNJ, 2020, p. 174). 

Como mencionado, o advento da conciliação no Brasil mostrou 
seu potencial revolucionário no tratamento e solução de conflitos, 
não apenas por sua eficiência, mas, também, por representar um 
mecanismo consensual e satisfativo dos interesses das partes. 
Entretanto, também a conciliação deve ser implementada com 
cautela. O próprio Código de Processo Civil indica, em seu art. 165, 
§2º, que o conciliador “atuará preferencialmente nos casos em que não 
houver vínculo anterior entre as partes”. Explica-se: por sua natureza 
dinâmica e em razão do papel mais proativo do terceiro facilitador, 
a conciliação pode não ser o método mais adequado para conflitos 
que envolvam relacionamentos extrapatrimoniais, ou após os quais as 
partes pretendem permanecer se relacionando. O caso paradigmático 
é o de conflitos de família, mas também podem ser incluídos nessa 
categoria os conflitos de vizinhança e sucessórios, por exemplo. 
Nesses casos mais sensíveis, o papel mais ativo do conciliador poderia 



60 | Entre os Selos e as Firmas

levar à supressão parcial da capacidade das partes de gerir a própria 
autonomia de vida, e, ultimamente, ao agravamento dos conflitos. 
Para essas hipóteses, costumam ser mais recomendados os meios de 
resolução que enfoquem a facilitação da comunicação entre as partes, 
como a mediação.  

São duas as formas de realização da conciliação: extrajudicial, 
realizada por qualquer pessoa que tenha a confiança das partes; e 
judicial, realizada nas dependências do juízo ou Tribunal. A conciliação 
judicial, por sua vez, pode se dar de duas formas distintas: pode ser 
realizada por conciliador, cadastrado no órgão judiciário competente 
e capacitado por curso homologado pelo Conselho Nacional de 
Justiça, ou pelo próprio juiz, que tentará conciliar as partes sempre 
que entender cabível (nos termos do art. 3º, §3º, c/c art. 359 do CPC e 
art. 652, “a”, da CLT). 

Cada uma dessas formas da conciliação, embora 
fundamentalmente similares, possuem especificidades de ordem 
técnica e procedimental que as distinguem. No caso da conciliação 
realizada por juiz, por exemplo, o magistrado assume postura mais 
ativa, buscando compreender os reais interesses em jogo e advertindo 
as partes sobre os benefícios da resolução consensual, mobilizando, 
para tanto, o escopo de sua atuação jurisdicional. Sobre a “teoria 
do juízo conciliatório” e a postura ativa do juiz, Orsini (2013, p. 7) 
esclarece: “já se disse que o Juiz seria um ‘convidado de pedra’ diante 
das injustiças e misérias do mundo. Já se disse, também, que o que 
não está nos autos não está no mundo. Mas não é isto que a sociedade 
contemporânea espera do Poder Judiciário”. 

 Na presente obra, trataremos, fundamentalmente, da 
conciliação realizada por conciliadores, tendo em vista que essa 
é a modalidade de conciliação que será incorporada às serventias 
extrajudiciais de notas e registros. Sobre essa modalidade de 
conciliação, são relevantes os comentários de Merçon-Vargas (2012, p. 
47-8, g.n.):
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Como já assinalado, a conciliação é técnica distinta 
e menos complexa do que a mediação. 
Além de se voltar mais diretamente ao conflito, 
e não, tal como na medição, à restauração da 
comunicação e da relação das partes em disputa, a 
conciliação costuma ser mais breve (normalmente 
se desenvolve em apenas uma reunião) e o 
conciliador tende a assumir papel mais ativo na 
proposição de soluções para o conflito. 
O conciliador tem o papel fundamental de 
incentivar as partes à resolução consensual do 
litígio, sendo-lhe facultado inclusive manifestar 
a sua opinião sobre a solução mais justa para o 
conflito e sugerir os termos de acordo que não 
tenha sido previamente cogitado pelas partes. O 
conciliador tem poderes, portanto, mais ativos do 
que aqueles atribuídos ao mediador.

Além disso, a conciliação, quando realizada extrajudicialmente, 
deve ser aparelhada com mecanismos que, assim como no caso da 
negociação, garantam a higidez, a segurança jurídica e a juridicidade 
dos acordos firmados. No foro judicial, esse papel de garantidor 
é exercido tanto pelos conciliadores, que são treinados por curso 
específico, quanto pelos juízos, no momento da homologação da 
autocomposição. Se a conciliação for realizada por juiz, o próprio 
magistrado realizará o controle da legitimidade e da justeza da avença 
entre as partes, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à 
forma. 

Extrajudicialmente, essa garantia permanece um desafio. É 
preciso que as partes tenham acesso a informação de qualidade a 
respeito do conflito e orientação acerca dos direitos envolvidos. Assim 
como no caso da transação, esse perigo é mais latente quando as 
partes encontram-se em diferentes posições de poder. É o caso, por 
exemplo, do conflito de consumo. Se o consumidor, desinformado e 
intimidado pelo poder econômico do fornecedor, aceita, em sessão de 
conciliação, acordo manifestamente prejudicial a seus interesses, não 
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se terá resolvido o conflito; na realidade, esse conflito apenas seria 
potencializado, transformando-se em verdadeira forma de violência 
institucional. 

Como ainda demonstraremos, as serventias notariais e de registro 
podem ser peças-chave na superação desse desafio, promovendo uma 
realização segura e adequada da conciliação extrajudicial.

4.3 MEDIAÇÃO

Forma sensivelmente complexa de solução de conflitos, a 
mediação possui um espectro muito mais abrangente do que apenas 
os interesses declarados pelas partes como controversos (“posições”). 
Assim como na conciliação, na mediação tem-se a atuação de um 
terceiro imparcial, o mediador. Entretanto, o mediador se orienta de 
maneira menos proativa, ficando encarregado de facilitar o processo 
comunicativo entre as partes, de forma a viabilizar uma solução 
autêntica do conflito, isto é, uma solução que parta diretamente dos 
envolvidos e que venha em seu benefício. 

A mediação encontrou respaldo direto no ordenamento jurídico 
brasileiro através da Lei nº. 13.140/2015. Assim como a conciliação, 
a mediação pode ocorrer em ambiente judicial ou extrajudicial, e 
deve ser orientada pelos princípios da imparcialidade, isonomia, 
oralidade, informalidade, autonomia da vontade, consensualidade, 
confidencialidade e boa-fé. O mediador, se extrajudicial, poderá 
ser “qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja 
capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar 
qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele 
inscrever-se”, conforme dispõe o art. 9º da Lei da Mediação. 

A mediação possui importância fundamental na efetiva 
pacificação de conflitos multifacetados, e que envolvem aspectos 
pessoais das partes. Daí a recomendação trazida pelo art. 165, §3º, 
do Código de Processo Civil, no sentido de priorizar a mediação “nos 
casos em que houver vínculo anterior entre as partes”. Na mesma 
toada é a disposição do art. 694 do mesmo diploma legal, segundo o 
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qual, “nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos 
para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor 
do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a 
mediação e conciliação”. Em dissertação que aborda a matéria, Sarah 
Merçon-Vargas (2012, p. 45, g.n.) adequadamente pontua que:

Entre as finalidades da mediação, Fernanda 
TARTUCE destaca o restabelecimento da 
comunicação entre as partes, a preservação 
do relacionamento entre elas, a prevenção de 
futuros conflitos, a inclusão social (participação 
de particulares na administração da justiça) e 
a pacificação social, por meio da dissolução de 
litígios e construção de consenso.
Com tais contornos, a mediação é especialmente 
indicada para a resolução de conflitos entre 
pessoas que mantenham relações interpessoais 
duradouras, como por exemplo, conflitos entre 
familiares, entre parceiros comerciais ou mesmo 
entre vizinhos. É desaconselhada, no entanto, para 
relações em que haja certo grau de desequilíbrio 
entre as partes envolvidas. 

A advertência trazida pela autora não é sem razão, e segue a 
mesma linha daquelas já expostas alhures, ao tratar da negociação e 
da conciliação. Em alguns casos, é necessário que o terceiro imparcial 
seja capacitado para garantir às partes informação e orientação, bem 
como para fiscalizar os termos do acordo celebrado, sem, contudo, 
intervir no processo comunicativo a ponto de subtrair das partes sua 
autonomia. 

E, nesse processo, os notários e registradores podem exercer 
papel fundamental, como demonstraremos em momento oportuno.



CAPÍTULO 2
PANORAMA GERAL SOBRE A FUNÇÃO 
NOTARIAL  E REGISTRAL

Leonardo da Vinci teve a boa sorte de nascer fora 
do casamento. Caso contrário, provavelmente teria 
se tornado tabelião, assim como todo primogênito 
legítimo de sua família havia pelo menos cinco 
gerações.  As raízes de sua família remontam ao 
começo do século XIV, quando seu tataravô Michele 
atuava como tabelião no vilarejo de Vinci, nas 
colinas da Toscana, cerca de trinta quilômetros a 
oeste de Florença. Com o crescimento da economia 
mercantil italiana, os tabeliães cumpriam um 
importante papel ao legitimar acordos comerciais, 
vendas de terras, testamentos e elaborar outros 
documentos jurídicos em latim, frequentemente 
enfeitando o texto com referências históricas e 
floreios literários.
- Walter Isaacson, 2017. 
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1. NATUREZA JURÍDICA

 A natureza da atividade dos tabeliães e registradores está 
gravada no art. 236 da Constituição da República, que preceitua que “os 
serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público”. Por sua vez, o art. 3º da Lei nº. 8.935/9411  
traz a definição de notário e oficial de registro: “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”.

Por expressa disposição legal, conforme art. 5º da Lei dos 
Cartórios, são sete os tipos de titulares de serviços notariais e de 
registro: os tabeliães de notas; os tabeliães e oficiais de registro de 
contratos marítimos; os tabeliães de protesto de títulos; os registradores 
de imóveis; os registradores de títulos e documentos e civis das 
pessoas jurídicas; os oficiais de registro civil das pessoas naturais e de 
interdições e tutelas; e os oficiais de registro de distribuição.

De plano, à luz do texto constitucional, é possível notar que a 
atividade notarial e registral constitui atividade jurídica própria do 
Estado, que é repassada aos particulares mediante delegação. Com 
isso em mente, parece útil investigar: (i) se a atividade em questão 
constitui serviço público ou mera função pública lato sensu; e (ii) quais 
são as especificidades  do mecanismo por meio do qual o exercício da 
atividade pública é entregue ao particular. 

1.1 SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO: SERVIÇOS PÚBLICOS OU 
FUNÇÃO PÚBLICA EM SENTIDO LATO?

 Para se compreender o conceito de serviço público, é essencial 
recorrer à doutrina administrativista. Classicamente, a doutrina 
acompanha a definição do mestre Celso Antônio Bandeira de Mello 
(2011, p. 679):

11 Lei dos Cartórios, também chamada de Estatuto do Notário e do Registrador.
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Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade 
ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em 
geral, mas fruível singularmente pelas administrados, que o Estado 
assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por 
quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, 
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, 
instituído em favor dos interesses definidos como públicos no sistema 
normativo.

Sob essa ótica, adianta-se, seria difícil enquadrar os serviços 
notariais e de registro como serviços públicos. Isso porque, para 
Bandeira de Mello, o regime jurídico público é o que caracteriza o 
serviço público. No entanto, os notários e registradores são regidos por 
um regime jurídico eminentemente misto, que combina características 
típicas dos regimes de direito público e privado. Senão, vejamos. 

1.1.1 REGIME JURÍDICO DOS NOTÁRIOS

A função notarial é fortemente marcada pelo caráter voltívolo 
do profissional, tendo a doutrina, para isso, chegado a cunhar o termo 
“natureza bifronte do notário”. Sobre o tema, Loureiro (2020, p. 79) é 
taxativo ao enunciar que “o notário é, ao mesmo tempo, um agente 
estatal e um profissional do direito, ou seja, um profissional liberal”. 
E, também, que “a função notarial é eclética ou sui generis, não se 
confundindo com a função judicial, administrativa ou de jurisdição 
voluntária, embora apresente pontos comuns com cada uma delas” 
(LOUREIRO, 2020, p. 175). 

Essa natureza bifronte do tabelião de notas se manifesta 
concretamente em diversas situações. Em primeiro lugar, nota-se que 
escolha do notário pelas partes é livre, sendo fundada em razões de 
confiança e preferência, ao contrário do que ocorre com a maioria 
dos órgãos e agentes regidos pelo direito público. A designação de um 
juiz, auditor, delegado ou superintendente nunca é livre, mas sempre 
vinculada a alguma regra estrita de competência. Além disso, os 
substitutos e escreventes da serventia são livremente contratados pelo 
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regime celetista, não estando sujeitos à obrigação constitucional do 
concurso público (art. 37, II, da Constituição da República). 

Por outro lado, quando o notário autentica fatos e documentos, 
dá fé a declarações passadas em sua presença ou apostila documentos, 
sua atividade assume feição eminentemente pública. E, quando lavra 
escrituras públicas, procurações e testamentos, realiza atividade 
de caráter misto: a recepção da vontade das partes se dá sob um 
enfoque eminentemente privado, mas os efeitos do documento são 
públicos. Ademais, são remunerados por tributo, da espécie taxa 
(emolumentos), sem, contudo, fazerem jus aos benefícios da execução 
fiscal (sua execução é civil comum). 

Portanto, não há dúvidas de que os notários são regidos por um 
regime equilibradamente misto (ou sui generis), reunindo elementos 
considerados típicos dos regimes  de direito público e de direito 
privado.

1.1.2 REGIME JURÍDICO DOS OFICIAIS DE REGISTRO 
(REGISTRADORES)

Embora em menor grau, o mesmo ocorre em relação aos oficiais 
de registro, que também são profissionais do direito, por expressa 
disposição legal (art. 3º da Lei 8.935/94). Assim como os notários, os 
registradores estabelecem com as partes relações eminentemente 
contratuais, de direito privado, não fazendo jus aos benefícios de 
execução garantidos à Fazenda Pública, apesar de serem remunerados 
por tributo. No entanto, ao contrário do que ocorre com as dívidas 
comuns, caso os emolumentos não sejam pagos, bastará a certidão 
do oficial para promover a execução, valendo como título executivo 
extrajudicial (art. 784, XI, do CPC), independentemente de contrato 
escrito e assinado por testemunhas. O mesmo vale para os notários.

Além disso, como no caso dos tabeliães de notas, os prepostos 
do registrador não são selecionados por concurso público e nem se 
sujeitam a regime estatutário, tratando-se de relação empregatícia. Por 
outro lado, são, em regra, regidos pelo princípio da territorialidade, 
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estando sujeitos a normas de fixação de competência. Também, como 
no caso dos entes públicos, não podem se recusar a prestar o serviço, 
salvo por motivo legal e fundamentado. 

Como já mencionado, na esteira da jurisprudência pacífica do 
Supremo Tribunal Federal, são remunerados por tributo, da espécie 
taxa. Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 
CUSTAS E EMOLUMENTOS: NATUREZA JURÍDICA: 
TAXA. DESTINAÇÃO DE PARTE DO PRODUTO DE 
SUA ARRECADAÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE: 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS: 
INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 5.672, de 1992, do 
Estado da Paraíba. I. - As custas, a taxa judiciária 
e os emolumentos constituem espécie tributária, 
são taxas, segundo a jurisprudência iterativa do 
Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STF. 
II. - A Constituição, art. 167, IV, não se refere a 
tributos, mas a impostos. Sua inaplicabilidade 
às taxas. III. - Impossibilidade da destinação do 
produto da arrecadação, ou de parte deste, a 
instituições privadas, entidades de classe e Caixa de 
Assistência dos Advogados. Permiti-lo, importaria 
ofensa ao princípio da igualdade. Precedentes do 
Supremo Tribunal Federal. IV. - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 1145, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 03/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-
00020  EMENT VOL-02090-01 PP-00214 RTJ   VOL-
00191-02 PP-00421)

1.1.3 UMA OUTRA VISÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

Vê-se que ambas as atividades (notas e registros) ostentam, 
simultaneamente, características típicas dos regimes jurídicos público 
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e privado, sendo, assim, forçosa a conclusão pela existência de um 
regime sui generis (misto). No caso dos notários, essa conformação 
é ainda mais evidente, tendo-se em vista a maior incidência dos 
preceitos típicos do direito privado. Dessa forma, considerando-se 
que o regime jurídico aplicável à atividade notarial e registral não é 
puramente de direito público, seria indevida sua caracterização como 
serviço público, à luz do conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello 
(2011). 

Não obstante, considera-se ser mais adequada (e contemporânea) 
a noção de serviço público introduzida por Maria Sylvia Zanella DI 
PIETRO (2011, p. 424);

Daí a nossa definição de serviço público como 
toda atividade material que a lei atribui ao Estado 
para que a exerça diretamente ou por meio de 
seus delegados, com o objetivo de satisfazer 
concretamente às necessidades coletivas, sob 
regime jurídico total ou parcialmente público. 

Vê-se que a definição apresentada pela renomada administrativista 
abarca uma série muito maior de atividades, retirando do núcleo da 
definição de serviço público o regime jurídico público e inserindo a 
finalidade pública. Essa definição, por ser mais abrangente, também 
se mostra mais protetiva, sobretudo considerando-se a dinâmica 
introduzida pelo Código de Defesa do Consumidor, que passou a 
tutelar, também, a prestação dos serviços públicos (art. 4º, VII, c/c art. 
6º, X, ambos da Lei 8.078/90). 

Sob o pálio dessa definição, não restam dúvidas: os serviços 
prestados pelos tabeliães e oficiais de registro enquadram-se como 
serviços públicos. O Supremo Tribunal Federal parece ter abertamente 
acolhido essa tese, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado 
pelos danos causados pelos notários e registradores no exercício da 
função, assegurado o direito de regresso, com fulcro no art. 37, §6º, da 
Constituição da República. 
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Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS 
DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. 
ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM 
DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A 
TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE 
REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. 
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, 
§1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO 
PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES 
OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, 
CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O 
DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL 
NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 
1. Os serviços notariais e de registro são exercidos 
em caráter privado, por delegação do Poder 
Público. Tabeliães e registradores oficiais são 
particulares em colaboração com o poder público 
que exercem suas atividades in nomine do Estado, 
com lastro em delegação prescrita expressamente 
no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os 
tabeliães e registradores oficiais exercem função 
munida de fé pública, que destina-se a conferir 
autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às 
declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade 
notarial e de registro depende de concurso 
público e os atos de seus agentes estão sujeitos 
à fiscalização do Poder Judiciário, consoante 
expressa determinação constitucional (art. 236, 
CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências 
estatais, os titulares de serventias extrajudiciais 
qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado 
responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães 
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e registradores oficiais que, no exercício de suas 
funções, causem dano a terceiros, assentado 
o dever de regresso contra o responsável, nos 
casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 
administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, 
Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 
16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 
Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 
AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 
de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen 
Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado 
em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. (…) 11. Repercussão 
geral constitucional que assenta a tese objetiva 
de que: o Estado responde, objetivamente, pelos 
atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no 
exercício de suas funções, causem dano a terceiros, 
assentado o dever de regresso contra o responsável, 
nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 
administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano 
causado por registrador oficial no exercício de sua 
função, incide a responsabilidade objetiva do Estado 
de Santa Catarina, assentado o dever de regresso 
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob 
pena de improbidade administrativa. 13. Recurso 
extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para 
reconhecer que o Estado responde, objetivamente, 
pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais 
que, no exercício de suas funções, causem dano a 
terceiros, assentado o dever de regresso contra o 
responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena 
de improbidade administrativa. Tese: “O Estado 
responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães 
e registradores oficiais que, no exercício de suas 
funções, causem dano a terceiros, assentado o dever 
de regresso contra o responsável, nos casos de dolo 
ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
(RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 
julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 
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REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175  DIVULG 
12-08-2019  PUBLIC 13-08-2019)

Pode-se extrair a conclusão por meio do seguinte silogismo:
O Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos 

particulares prestadores de serviços públicos, assegurado o direito de 
regresso (art. 37, §6º, da CR/88). 

O Estado responde objetivamente pelos danos causados pelo 
notários e oficiais de registro no exercício da função, assegurado o 
direito de regresso (STF, RE 842846) . 

Logo, os notários e oficiais de registro, no exercício da função, 
são prestadores de serviços públicos.

São válidas as críticas à indevida equiparação levada a cabo pelo 
Supremo Tribunal Federal, ao aplicar aos notários e oficiais de registro 
o art. 37, §6º da Constituição, que se refere às “pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviços públicos”. Como é cediço, os 
tabeliães e registradores exercem a atividade pessoalmente, em nome 
próprio, na condição de pessoas naturais, e não pessoas jurídicas. 
Entretanto, a decisão mais acerta que erra, ao dar à atividade notarial 
a adequada caracterização como serviço público. 

Outra tese que busca descaracterizar os serviços de notas e 
registros como serviços públicos encontra amparo no argumento 
deduzido pelo Ministro Carlos Ayres Britto, quando do julgamento da 
ADI 3.643:

Numa frase, então, serviços notariais e de registro 
são típicas atividades estatais, mas não são 
serviços públicos, propriamente. Inscrevem-se, 
isto sim, entre as atividades tidas como função 
pública lato sensu, a exemplo das funções de 
legislação, diplomacia, defesa nacional, segurança 
pública, trânsito, controle externo e tantos outros 
cometimentos que, nem por ser de exclusivo 
domínio estatal, passam a se confundir com serviço 
público.
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(ADI 3.643, voto do Rel. Min. Ayres Britto, 
julgamento em 8-11-2006, Plenário, DJ de 16-2-2007)

Com todo o respeito às opiniões divergentes, não se considera 
adequada a ponderação de Ayres Britto, já que desconsidera o fato 
de que os serviços prestados pelos tabeliães e oficiais de registro são 
fruíveis singularmente pelos usuários, o que não ocorre com nenhum 
dos exemplos por ele mencionados: legislação, diplomacia, defesa 
nacional, segurança pública, trânsito e controle externo. Ressalta-
se, apenas a título de esclarecimento, que ser singularmente fruível 
pelo usuário não é o mesmo que ser divisível. O serviço de iluminação 
pública, embora indivisível, pode ser fruído singularmente por cada 
uma das pessoas, motivo pelo qual enquadra-se como serviço público.

Assim, acredita-se ser adequada a caracterização da 
atividade notarial e de registro como serviço público, posição que é 
reiteradamente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, como 
demonstrado acima.

1.2 DELEGAÇÃO SUI GENERIS: MECANISMO DE TRANSMISSÃO DA 
ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO

O Estado é o titular da atividade notarial e de registro, transmitindo 
seu exercício aos particulares, que são selecionados por meio de 
concurso público de provas e títulos (art. 236 da Constituição c/c art. 
14, I, da Lei nº. 8.935/94). Por expressa disposição constitucional, a 
transmissão desse exercício se dá por meio de delegação. Ou seja, 
a titularidade do serviço permanece com o Estado, sendo apenas 
seu exercício transmitido aos particulares. No entanto, trata-se de 
forma sui generis de delegação, que não se confunde com as formas 
tradicionais do Direito Administrativo. A fim de caracterizar esse 
instrumento, portanto, é útil distingui-lo de seus afins: a concessão de 
serviços públicos e a permissão de serviços públicos.

Na concessão, que pode ser comum (Lei 8.987/95) ou especial (Lei 
11.079/04), a Administração Pública transfere ao particular o exercício 
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de um serviço público, preservando consigo sua titularidade. Trata-
se de mecanismo de descentralização da atividade administrativa, 
que afasta do Estado o dever de prestação direta do serviço público. 
A concessão se estabelece por contrato administrativo, precedido 
do competente processo licitatório. Ou seja, nessa modalidade, a 
concertação entre o particular e a Administração se dá através de 
instrumento contratual, cujas cláusulas delimitam as regras da 
concessão, assim como o poder fiscalizatório da Administração. Por 
fim, no regime da concessão, os valores eventualmente cobrados dos 
usuários do serviço público são categorizados como tarifa (ou preço 
público). 

Na permissão, assim como na concessão, a execução de 
um serviço público é transferida a um particular, em processo de 
descentralização administrativa, sendo a titularidade do serviço 
preservada pela Administração Pública. Tradicionalmente, a diferença 
entre permissão e concessão residia no aspecto formal: enquanto a 
concessão era formalizada por contrato administrativo, a permissão 
o era por ato administrativo. Contudo, com o advento da Lei 8.987/95, 
até mesmo as diferenças formais entre os institutos desapareceram. 
Nesse sentido é o ensinamento de Carvalho Filho (2012, p. 346): 

A concessão caracteriza-se como contrato 
administrativo, e a permissão, apesar de 
tradicionalmente qualificada como ato 
administrativo, passou a ser formalizada por 
contrato de adesão, como consta do art. 40 da Lei nº. 
8.987, de 13.2.1995, que regula ambos os institutos. 
Sob o aspecto material, ambas se preordenavam ao 
mesmo fim, mas a antiga diferença, sob o aspecto 
formal, desapareceu com o advento da referida lei. 

Daí dizer que “passou a não haver praticamente qualquer 
diferença entre os institutos” (CARVALHO FILHO, 2012, p. 186). 
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Na delegação dos serviços notariais e registrais, assim como nas 
demais figuras, o Poder Público transfere ao particular o exercício 
de uma atividade de interesse público, preservando consigo sua 
titularidade. Entretanto, embora também seja precedida de licitação 
(concurso público), nessa delegação sui generis a relação entre o Estado 
e o particular não se estabelece pela via contratual. O estatuto jurídico 
da atividade delegada está integralmente previsto em lei. No caso dos 
tabeliães e oficiais de registro, que são delegatários de serviço público 
do Poder Judiciário, o estatuto jurídico encontra-se fixado em uma 
série de leis formais, decretos e atos administrativos das corregedorias 
de justiça estaduais e do Conselho Nacional de Justiça. O provimento 
das delegações é feito por ato administrativo expedido pelo presidente 
do Tribunal de Justiça ao qual o delegatário estiver vinculado (art. 13 
da Resolução nº. 81/2009, do CNJ), e não por contrato administrativo. 
Além disso, os valores cobrados dos usuários pela prestação do serviço 
público específico e divisível possuem natureza jurídica tributária, na 
modalidade taxa, e não de mero preço público (tarifa).

A respeito do tema, veja-se o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal:

I – Trata-se de atividades jurídicas que são próprias 
do Estado, porém exercidas por particulares 
mediante delegação. Exercidas ou traspassadas, 
mas não por conduto da concessão ou da permissão, 
normadas pelo caput do art. 175 da Constituição 
como instrumentos contratuais de privatização do 
exercício dessa atividade material (não jurídica) 
em que se constituem os serviços públicos. II – A 
delegação que lhes timbra a funcionalidade não 
se traduz, por nenhuma forma, em cláusulas 
contratuais. III – A sua delegação somente pode 
recair sobre pessoa natural, e não sobre uma 
empresa ou pessoa mercantil, visto que de empresa 
ou pessoa mercantil é que versa a Magna Carta 
Federal em tema de concessão ou permissão de 
serviço público. IV – Para se tornar delegatária 



76 | Entre os Selos e as Firmas

do Poder Público, tal pessoa natural há de ganhar 
habilitação em concurso público de provas e títulos, 
e não por adjudicação em processo licitatório, 
regrado, este, pela Constituição como antecedente 
necessário do contrato de concessão ou de 
permissão para o desempenho de serviço público. V 
– Cuida-se ainda de atividades estatais cujo exercício 
privado jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder 
Judiciário, e não sob órgão ou entidade do Poder 
Executivo, sabido que por órgão ou entidade do 
Poder Executivo é que se dá a imediata fiscalização 
das empresas concessionárias ou permissionárias 
de serviços públicos. Por órgãos do Poder Judiciário 
é que se marca a presença do Estado para conferir 
certeza e liquidez jurídica às relações inter-partes, 
com esta conhecida diferença: o modo usual de 
atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da 
contenciosidade, enquanto o invariável modo de 
atuação das serventias extra-forenses não adentra 
essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos 
de direito. VI – Enfim, as atividades notariais 
e de registro não se inscrevem no âmbito das 
remuneráveis por tarifa ou preço público, mas 
no círculo das que se pautam por uma tabela de 
emolumentos, jungidos estes a normas gerais que 
se editam por lei necessariamente federal. 
(ADI 2.415, rel. min. Ayres Britto, j. 10-11-2011, P, 
DJE de 9-2-2012.) 

Vale comentar que a delegação sui generis em apreço também 
distingue-se da outorga administrativa, já que, nessa última, a 
titularidade do serviço ou do direito também é transferida, o que não 
ocorre no caso dos notários e registradores. Além disso, na outorga, 
o outorgado é necessariamente membro da Administração Pública, o 
que não se verifica no caso dos tabeliães e oficiais de registro. 

Fica evidente, assim, que a transferência do exercício da atividade 
notarial e registral  aos particulares se dá por meio de instituto sui 
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generis, do gênero delegação, com especificidades que contribuem 
para dar forma à própria função.

1.3. CONCLUSÃO: NATUREZA JURÍDICA DA FUNÇÃO NOTARIAL E 
REGISTRAL 

Tendo por referência o que foi discutido nesse capítulo, pode-
se concluir que a atividade notarial e registral é exercida, em caráter 
privado, pelos tabeliães e oficiais de registro, profissionais do direito 
que prestam à comunidade um serviço público, delegado pelo Poder 
Judiciário, em regime jurídico misto, sendo remunerados por taxa e 
admitidos por concurso público de provas e títulos. A relação jurídica 
entre delegatário e Estado é regida por lei, e não por contrato.

2 AGENTE DELEGADO, SERVENTIA E CARTÓRIO: ELEMENTOS 
DO NOTARIADO E DO OFICIALATO DE REGISTRO

Nessa seção, que pretende-se inovadora, tentaremos dar os 
“primeiros passos” para o desenvolvimento de um teoria organizacional 
do Direito Notarial e Registral. Sendo assim, buscaremos analisar 
os elementos do notariado e do oficialato de registro. Ao tratar de 
“elementos”, falamos sobre a parte essencial de um todo, que pode 
ser destacada para exame e análise. A doutrina, principalmente a 
não-especializada, se mostra relativamente confusa em relação ao 
uso dos termos “serventia”, “cartório”, “ofício” e “tabelionato”, às vezes 
tratando-os como sinônimos, às vezes como conceitos distintos. Por 
essa razão, pretende-se propor uma sistematização dos elementos 
do notariado e do oficialato de registro, com inspiração direta na 
metodologia adotada pela teoria da empresa. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o notariado e o oficialato de 
registro compreendem três elementos principais:

O primeiro elemento, de caráter subjetivo, diz respeito à 
existência de um sujeito capaz de exercer a atividade notarial e 
registral, a quem o ordenamento jurídico outorgou fé pública e atribuiu 
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competências. Trata-se do agente delegado (tabelião ou oficial de 
registro), selecionado pelo órgão administrativo competente do Poder 
Judiciário, mediante concurso público de provas e títulos, nos termos 
do art. 236 da Constituição. 

O segundo elemento, de caráter objetivo e jurídico, diz respeito 
à existência de um feixe de competências que possam ser delegados 
ao notário ou registrador. A esse feixe de competências a doutrina dá 
o nome de “serventia”. Esse segundo elemento, portanto, representa 
a atividade (serviço público) em si, executada através de um conjunto 
de poderes jurídicos, atribuídos apenas ao delegatário e não às demais 
pessoas. 

Por fim, o terceiro elemento, de caráter objetivo e material, diz 
respeito ao espaço físico e ao complexo de equipamentos, materiais 
e arquivos utilizados para o exercício da atividade notarial e registral. 
Esse elemento inclui não apenas o imóvel onde o delegatário exerce 
as atividades, e que tem como seu domicílio profissional, mas 
também os livros, arquivos, equipamentos e artigos utilizados para a 
prestação do serviço público. A esse terceiro elemento dá-se o nome 
de “cartório”, também chamado de “ofício” ou, especificamente no 
caso da atividade notarial e de protesto de títulos, “tabelionato”. Trata-
se de universalidade de fato, já que todos os bens que compõem o 
cartório, sejam eles de propriedade do agente delegado (mobiliário 
e espaço físico) ou do Estado (livros, papéis e arquivos), orbitam em 
torno da finalidade para o qual são afetados. À fração do cartório que 
é de titularidade do Estado se dá o nome de acervo. 

Note-se que é responsabilidade do agente delegado adquirir e 
organizar o espaço e equipamentos para exercício da função, arcando 
com seus custos, posto que exerce a atividade em caráter privado. 
Havendo a extinção da delegação, por qualquer dos motivos previstos 
no art. 39 da Lei nº. 8.935/94, o titular (ou seus herdeiros) poderá 
reaver os bens afetados à serventia, ou, se for o caso, poderá locá-los 
ou vendê-los ao novo agente delegado. 

Os papéis e arquivos, ainda que produzidos pelo oficial, não 
são de sua propriedade, mas integram o domínio do Estado. Nesse 
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sentido, Luiz Guilherme Loureiro (2018, p. 107) disserta que “o notário 
não é dono dos livros e papéis os quais estejam sob sua guarda, mas 
apenas depositário”. Havendo extinção da delegação, o acervo deverá 
ser transmitido ao novo titular. O mesmo se aplica aos atos, notas, 
fichas, registros, termos e documentos armazenados virtualmente, 
que, em caso de extinção da delegação, devem ser transmitidos ao 
novo delegatário, mediante procedimento seguro, acompanhados dos 
softwares necessários ao pleno acesso e cognição. 

Os três elementos acima destacados e sistematizados – agente 
delegado, serventia e cartório – permitem uma compreensão 
completa e organizada do notariado e do oficialato de registro, em 
perfeita harmonia com as disposições do ordenamento jurídico. 
Apesar de tratar de objeto bastante distinto, a técnica utilizada pela 
teoria da empresa fornece uma base segura para construção de uma 
“teoria organizacional da atividade notarial e registral”. Se empresário, 
empresa e estabelecimento são os elementos da teoria da empresa, 
agente delegado, serventia e cartório são os elementos do notariado e 
do oficialato de registro. 

***



CAPÍTULO 3

CONTRIBUIÇÃO DOS OFÍCIOS DE NOTAS 
E REGISTROS PARA O 
ACESSO À JUSTIÇA
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1.DIREITOS E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: A ATUAÇÃO 
TRÍPLICE DOS CARTÓRIOS

Compreendidos os conceitos essenciais da teoria de conflito e 
do Direito Notarial e Registral, é possível analisar a capacidade dos 
cartórios extrajudiciais de contribuir com o acesso à justiça, em suas 
múltiplas dimensões.

O art. 1º do Estatuto do Notário e do Registrador define serviços 
notariais e de registro como aqueles “de organização técnica e 
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia dos atos jurídicos”. Desde logo, vê-se que a lei 
atribui aos serviços finalidade específica, que vai além do interesse 
público genérico, expressamente reconhecendo seu papel central na 
garantia da segurança jurídica. 

Nesse sentido são as palavras de Brandelli (2011, p. 334-5, g.n.):

Já tivemos anteriormente oportunidade de 
nos referir à finalidade da função notarial: 
a certeza jurídica das relações e situações 
subjetivas concretas. O Estado, por meio do seu 
poder jurisdicional e da coisa julgada, fornece 
instrumentos eficazes na consecução da certeza 
jurídica; todavia, são instrumentos paliativos, que 
atuam a posteriori, após instalado o conflito.
É no âmbito da realização normal do direito, no 
terreno do direito substantivo, onde a incerteza 
pode mais comumente germinar. Desta forma, 
deve o Estado ter meios de intervenção nesta área. 
Há portanto a necessidade de haver uma função 
que individualize os direitos subjetivos na esfera 
da realização voluntária do direito, dotando-os de 
certeza jurídica, certeza essa preventiva.
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Assim, à luz das finalidades legalmente estabelecidas, 
examinaremos, em primeiro lugar, o papel dos cartórios na promoção 
da segurança jurídica e prevenção de conflitos.

1.1 ACESSO À JUSTIÇA PELA PREVENÇÃO DE CONFLITOS: 
SEGURANÇA JURÍDICA E ACESSO À INFORMAÇÃO

O notariado e o registro público são instituições historicamente 
ligadas à transição para sociedades mais complexas e organizadas. À 
medida que o comércio, os contratos e os fluxos de riqueza se tornam 
mais intensos, surge uma subjacente necessidade de segurança, 
garantida pelo registro escrito e público dos conteúdos dos negócios 
jurídicos, acompanhado de certas verificações e formalidades. Daí 
deriva a concepção de que notários e registradores são garantidores de 
segurança jurídica. Sobre esse preceito, ao defender a implantação de 
medidas de compliance nos cartórios, Sá Freire (2016, p. 28) esclarece 
que

O valor fundamental da sociedade é a confiança. É 
por meio dela que se formam as relações humanas. 
A confiança é a base de qualquer sociedade humana, 
uma vez que qualquer investimento, econômico ou 
pessoal, se baseia na credibilidade das situações. A 
confiança envolve um elemento de risco resultante 
da nossa incapacidade de ter um conhecimento 
completo das motivações de outras pessoas 
(PODESTA, 2008, p. 22-23). O valor da confiança 
entra no sistema jurídico através do princípio da 
segurança jurídica, o qual se irradiará, atingindo as 
relações entre as serventias e a sociedade.

Expressa ou tacitamente, o ordenamento jurídico reconhece 
quatro principais vias por meio das quais os notários e registradores 
garantem a segurança jurídica, e, consequentemente, previnem 
conflitos. São elas: i) a adequada redação dos atos; ii) a qualificação 
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notarial e registral; iii) a publicidade notarial e registral; e iv) o 
aconselhamento das partes. 

1.1.1 SEGURANÇA JURÍDICA E ACESSO À JUSTIÇA PELA ADEQUADA 
REDAÇÃO DOS ATOS 

O primeiro mecanismo de garantia de segurança jurídica posto 
em prática por notários e registradores possui caráter eminentemente 
formal, e traduz-se na redação dos atos de maneira escorreita, precisa, 
clara e sem ambiguidades. O mecanismo compreende, também, a 
suficiente e adequada qualificação, descrição e individualização dos 
sujeitos e objetos dos negócios jurídicos. Tratam-se, respectivamente, 
dos princípios da especialidade subjetiva e da especialidade objetiva. 
O notário, além disso, deve garantir que a vontade manifestada pelas 
partes, ou a realidade por ele observada, seja correta e adequadamente 
reduzida a escrito. Sobre a importância da forma, Loureiro (2020, 
p.493) disserta:

O espírito do formalismo se nutre de raízes que 
transcendem o jurídico para penetrar no fundo 
do espírito humano: a forma, em um sentido 
amplo, confunde-se com o conjunto dos caracteres 
essenciais que fazem que as coisas sejam como 
são. É por meio da forma que o intelecto humano 
distingue uma coisa das demais. Aquilo que é 
diferente ou individual somente pode se expressar 
por sua forma. A forma, diz JHERING, “é o maior 
inimigo do capricho, é a irmã gêmea da liberdade… 
Formas são as escolas da disciplina e da ordem, e, 
portanto, da própria liberdade”. 

Nesse sentido, forma é garantia. A realização de determinados 
atos na forma solene garante, sob o prisma instrumental, maior 
segurança às partes quanto à redação, interpretação e conservação do 
documento.
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Embora a adequada redação dos atos possa parecer tarefa 
simples, a prática mostra o contrário. São extremamente comuns os 
litígios originados de ambiguidades ou obscuridades em cláusulas 
contratuais; conflitos estes que, na maioria dos casos, poderiam ter 
sido evitados pela observância rigorosa de uma técnica instrumental. 
E este é um dos papéis do tabelião e do oficial de registro.

Desde já, é possível notar o papel dos cartórios na promoção do 
acesso à justiça, em sua dimensão preventiva. Por meio da adequada 
redação dos atos, os delegatários ativamente trazem segurança jurídica 
às partes e à sociedade, prevenindo a emergência de conflitos tanto de 
ordem patrimonial quanto pessoal.

1.1.2 SEGURANÇA JURÍDICA E ACESSO À JUSTIÇA PELA 
QUALIFICAÇÃO NOTARIAL E REGISTRAL

O segundo mecanismo por meio do qual tabeliães e oficiais 
de registro garantem segurança jurídica e previnem conflitos é por 
meio da verificação rigorosa dos elementos, requisitos e formalidades 
exigidos pelo ordenamento jurídico para a prática de determinado ato. 

No universo notarial, esse processo é batizado de “qualificação 
notarial”, e se desdobra em dois expedientes distintos: o juízo notarial 
e a fiscalização notarial. O juízo notarial é o procedimento por meio do 
qual o profissional, no momento da lavratura do ato, verifica e dá fé da 
identidade, capacidade, legitimidade e suficiência da representação 
das partes. Esses são elementos essenciais do ato notarial, conforme 
exigido pelo art. 215 do Código Civil. A esse respeito, Loureiro (2020, 
p. 579, g.n.) mais uma vez é preciso:

As apreciações notariais sobre a identidade, 
a capacidade e a legitimidade das partes são 
juízos de valor que têm por base a constatação 
de fatos: a presença dessas pessoas perante o 
notário permite que este possa avaliar e sopesar 
as respectivas qualidades jurídicas. São resultados 
de uma operação intelectual, de um raciocínio 
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que leva o notário (ou qualquer pessoa normal) a 
extrair do fato alguma qualidade ou consequência 
que, embora não seja factual, é lógica e, portanto, 
presumida como verdadeira. 

Por sua vez, a fiscalização notarial consiste no exame de 
legalidade realizado pelo notário em relação ao objeto do ato e à vontade 
manifestada pelas partes, compreendendo também a conferência e 
certificação do cumprimento de todas as formalidades e requisitos 
legalmente exigidos para a validade e eficácia do ato. 

Quando o notário, por exemplo, certifica a apresentação da 
certidão de quitação do imposto de transmissão na lavratura de ato 
que importe em transmissão de direitos reais sobre bens imóveis, está 
fiscalizando o cumprimento de formalidade essencial à prática do ato 
(sem adentrar no mérito da legalidade dessa formalidade). Da mesma 
forma, o notário deve se recusar a lavrar atos em que haja indício de 
fraude ou simulação, atuando, nesse sentido, como fiscal da ordem 
jurídica no direito privado. 

No caso do registro público, esse mecanismo de segurança 
jurídica se materializa por meio da “qualificação registrária”, 
corolário do princípio da legalidade. Vale ressaltar que, embora mais 
frequentemente seja associada ao registro imobiliário, a função 
qualificadora é competência e dever de todos os oficiais de registro. 
Sem adentrar profundamente na matéria, o exame de qualificação é 
uma investigação instrumental realizada pelo registrador, de forma a 
apurar a existência de vícios ou óbices que impeçam o registro do título 
ou declaração, ainda que tenha origem judicial (v.g., AC 92.906-0/3 da 
Comarca de Barretos, rel. Des. Luís Tâmbara, DOJ de 20.08.2002, p. 8.). 
Nesse exame, o registrador qualifica a “validade do negócio jurídico, a 
sua forma e demais circunstâncias” (LOUREIRO, 2018, p. 576). 

Para Luiz Guilherme Loureiro (2018, p. 575), o exame de 
qualificação registrária seria dotado das seguintes características: 
independência; completude e integralidade; e obrigatoriedade. A 
primeira característica se justifica porque, sendo profissional do 
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direito, o registrador realiza a qualificação com independência no 
exercício de suas atribuições. A segunda exprime-se no fato de que a 
qualificação recai sobre a inteireza do título ou declaração, devendo as 
eventuais exigências ser apresentadas de uma só vez, em documento 
único. Por fim, a terceira característica deriva da impossibilidade 
de o registrador escusar-se de realizar a qualificação a pretexto de 
obscuridade ou omissão legal. 

Ao realizar o exame de qualificação, o registrador garante que 
apenas títulos válidos, eficazes e hígidos ingressem nos registros 
públicos, tornando-se oponíveis erga omnes através da publicidade 
registral. Com isso, o oficial efetivamente previne conflitos e garante 
segurança às partes e aos terceiros que eventualmente consultem os 
assentos. 

Portanto, tanto os tabeliães quanto os oficiais de registro trazem 
segurança jurídica à sociedade através da qualificação (notarial ou 
registrária). Essa contribuição, de extrema importância nas sociedades 
contemporâneas, insere-se na dimensão de prevenção de conflitos 
do acesso à justiça. Isso porque, como se sabe, a segurança jurídica 
estabiliza e alinha as expectativas sociais e jurídicas das partes e da 
sociedade, prevenindo a emergência de disputas.

1.1.3 SEGURANÇA JURÍDICA E ACESSO À JUSTIÇA PELA PUBLICIDADE 
NOTARIAL E REGISTRAL

O terceiro mecanismo por meio do qual os agentes delegados 
promovem a segurança jurídica e o acesso à justiça é a publicidade 
notarial e registral. Como é cediço, em regra, tanto os atos notariais 
quanto registrais são públicos, sendo cognoscíveis por qualquer 
pessoa, a qualquer momento, mediante certidão (art. 10, IV, c/c art. 
11, VII, da Lei 8.935/94), independentemente de justificativa. Por esse 
motivo, diz-se que a publicidade dos atos é indireta: “apenas se dá 
mediante pedido de certidão onde sejam individualizados os atos e 
documentos a cujo acesso se requer” (LOUREIRO, 2018, p. 111). 
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Naturalmente, a publicidade notarial e registral não é 
absoluta, sob pena de dano irreparável a outros direitos protegidos 
constitucionalmente, tais como a intimidade, a vida privada e a 
honra. Por isso, atos sensíveis, que digam respeito a aspectos íntimos 
da personalidade ou da vida familiar, poderão ter sua publicidade 
restringida, apenas sendo deferida às partes, seus procuradores ou 
advogados, e a quem mais a lei facultar o acesso. Por exemplo, no 
caso do registro civil das pessoas naturais, as informações relativas à 
adoção não serão publicizadas em certidão, nos termos do art. 47, §4º, 
da Lei nº. 8.069/90, salvo por ordem judicial. Nem mesmo o adotado 
poderá ter acesso a tal informação antes de completar os dezoito anos 
(art. 48 do ECA), exceto em casos especiais.

É certo que, ao assegurarem a publicidade e disponibilidade das 
informações constantes de seus assentos, os delegatários promovem 
segurança jurídica para toda a comunidade. Por meio da publicidade, 
qualquer pessoa pode tomar conhecimento das situações jurídicas 
relativas a pessoas e coisas dentro da comunidade jurídica, o que 
facilita e estabiliza o trato negocial, empresarial e imobiliário. Através 
do registro civil, por exemplo, uma parte pode tomar conhecimento 
da capacidade civil da outra antes da conclusão dos negócios jurídicos, 
o que incrementa a segurança a respeito de sua validade e eficácia, 
prevenindo futuros conflitos. 

Além disso, a publicidade notarial e registral também se 
encontra inscrita no âmbito do acesso à justiça pela via dos direitos. 
Isso porque, ao garantirem que os atos constantes de seus assentos 
estarão disponíveis a qualquer pessoa, os oficiais contribuem para a 
concretização do direito à informação, inclusive a respeito dos próprios 
direitos dos interessados. Trata-se de elemento expressamente 
abordado por Marjorie Marona (2013, p. 118-120) na concepção original 
do acesso à justiça pela via dos direitos. Ademais, ao promoverem 
a adequada conservação e guarda desses documentos, muitas vezes 
por longos anos, os notários e registradores também auxiliam na 
promoção do direito à memória individual, histórica e cultural.
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1.1.4 SEGURANÇA JURÍDICA E ACESSO À JUSTIÇA PELO 
ACONSELHAMENTO DAS PARTES

Por fim, vislumbra-se um quarto mecanismo de garantia de 
segurança jurídica e acesso à justiça pelos notários e registradores: 
o aconselhamento das partes. É fato que os tabeliães e oficiais de 
registro, enquanto profissionais do direito, possuem o dever de atuar 
como assessores imparciais dos interessados, prestando-lhes as 
informações necessárias para o adequado exercício de suas pretensões 
jurídicas, dentro dos limites da atuação da serventia. Nesse sentido, 
ao aconselhar as partes, por meio de informações de qualidade e 
prestadas com imparcialidade, o delegatário acaba por auxiliá-las na 
tomada de decisões informadas e legítimas, propiciando estabilidade 
e segurança jurídicas. 

Mas, para além de trazer segurança jurídica, o aconselhamento 
das partes se insere diretamente na dimensão do acesso à justiça pela 
via dos direitos. Afinal, em muitas ocasiões, os cidadãos se dirigem 
às serventias em busca de informações sobre como resolver um 
problema de dimensão jurídica ou para se informarem a respeito da 
forma de exercer um direito. Nesse contexto, os delegatários e seus 
prepostos, ao oferecerem informação e assessoramento imparciais, 
são capazes de conscientizar o cidadão a respeito de seus direitos e 
dos mecanismos para alcançá-los, de maneira clara e em linguagem 
acessível.

Como exemplo, um causo: um cidadão busca o registro civil das 
pessoas naturais querendo “se separar da esposa”. Nada mais natural; 
afinal, naquela serventia havia sido celebrado o matrimônio. Nessa 
situação, o registrador deverá informá-lo sobre qual é a dimensão 
jurídica do divórcio, bem como orientá-lo de que o procedimento 
poderá ser realizado judicialmente (art. 731 do CPC) ou em um cartório 
de notas (atendidos os requisitos do art. 733 do CPC), e, depois, a 
sentença ou escritura deverá ser trazida para averbação. Além disso, 
deverá orientá-lo sobre a necessidade de se obter a assistência de um 
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advogado ou da Defensoria Pública, sendo que o patrono poderá ser 
comum, se as partes forem concordes.

Uma explicação desse teor, em linguagem acessível, pode ser 
suficiente para que a parte dê pleno andamento às suas pretensões, 
concretizando o acesso a direitos e proporcionando efetivo acesso 
à justiça. Nesse sentido, o papel de assessoramento exercido pelos 
cartórios, através dos delegatários e seus prepostos, é aplicação direta 
da dimensão informativa do acesso à justiça pela via dos direitos.

1.2 OS CARTÓRIOS E A PROMOÇÃO DE JUSTIÇA SUBSTANCIAL: 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E O ACESSO À JUSTIÇA PELA 
VIA DOS DIREITOS

No item anterior, demonstramos que os cartórios promovem 
ativamente o acesso à justiça,  por meio da prevenção de conflitos 
e do fornecimento de informações relacionadas ao exercício de 
direitos. Contudo, as serventias extrajudiciais também são sólida via 
de promoção de justiça substancial aos jurisdicionados, de maneira 
simplificada, célere e segura, como agora passaremos a demonstrar.

No primeiro capítulo deste trabalho, compreendemos que uma 
das dimensões do acesso à justiça se concretiza por meio da efetiva 
garantia de direitos aos cidadãos, de prestação positiva ou negativa. 
Por exemplo, o Poder Executivo, por meio de políticas públicas 
efetivas, propicia o acesso à justiça ao garantir às pessoas as prestações 
prometidas pela ordem jurídico-constitucional justa. Da mesma 
forma, as serventias extrajudiciais são importantes mecanismos de 
acesso a direitos previstos legal e constitucionalmente.

Por exemplo, os ofícios de registro civil, para além de realizarem 
os atos registrais típicos (os quais, por si sós, já são mecanismos 
essenciais para a fruição de direitos), também promovem 
procedimentos que propiciam o acesso a direitos de fundamental 
importância. Por exemplo, os Provimentos nº. 63 e 83, do Conselho 
Nacional de Justiça, permitem aos ofícios de registro civil das pessoas 
naturais o reconhecimento administrativo da paternidade socioafetiva, 
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instituto de promoção da dignidade da pessoa humana e do direito à 
paternidade. 

Outro exemplo relevante diz respeito à usucapião extrajudicial 
sem lide, processada perante o registro imobiliário. Trata-se de forma 
célere, segura e eficiente de promoção dos direitos à propriedade e 
à moradia, sem necessidade de um processo judicial e com plena 
validade jurídica. Também nesse caso, a serventia é sólida via de 
acesso a direitos materiais, e, portanto, de acesso à justiça. 

Por fim, convém mencionar também o divórcio, o inventário 
e a partilha consensuais, os quais podem ser realizados nas 
serventias extrajudiciais quando não houver, na relação jurídica, 
interessados incapazes ou nascituros. Por meio desses procedimentos 
administrativos, que culminam na lavratura de um ato notarial 
(escritura pública), os cartórios possibilitam, de maneira célere e 
segura, o acesso efetivo a direitos patrimoniais (direito à propriedade, 
direito à herança) e pessoais (direito ao divórcio), o que ajuda a 
concretizar a dimensão substantiva do acesso à justiça.

Até o momento, examinamos como os cartórios são sólidas 
vias de acesso à justiça por meio da prevenção dos conflitos (4.1.1) e 
garantia de direitos (4.1.2). Isto é, foi abordada a fase pré-conflito. Na 
seção seguinte, examinaremos o tratamento e a resolução de conflitos 
nas serventias extrajudiciais.

2. TRATAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ADEQUADA, 
JUSTA E EFICAZ NOS OFÍCIOS DE NOTAS E REGISTROS

O principal objetivo deste capítulo é determinar de que forma 
os cartórios promovem o acesso à justiça na posição de integrantes 
do sistema de tratamento e resolução de conflitos. Em outros termos, 
podemos nos perguntar: quais são as vantagens de “desjudicializar” 
o tratamento e a resolução de conflitos por meio das serventias 
extrajudiciais?

Em refulgente artigo científico que aborda o tema, Flávia Hill 
enumera os cinco aspectos que, em sua concepção, devem nortear um 
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“devido processo legal extrajudicial”, a ser observado pelos agentes 
integrantes do sistema de tratamento e resolução de conflitos. São eles: 
“(a) imparcialidade e independência dos agentes competentes; (b) 
controle externo; (c) publicidade; (d) previsibilidade do procedimento 
e (e) contraditório” (HILL, 2021, p. 391). Esses aspectos compõem 
parte essencial do plexo de garantias procedimentais que informam o 
ordenamento jurídico, devendo ser observados em todas as instâncias 
oficiais de resolução de disputas, judiciais ou não, sob pena de se abrir 
espaço para iniquidades e novos conflitos. 

E, neste ponto, as serventias extrajudiciais possuem muito a 
contribuir. Como profissionais do direito, especializados na promoção 
da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, 
notários e registradores são capacitados para manejar a resolução de 
conflitos com observância plena das normas aplicáveis, assegurando 
às partes imparcialidade, independência, segurança, celeridade e o 
necessário acesso à informação. 

Em outras palavras, ao serem trazidas às serventias 
extrajudiciais, as partes encontram um espaço para pleno exercício 
de suas faculdades jurídicas, com garantia de informação e assessoria 
imparcial e de qualidade. Além disso, ficará assegurada a qualidade da 
redação de eventual decisão ou acordo, bem como preservada a dupla-
legalidade do ato (procedimento e conteúdo). 

Assim, no tratamento de conflitos nas serventias, notários 
e registradores atuam como garantidores, observando se os atos 
praticados, procedimentos adotados e acordos celebrados estão de 
acordo com a ordem jurídica. Como já mencionado, esses profissionais 
devem se abster de praticar quaisquer atos sobre os quais pairem 
suspeitas de ofensa à ordem jurídica. No caso, por exemplo, de um 
conflito entre consumidor e empresa, o oficial deverá fiscalizar se o 
acordo não coloca a parte hipossuficiente em extrema desvantagem, 
ou se foi celebrado mediante coação, ameaça ou outra forma de 
supressão de autonomia. 

Essa parece ser uma das principais vantagens da 
“desjudicialização” através dos cartórios extrajudiciais. Os notários 
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e registradores, no foro extrajudicial, oferecem serviços  céleres e 
simplificados; mas são, ao mesmo tempo, profissionais do direito, 
dotados de fé pública e sujeitos ao controle externo do Poder Judiciário, 
o que contribui para proteger a juridicidade do ato. É dizer: as serventias 
conseguem oferecer aos jurisdicionados, simultaneamente, graus 
altos de segurança e de celeridade, como que em um “ponto médio” 
entre a adjudicação e a negociação clássica (privada).

É isso que Flávia Hill (2021, p. 396-7, g.n.) também considera, 
ressaltando que a atividade realizada ostenta o caráter de serviço 
público:

De fato, o regime híbrido que vem sendo instituído 
pelo legislador e que marca a paulatina evolução 
da desjudicialização no Brasil, através da qual 
as funções decorrentes da desjudicialização 
continuam sendo consideradas serviço público, 
agora prestado eminentemente por serventias 
extrajudiciais, mantendo-se a fiscalização do Poder 
Público, acaba por compatibilizar, de um lado, um 
certo grau de estatalidade exigido, até o momento, 
em virtude dos fatores históricos e culturais antes 
apontados, e, de outro, um maior potencial de 
eficiência e dinâmica em sua prestação, visto que 
prestado em caráter privado.

Outro aspecto a ser considerado é a grande capilaridade da rede 
de ofícios de notas e registros no Brasil, o que amplia sobremaneira os 
alcances do sistema de tratamento e resolução de conflitos. Segundo 
dados da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, havia, em 
2019, 13.627 cartórios no Brasil, distribuídos entre os 5.570 municípios 
que compõem a federação. O número é superior ao de delegacias 
(4.283), igrejas (10.802), agências postais (12.362) e até casas lotéricas 
(13.241) (ANOREG/BR, 2019).

Por essa razão, bem observaram Minelli e Cachapuz (2018) que:
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Soma-se a essas características o fato de as 
serventias extrajudiciais possuírem vasta 
capilaridade territorial, o que proporciona 
facilidade de acesso aos interessados até mesmo 
nos menores municípios e distritos do país, onde 
poderão ver seus problemas jurídicos resolvidos de 
forma mais célere e menos onerosa e burocrática, 
porém não menos técnica.

Portanto, parece adequado e pertinente dizer que, para além de 
seu papel de prevenção de conflitos e garantia de direitos, as serventias 
ganham espaço como peças-chave do sistema de resolução de conflitos, 
mormente em função de sua celeridade, segurança e capilaridade. 
Sendo assim, conveniente concluir que as serventias extrajudiciais, 
enquanto instâncias de tratamento e resolução de conflitos, oferecem 
diversas vantagens às partes e à sociedade. 

No entanto, permanece sendo primaz que se observe, com 
antecedência, qual é o método mais adequado às especificidades do 
caso concreto (negociação, mediação, conciliação, justiça restaurativa, 
etc.). Afinal, embora o local onde a técnica é executada e a pessoa 
responsável por conduzi-la sejam importantes, a escolha do método 
adequado permanece sendo mais determinante para a resolução 
efetiva da controvérsia.

2.3 OS CARTÓRIOS PODEM SER CONSIDERADOS UM “MEIO 
ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS”?

Considerando as ideias ilustradas até o momento, incumbe 
esclarecer que as serventias extrajudiciais, embora sejam instâncias 
promissoras para a resolução dos conflitos, não se  caracterizam como 
um meio alternativo (ou complementar) autônomo. Isso porque, 
para exercerem seu papel, as serventias empregam mecanismos 
já existentes de mapeamento e tratamento das controvérsias. Não 
utilizam nenhuma metodologia nova, apenas adaptando as técnicas já 
existentes às suas especificidades.
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Por exemplo, no caso da conciliação e mediação, a 
técnica, procedimento e princípios permanecem os mesmos, 
independentemente de sua realização no ambiente das serventias 
ou não. É verdade que, como já discutido, a mediação e a conciliação 
realizadas pelos oficiais, em geral, trazem vantagens especiais às 
partes, já que o profissional também atua como fiscal da ordem 
jurídica, assessor imparcial dos envolvidos e redator, conservador e 
autenticador dos documentos e acordos produzidos. Entretanto, essas 
adições procedimentais não modificam a essência da mediação e da 
conciliação.

 Por sua vez, em casos como o da usucapião extrajudicial sem 
lide, instituída pelo art. 216-A da Lei nº. 6.015/73, o procedimento 
administrativo se assemelha ao de um processo judicial, muito 
embora realizado de maneira substancialmente mais célere. A parte 
interessada deve estar assistida por advogado (caput do art. 216-A), 
sendo o pedido instruído com os documentos legalmente exigidos (art. 
216-A, incisos I a IV); em seguida, o proprietário registral, os titulares 
de direitos reais sobre o imóvel usucapiendo e os confrontantes são 
notificados, caso suas assinaturas não constem do pedido (art. 216-
A, §2º); a União, Estado, Distrito Federal e Município são também 
notificados, para se manifestarem (art. 216-A, §3º); na sequência, 
são publicados os editais (art. 216-A, §4º), realizadas diligências, se 
necessárias, e, por fim, proferida decisão (art. 216-A, §§5º a 8º). 

 Portanto, o que se vê é que os procedimentos, embora adaptados 
às peculiaridades das serventias notariais e de registro, permanecem 
substancialmente os mesmos. O que ocorre é seu processamento ou 
realização de maneira mais segura, equânime ou célere, no ambiente 
da serventia e sob a condução do notário, do oficial de registro ou 
de seus prepostos. Por isso é que, como já mencionado, a resolução 
de conflitos nos cartórios não dispensa o cauteloso mapeamento da 
controvérsia e a identificação do meio mais adequado. Apenas após 
a identificação do meio adequado é possível decidir em que contexto 
ele será empregado ou promovido (Poder Judiciário, cartório, câmara 
privada, etc.). 



CAPÍTULO 4

PANORAMA ATUAL E HORIZONTE 
DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NOS 
CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS
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Com base no que discutimos até o momento, podemos concluir 
que as serventias extrajudiciais são sólidas vias de acesso à justiça, 
contribuindo com ao menos três das quatro dimensões desse direito 
fundamental: prevenção de conflitos (item 4.1.1); garantia de direitos 
substanciais (item 4.1.2); e gestão e resolução de conflitos (item 4.2). 

Atualmente, a participação dos notários e registradores no 
tratamento e resolução de conflitos se dá, em especial, por meio de 
sua atuação (ou de seus prepostos) como mediadores e conciliadores. 
Neste último capítulo, pretende-se analisar a atual regulamentação 
da matéria, bem como prospectar possíveis caminhos para o 
desenvolvimento da atuação especializada dos delegatários de notas 
e registros. 

O principal marco legal da mediação no Brasil foi instituído com 
a promulgação da Lei nº. 13.140/2015, que regulamenta a atividade, 
incluindo aquela realizada pelos notários e registradores. No entanto, 
como já mencionado anteriormente, a Resolução nº. 125/2010, do 
Conselho Nacional de Justiça e o Código de Processo Civil também 
trazem importantes normas acerca da atividade. Embora ainda 
não exista lei especificamente dedicada à conciliação, é certo que 
esse método encontra respaldo na lei processual e na Resolução nº. 
125/2010, do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, a conciliação 
importa diversos dispositivos da Lei da Mediação, motivo pelo qual 
seu estudo é de fundamental importância.

Logo em seu art. 2º, a Lei nº. 13.140/2015 enuncia os princípios 
orientadores da mediação: imparcialidade do mediador; isonomia 
entre as partes; oralidade; informalidade; autonomia da vontade das 
partes; busca do consenso; confidencialidade; boa-fé.

O princípio da imparcialidade do mediador integra o “devido 
processo legal extrajudicial”, como concebido por Flávia Hill (2021), 
e exige que não existam vínculos entre o profissional e as partes 
envolvidas, ou entre o profissional e o conflito. Ou seja, o mediador 
deve tratar as partes com plena igualdade, garantindo a uma as 
mesmas oportunidades e instruções que garantir à outra. Não se trata 
de neutralidade, sobretudo porque todo mediador, por natureza, não 
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é neutro, possuindo um pré-interesse na resolução do conflito, ou, ao 
menos, em melhorar o processo comunicativo entre as partes. O que o 
mediador não pode ter, sob pena de violação ao princípio, é interesse 
em um resultado determinado. Além de positivado no art. 2º da Lei da 
Mediação, o princípio da imparcialidade é prestigiado pelos arts. 148 e 
149 do Código de Processo Civil.

O princípio da isonomia entre as partes possui dupla-feição. Por 
um lado, garante às partes igualdade de tratamento e oportunidades. 
Por outro, indica que, para a realização da mediação, as partes precisam 
estar em igualdade de condições, ou, ao menos, em condição de 
transigir de forma justa. Relações que envolvam submissão, opressão, 
violência ou subordinação, em regra, não se amoldam a esse princípio, 
como já outrora mencionado.

A seu turno, o princípio da oralidade consagra a prática de 
mediação como processo eminentemente comunicativo, de interação 
espontânea entre agentes reais. Esse preceito vem acompanhado do 
princípio da informalidade, que enuncia que as práticas de mediação 
(e também de conciliação) devem ter seu formalismo reduzido ao 
máximo, sendo que, em regra, apenas o termo final será escrito, sendo 
obrigatoriamente levado à homologação judicial quando envolver 
direitos indisponíveis transigíveis (art. 3º, §2º, da Lei 13.140/2015). 
Sobre o tema, Medeiros (2012, p. 45-6, g.n.) esclarece que:

A informalidade é uma das características mais 
marcantes do instituto da mediação, sobretudo 
em termos comparativos com a via judicial, 
conhecida pelo seu formalismo excessivo, que, 
na ordem prática, acaba por comprometer as 
finalidades últimas do acesso a uma ordem jurídica 
efetivamente justa. Este princípio se desenvolve em 
torno de duas ideias centrais: a ausência de regras 
rígidas às quais a mediação deva se submeter e o 
constante esforço pela máxima simplificação do 
seu procedimento; tudo dentro de uma estrutura 
amplamente maleável, onde a variação estrutural 
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das sessões - número de encontros, tempo de 
duração, momento da fala do mediador e dos 
mediados e o encerramento (com ou sem acordo) 
- tem apoio não em regramento específico, mas no 
comportamento das partes e nas contingências de 
cada caso. 
A informalidade, entretanto, não significa que a 
prática da mediação independa de organização 
e planejamento, pois existem princípios e etapas 
a serem respeitados em nome da boa técnica. O 
sentido é que, cumpridos alguns pressupostos 
mínimos, o mediador possui liberdade para 
conduzir o procedimento da forma que ponderar 
ser a mais proveitosa. 

O princípio da autonomia da vontade é central na regulamentação 
da mediação, desdobrando-se em três postulados principais. Por um 
lado, o princípio enuncia o caráter eminentemente voluntário da 
mediação, segundo o qual “ninguém será obrigado a permanecer em 
procedimento de mediação” (art. 2º, §2º, da Lei nº. 13.140/2015). De 
outro ponto de vista, garante às partes a liberdade de, segundo sua 
vontade, escolher se – e como – desejam realizar a mediação. Ou seja, 
a liberdade das partes, na mediação, traduz-se tanto no procedimento 
quanto no conteúdo. Mais uma vez, Flávia Gomes Medeiros (2012, p. 
47) é precisa:

O princípio da autonomia, também conhecido por 
princípio da voluntariedade ou da autodeterminação 
(MENDONÇA, 2006), caracteriza-se pela liberdade 
das partes na escolha da mediação enquanto método 
de tratamento do conflito, manifestando-se ainda 
ao longo de outras etapas do procedimento, como 
quando da escolha do mediador, da determinação 
do número de sessões, da decisão sobre a 
possibilidade de acordo ou sobre a interrupção 
da mediação. Trata-se, pois, “da liberdade para 
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optar pela mediação como meio de solução de 
conflitos e a liberdade para decidir e resolver o 
conflito no processo de mediação” (SALES, 2004a, 
p. 45). A importância dessa autonomia flexiona-
se no protagonismo das partes perante o caso, 
que tomam o problema para si e constroem 
caminhos próprios, potencializando uma solução 
mutuamente satisfatória. Nesse contexto, o 
mediador está apenas como um facilitador da 
comunicação, auxiliando as partes a descobrirem-
se em meio à alquimia do conflito (WARAT, 2004), 
distante de uma actuação vinculante.

Por fim, sob um terceiro ponto de vista, o princípio da autonomia 
da vontade das partes preleciona que eventual acordo deve refletir 
a vontade livre, lícita e informada das partes. Em outras palavras, o 
resultado da mediação, haja ou não acordo, vem das partes, e não de 
um terceiro, funcionando o mediador como facilitador da interação 
positiva entre os  agentes envolvidos. 

O princípio da busca do consenso traduz, em certo grau, um 
dos objetivos da mediação, que é o de que as partes cheguem a um 
ponto comum através de concessões e reivindicações mútuas. Dessa 
forma, o procedimento de mediação deve não apenas focalizar as 
partes, enquanto gestoras de sua própria autonomia, mas estimulá-las 
a buscar um ponto em comum, que proporcione uma solução justa e 
lícita ao conflito.

O princípio da confidencialidade é corolário da confiança 
que as partes depositam no mediador, enquanto profissional que 
“conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando 
o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito” 
(art. 4º, §1º, da Lei 13.140/2015). Ao mediador, e assim também ao 
conciliador, incumbe guardar segredo dos fatos e relatos que chegam 
a seu conhecimento durante o exercício da atividade, como forma 
de proteção da intimidade e privacidade das partes e facilitação da 
resolução do conflito. É dizer, “a fim de que as partes sintam-se à vontade 
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para dizer o que realmente sentem, entregando-se aos cuidados da 
mediação, desenha-se necessário um ambiente de extrema confiança, 
sendo a confidencialidade […] reserva imprescindível” (MEDEIROS, 
2012, p. 49). 

O mencionado princípio traduz-se, sobretudo, na regra de que 
“toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação 
será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada 
sequer em processo arbitral ou judicial”, conforme caput do art. 30 
da Lei nº. 13.140/2015. Apenas se admite exceção à confidencialidade 
em quatro hipóteses legalmente estabelecidas: (1) se as partes 
expressamente decidirem dessa forma; (2) se a divulgação for 
obrigatória por lei ou necessária para cumprimento do acordo (art. 
30, caput, in fine); (3) para prestação de informações de interesse do 
Fisco (art. 30, §4º); ou (4) se a informação for referente à ocorrência de 
crime de ação pública (art. 30, §3º). 

Por fim, o princípio da boa-fé impõe às partes uma série de 
deveres anexos ao  simples comparecimento às sessões; isso porque o 
sucesso da mediação depende, em larga escala, do comprometimento 
e da postura das partes. Por essa razão, devem manter, uma com a 
outra, e ambas com o mediador, condutas compatíveis com os deveres 
gerais de lealdade, honestidade,  informação, cooperação e probidade. 

O Conselho Nacional de Justiça, ao expressamente regulamentar 
a mediação e a conciliação realizadas nos cartórios, reconheceu 
nessas instituições uma série de características que lhes possibilitam 
promover a técnica com satisfatória qualidade. Afinal, as serventias 
permitem a presença indireta do Estado no ato, o que, como já 
mencionado, maximiza a segurança jurídica dos procedimentos. 
São três as principais razões pelas quais se acredita que as serventias 
notariais e de registro possuem grande potencial de execução adequada 
e satisfatória da mediação e da conciliação. 

Em primeiro lugar, porque diversos princípios e aspectos da 
mediação e da conciliação encontram correspondência na atividade 
notarial e registral. Por exemplo, a imparcialidade é princípio comum 
a ambas as funções. Além disso, o tabelião e o oficial de registro, por 
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serem profissionais do direito, com fé pública e que exercem serviço 
público, normalmente são agraciados com a confiança das partes, o 
que facilita a realização do procedimento.  

Em segundo lugar, porque, como já comentado, as serventias 
oferecem graus satisfatórios de celeridade e de segurança jurídica na 
resolução de conflitos; seus profissionais são capacitados e possuem 
o dever de garantir que o acordo eventualmente firmado pelas partes 
esteja em conformidade com o ordenamento jurídico, redigindo-o 
em termos claros e mantendo-o arquivado no cartório. Ou seja, 
em comparação com a mediação e conciliação judiciais, são, em 
princípio, capazes de oferecer maior celeridade; e, em comparação 
com as câmaras privadas e profissionais liberais, oferecem maiores 
graus de segurança jurídica, até por tratar-se de serviço público, e, 
dessa forma, de extensão do Estado.  

Em terceiro lugar, porque os tabeliães e oficiais de registro 
possuem o dever de, imparcialmente, assessorar juridicamente as 
partes, também se aplicando essa regra à mediação e à conciliação, 
no que couber. Ou seja, o delegatário, quando entender cabível, e 
observados os demais princípios da técnica em execução, poderá 
informar as partes a respeito de suas situações jurídicas, assim como 
dos melhores mecanismos jurídicos para atingir suas pretensões. 

Examinemos, então, de que forma o Conselho Nacional de 
Justiça regulamentou a matéria.

 1. REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO PROVIMENTO Nº. 
67 – CNJ

Logo em seu início, o Provimento nº. 67-CNJ dispõe que as 
Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados poderão exigir que os 
notários e registradores requeiram prévia autorização para realização 
da mediação e conciliação nos cartórios, através de procedimento que 
será regulamentado em parceria com os NUPEMECs12. Como forma de 
controle externo  da atividade, o mencionado Provimento dispõe que 

12 Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos. 
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caberá à Corregedoria-Geral de Justiça e ao CEJUSC13 a fiscalização da 
mediação e conciliação realizadas pelos notários,  registradores e seus 
prepostos.

Além disso, tanto os notários e registradores quanto seus 
prepostos e escreventes habilitados à atividade de conciliação e 
mediação deverão estar cadastrados nos NUPEMECs, nos termos do 
art. 5º, §1º, do mencionado diploma regulamentador: 

Art. 5º. §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.

À luz desse dispositivo, já é possível perceber que o Conselho 
Nacional de Justiça buscou posicionar a conciliação e a mediação 
realizadas nas serventias como formas “qualificadas” de conciliação 
e mediação, mais de perto fiscalizadas e orientadas pelo Estado. Na 
mesma linha de pensamento, o art. 6º do Provimento nº. 67 dispõe 
que:

 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, 

13 Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
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regulamentada pela Resolução ENFAM n. 6 de 21 de 
novembro de 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.

É notória a operação realizada pelo CNJ para definição dos 
requisitos do mediador que atuará nos cartórios. Trata-se de claro 
“meio-termo” entre o mediador extrajudicial (“qualquer pessoa capaz 
que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação”) 
e o mediador judicial (“pessoa capaz, graduada há pelo menos dois 
anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola 
ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM 
ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da 
Justiça”).

Com essas disposições, o Conselho Nacional de Justiça buscou 
assegurar às partes, nas serventias, uma experiência de mediação ou 
conciliação similar àquela que teriam no Poder Judiciário, com graus 
satisfatórios de segurança jurídica e profissionalismo. 

Na sequência, o art. 10 do Provimento regula quais partes 
poderão ser admitidas à mediação e à conciliação nos cartórios: 
“a pessoa natural absolutamente capaz, a pessoa jurídica e os entes 
despersonalizados a que a lei confere capacidade postulatória”. Ou 
seja, não apenas os entes com personalidade jurídica, mas também 
a massa falida, o condomínio edilício, a herança jacente, o espólio, 
dentre outros, poderão ser partes na mediação ou conciliação 
realizadas na serventia. 
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As partes poderão estar presentes na sessão ou representadas 
por procurador constituído por instrumento público ou particular 
com firma reconhecida, com poderes para transigir. Como é cediço, as 
partes podem estar acompanhadas por advogado ou defensor público. 
Se uma das partes comparecer assistida, e outra não, o mediador ou 
conciliador suspenderá o ato até que ambas providenciem assistência 
(art. 11, parágrafo único), em homenagem ao princípio da isonomia. 

Em consonância plena com o que dispõe a Lei nº. 13.140/2015, 
o Provimento nº. 67 -CNJ estabelece que poderão ser objeto da 
conciliação ou da mediação os direitos disponíveis, assim como os 
direitos indisponíveis que admitam transação. A mediação poderá 
versar sobre todo o conflito ou parte dele, e, no caso de acordo que 
verse sobre direitos indisponíveis, mas transigíveis, a homologação 
judicial será obrigatória. 

É interessante compreender o que se designa por “direitos 
indisponíveis que admitem transação”. Afinal, a doutrina clássica 
é categórica em enunciar que os direitos disponíveis podem ser 
negociados, enquanto os indisponíveis não admitem transação, 
ficando sob a tutela exclusiva do Estado. No entanto, é certo que tal 
postulado já foi flexibilizado, abrindo-se espaço para uma terceira 
categoria de direitos, a qual é amplamente reconhecida pela doutrina 
contemporânea. Esses direitos, embora sejam, de per si, indisponíveis, 
podem ter seus efeitos ou o modo de seu exercício regulados, através de 
concessões e reivindicações mútuas por parte dos sujeitos envolvidos. 

É o caso, por exemplo, do direito à intimidade. Nos termos do 
art. 21 do Código Civil, “a vida privada da pessoa natural é inviolável”, 
sendo que tal direito, para além de intransmissível e irrenunciável, 
não é susceptível de limitação voluntária, conforme regra geral 
aplicável aos direitos da personalidade, prevista no art. 11 do Código 
Civil. Contudo, embora não possa alguém renunciar a seu direito 
à intimidade, poderá transacionar a seu respeito, definindo, por 
exemplo, em mútuo acordo, montantes indenizatórios, prazos de 
sujeição e condições de exercício. É o que ocorre, por exemplo, com 
os participantes de reality shows. 
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Outro caso paradigmático é o do direito à guarda de crianças 
e adolescentes. Embora indisponível, esse direito admite transação, 
podendo as condições de seu exercício ser objeto de mediação ou 
conciliação. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA 
CONSENSUAL. FORO DE COMPETÊNCIA. 
ART. 147, I DO ECA. MELHOR INTERESSE DO 
MENOR. GUARDA DE MENOR. INDISPONÍVEL. 
TRANSIGÍVEL. O propósito recursal é julgar 
acerca da competência do juízo brasileiro para 
tratar da homologação de acordo extrajudicial de 
mudança de guarda de menor, tendo em vista que 
a avó paterna, a quem se visa transferir a guarda 
e com quem se encontra o menor, é domiciliada 
nos Estados Unidos. A inteligência do art. 147, 
inc. I, do ECA é a de que o foro competente para 
julgar controvérsias sobre guarda é o domicílio 
de quem detém a guarda de fato do infante, de 
forma a minimizar os impactos do litígio na vida 
do menor e a oferecer prestação jurisdicional a 
este de forma rápida e efetiva. A hipótese de acordo 
extrajudicial de mudança consensual de guarda 
sem controvérsia que demande o estabelecimento 
de processo litigioso possibilita a flexibilização da 
norma cogente, em atenção ao melhor interesse do 
menor. O acordo que se limita a estabelecer forma 
de exercício de guarda não implica em renúncia 
de direito, sendo passível de transação. Recurso 
Especial conhecido e provido, para fixar o foro de 
competência no Brasil e homologar o acordo de 
transferência de guarda.
(REsp 1597194/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 
22/08/2017, g.n.)
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Portanto, o Provimento nº. 67 - CNJ, para além de estar em 
consonância com a Lei da Mediação, mostra-se a par da jurisprudência 
e da doutrina que tratam da disponibilidade dos direitos. Assim, não 
há óbice ao comparecimento das partes à serventia extrajudicial para 
procedimentos de conciliação ou mediação que envolvam direitos 
indisponíveis, mas transigíveis. 

Interessante avanço do Provimento nº. 67 diz respeito à 
atribuição de competência aos notários e registradores para requerer, 
diretamente ao juízo, a homologação de acordo celebrado na serventia, 
que diga respeito a direitos indisponíveis e transigíveis. Trata-se de 
mecanismo que garante maior segurança, celeridade e praticidade 
para as partes, que não precisarão buscar um advogado para requerer 
a homologação do acordo. Celebrado o acordo que tenha por objeto 
direito indisponível, mas transigível, e registrado seu teor no livro 
competente, o notário ou registrador encaminhará ao juízo o termo 
lavrado, acompanhado dos documentos apresentados pelas partes. 
Em caso de homologação, devolverá o termo homologado diretamente 
às partes, nos termos do art. 12, §2º, do mencionado Provimento. 

Segundo o Provimento nº. 67-CNJ, as partes interessadas na 
realização de conciliação ou mediação devem formular requerimento, 
individual ou conjunto, à serventia, indicando as informações mínimas 
previstas no art. 14:

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.
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Imediatamente após o recebimento do requerimento, o notário 
ou registrador deverá registrá-lo em livro de protocolo específico, 
destinado especificamente à conciliação e mediação, designando, 
de imediato, a data e horário da primeira sessão. Ao apresentante do 
pedido será dada ciência da data e horário, considerando-se informado 
o requerente, ainda que aquele não o seja. O requerente deverá, no 
ato, efetuar o pagamento dos emolumentos correspondentes a uma 
sessão de 60 (sessenta) minutos. 

Se o requerimento não estiver em ordem, o delegatário 
notificará o requerente para emendá-lo, no prazo de dez dias (art. 
15 do Provimento nº. 67-CNJ), designando, se necessário, nova data 
para a sessão. Se o requerimento estiver em ordem, o notário ou 
registrador dará ciência da data e horário da sessão à outra parte, por 
qualquer meio idôneo, preferencialmente eletrônico. Se a notificação 
for feita por carta registrada, com aviso de recebimento, ou através 
do registrador de títulos e documentos da comarca do notificado, os 
custos dessas operações serão pagos pelo requerente. 

À outra parte será remetida cópia do requerimento, sendo 
necessariamente informada de que a participação é facultativa. O 
notário ou registrador deve conceder prazo de dez dias para que a 
outra parte, querendo, solicite designação de nova data para a sessão, 
nos termos do art. 20 do Provimento nº. 67 - CNJ

Na data e hora designadas para a sessão, o notário, registrador 
ou preposto habilitado procederá ao chamamento nominal das partes, 
sendo que, constatada a ausência de qualquer delas, o requerimento 
será arquivado, salvo: i) se houver pluralidade de requerentes ou 
requeridos; ii) se comparecerem pelo menos duas partes com o intuito 
de transigir; ou iii) se as partes derem notícia formal da viabilidade de 
eventual acordo. 

Se não for obtido acordo, as partes poderão optar pela realização 
de novas sessões. Caso não optem, o requerimento será arquivado. E, 
arquivado o requerimento por qualquer causa, será essa circunstância 
anotada no livro de conciliação e mediação, com remissões recíprocas 
ao protocolo específico.
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Caso seja obtido acordo, o notário ou registrador redigi-lo-á, em 
termo, que será arquivado no livro de conciliação ou mediação (art. 22 
do Provimento nº. 67-CNJ). As partes obterão traslado ou certidão do 
termo, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos 
do art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Por fim, o art. 40 do Provimento nº. 67-CNJ, em homenagem 
ao princípio da imparcialidade dos notários e registradores, dispõe 
que fica vedado a esses profissionais incluir, nos documentos por 
eles lavrados, cláusula compromissória de conciliação ou mediação 
extrajudiciais. 

 Compreendida a sistemática legal que rege a mediação e 
a conciliação realizadas nos cartórios, bem como as vantagens de 
sua realização nesse modelo, passemos às considerações finais do 
presente trabalho. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

HÁ ESPAÇO PARA MAIS ATOS 
DELEGÁVEIS A NOTÁRIOS E
REGISTRADORES?
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No curso desta obra, analisamos diversas formas por meio das 
quais notários e registradores contribuem para a concretização do 
acesso à justiça, em três da suas quatro dimensões. Também concluiu-se 
que o regime jurídico ao qual se submetem as serventias extrajudiciais 
oferece diversas vantagens para a prevenção, tratamento e resolução 
de diversos tipos de conflitos, combinando celeridade, efetividade, 
capilaridade e segurança. 

 Diversas propostas legislativas planejam ampliar o rol de 
atos de competência de notários e registradores, diretamente 
reconhecendo seu papel civilizatório e de pacificação social. Uma das 
propostas de maior destaque consubstancia-se no Projeto de Lei nº. 
6.204/2019, de autoria da Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), que 
introduz no sistema jurídico a execução civil extrajudicial, que ficaria 
sob a incumbência dos tabeliães de protesto (agentes de execução).

 A proposta, que tira sua inspiração de países como França e 
Portugal, promete agilizar o processo de execução civil no Brasil, cuja 
média de duração, a nível nacional, é de 4 anos e 3 meses, podendo 
essa média atingir 8 anos e 3 meses em alguns Tribunais estaduais 
(CNJ, 2020). A iniciativa foi recebida com ânimo por diversos setores da 
doutrina, e representa um passo importante no desenho do sistema de 
solução de conflitos que o Brasil efetivamente construirá nas próximas 
décadas. Sem dúvidas, o processo de desjudicialização, atualmente 
capitaneado pelas serventias notariais e de registro, representará 
importante ferramenta nesse processo. 

 No entanto, é importante que sempre tenhamos em mente 
que o escopo do acesso à justiça vai muito além da simples ideia de 
pôr termo aos conflitos. O conceito engloba, também, a prevenção 
e tratamento adequado das controvérsias, a garantia de direitos e a 
produção constante  e persistente de uma ordem jurídica justa e 
equânime – para todos.
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