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RESUMO 

 

O acesso à justiça é um direito fundamental previsto no texto constitucional que busca garantir 

a efetivação de uma ordem jurídica justa e não somente o acesso ao poder judiciário. Em razão 

da morosidade, da burocracia e da limitação do poder judiciário, aliada ao aumento da procura 

pelos meios mais adequados para a resolução de conflitos, percebe-se a importância da 

desjudicialização. A desjudicialização é um procedimento por meio do qual se busca 

concretizar determinado direito pela via não judicial. O presente trabalho busca, assim, discutir 

a concretização do direito fundamental de acesso à justiça por meio das serventias 

extrajudiciais, utilizando a pesquisa bibliográfica e descritiva para fazer uma comparação 

entre os institutos na seara judicial e extrajudicial, fundamentando os pontos positivos e 

negativos de cada procedimento. As serventias extrajudiciais podem ser úteis contributos para 

a efetivação do acesso à justiça pela não judicialização, podendo colaborar significativamente 

para: concretização do direito fundamental ao acesso à justiça e à razoável duração do 

processo; auxílio ao poder judiciário em razão da redução de demandas judiciais; solução não 

adversarial para determinado caso concreto. As serventias extrajudiciais têm se apresentado 

como efetivo meio de desjudicialização e garantia da concretização do acesso à justiça à 

população por possuir características, como a capilaridade, estando presente em todos os 

municípios brasileiros e em quase todos os distritos desses municípios, a prestação de serviço 

público de maneira particular e não possuírem custos para os cofres públicos, pois a sua 

remuneração é feita por meio de terceiros, a fé pública que garante segurança jurídica aos atos 

praticados pelo tabelião ou oficial de registro.  

 

 

Palavras-Chave: Acesso à justiça. Desjudicialização. Serventias Extrajudiciais. Registro de 

Imóveis. Tabelionato de Notas e de Protesto. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Access to justice is a fundamental right provided for in the constitutional text that seeks to 

ensure the implementation of a fair legal order and not just access to the judiciary. Due to the 

slowness, bureaucracy and the limitation of the judiciary, allied to the increase in the search 

for the most adequate means for resolving conflicts, the importance of de-judicialization is 

perceived. De-judicialization is a procedure through which one seeks to materialize a certain 

right through non-judicial means. The present work thus seeks to discuss the realization of the 

fundamental right of access to justice through extrajudicial services, using bibliographical and 

descriptive research to make a comparison between the institutes in the judicial and 

extrajudicial fields, basing the positive and negative points of each procedure. The 

extrajudicial services can be useful contributions to the realization of access to justice through 

non-judicialization, and can contribute significantly to: fulfillment of the fundamental right to 

access to justice and a reasonable duration of the process; assistance to the judiciary due to the 

reduction of legal demands; non-adversarial solution for a specific case. The extrajudicial 

services have been presented as an effective means of de-judicializing and guaranteeing the 

realization of access to justice for the population because they have characteristics, such as 

capillarity, being present in all Brazilian municipalities and in almost all districts of these 

municipalities, the provision of public service in a private manner and do not have costs for 

the public coffers, as their remuneration is made through third parties, the public faith that 

guarantees legal security to the acts performed by the notary or registration officer. 

 

 

Keywords: Access to justice. De-judicialization. Extrajudicial Services. Property Registration. 

Notary of Notes and Protest. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abordará os desafios da concretização do acesso à justiça, sob o 

enfoque da atuação das serventias extrajudiciais, com o fito de aferir se realmente é real a 

capilarização dessa “mão” do Estado como instrumento hábil a garantir a efetivação de alguns 

direitos a um número maior de pessoas, a partir de uma resposta estatal célere, eficaz e com 

segurança jurídica, sem que seja necessário propor ação junto ao poder judiciário. Buscará 

averiguar suscintamente contribuições acerca do significado justiça, que por albergar 

compreensões diversas não comporta um conceito único e de fácil constatação, sendo trazidos 

alguns entendimentos que foram consolidados acerca do assunto. 

A pesquisa utilizará uma metodologia descritiva e irá fazer uma abordagem acerca de 

dados de procedimentos extrajudiciais e judiciais, comparando-os entre si e fundamentando-os 

com base nas informações disponibilizadas do Conselho Nacional de Justiça. A metodologia 

explicativa será útil para identificar algumas situações que contribuem para o fenômeno da 

desjudicialização; e, por fim, a pesquisa bibliográfica com levantamento de informações a partir 

de livros, artigos e revistas científicas.   

Inicia-se, no primeiro capítulo, o estudo com a contextualização do acesso à justiça, 

compreendido não somente como acionamento do poder judiciário, mas também como uma 

efetiva, igualitária e justa concretização e efetivação da mais vasta gama de direitos possível.  

Alguns conceitos serão explicados fazendo uma digressão histórica à Grécia antiga, 

passando pelos sofistas, Aristóteles, Platão, contudo pelo escopo do trabalho e pela robustez 

dos escritos que já existem nessa perspectiva, serão explorados de forma mais amiudada as 

contribuições de autores contemporâneos, com enfoque no pensamento de Mauro Cappelletti e 

Bryan Garth.  

Quando for mencionado o termo justiça no decorrer do trabalho será com base no 

pensamento de Amartya Sen, segundo o qual entende que o ideal de justiça busca uma maneira 

de tratar todas as pessoas igualitariamente, permitindo oportunidade de todos em uma 

sociedade, sem haver privilégios de ordem econômica ou social. 

Analisar-se-á os mecanismos não adversariais de resolução de conflitos e os benefícios 

que podem realizar para a concretização de uma prestação jurisdicional adequada e satisfatória, 

como, por exemplo, ser o meio mais adequado para determinado caso concreto, ser um auxílio 

ao poder judiciário para reduzir as demandas judiciais, possuir procedimentos céleres e que 

garantem segurança jurídica.  
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Será realizada ainda uma contextualização da utilização do processo como instrumento 

de poder estatal, bem como uma abordagem acerca das ondas de acesso à justiça expostas por 

Cappelletti e Garth. A partir da concepção do processo como meio de resolução de conflitos e 

consequente congestionamento do poder judiciário é que será demonstrada uma possível 

solução, que é por meio da desjudicialização. Serão ainda demonstrados alguns mecanismos 

extrajudiciais para resolver os conflitos, como a conciliação e a mediação e quais os benefícios 

e obstáculos para efetiva utilização. 

No segundo capítulo será apresentada a atividade notarial e registral, que se inicia com 

a sua conceituação e breve análise histórica, compreendendo que tal ofício existe desde o 

período da Grécia antiga, 500 a.c., pois surgiu diante de uma necessidade social de garantir 

segurança aos atos e negócios praticados por particulares. Assim, também importante entender 

quais os diversos tipos de modelos que versam acerca do direito notarial e registral, como o 

latino e o anglo-saxão, pois varia de acordo com os costumes e legislações locais. 

A atividade notarial e registral possui uma peculiaridade, pois se trata de um serviço 

público, determinado expressamente em nossa constituição federal em seu art. 236, exercido 

por um profissional de maneira privativa, mediante aprovação em concurso público de provas 

e títulos. O profissional que exerce a atividade notarial e registral é o responsável pela 

administração da serventia extrajudicial de maneira privativa e autônoma, não sendo 

subordinado do Estado, porém este possui um papel importante na fiscalização de tal atividade. 

O notário e registrador possuem características de assessoramento das partes, devendo utilizar 

seus conhecimentos jurídicos para concretizar o desejo das mesmas, sempre exercendo o ofício 

de modo imparcial. Tal função possui um caráter de relevante importância na prevenção de 

conflitos, haja vista ser responsável pela formalização dos negócios e pela garantia da 

veracidade de atos e documentos dos interessados. 

O tabelião e o oficial de registro no exercício das suas funções deverão obedecer não 

somente as regras previstas na legislação, como também alguns princípios inerentes a atividade 

notarial e registral, como o da continuidade registral, da especialidade objetiva e subjetiva, da 

rogação, dentre outros. Além do respeito aos princípios, tais profissionais possuem direitos e 

deveres inerentes ao exercício do ofício, que deverão ser cumpridos, sob pena de 

responsabilização nas esferas civil, criminal e administrativa. Em relação a essa 

responsabilização serão analisadas algumas decisões jurisprudenciais recentes mudando 

entendimento da Lei dos notários e registradores, que determinava uma responsabilidade 

subjetiva do profissional. 

Além disso, explicitará as funções do Estado na fiscalização da atividade notarial e 
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registral e também as competências materiais e territoriais que as diversas serventias 

extrajudiciais possuem. 

No último capítulo, realizar-se-á uma diferenciação entre serventia extrajudicial e 

cartórios, haja vista que possuem conceitos distintos. Também será exposta a importância que 

os serviços notariais e registrais têm para a sociedade, como amplo acesso à justiça, facilidade 

no deslocamento do particular em razão da existência de serventias em municípios e quase todos 

distritos, gratuidade dos atos para os reconhecidamente pobres, entre outros.  

Por fim, será feita uma abordagem sobre algumas espécies de serventias extrajudiciais 

e seus principais institutos que podem servir como efetivos mecanismos de desjudicialização, 

como o registro de imóveis, analisando a retificação administrativa, a regularização fundiária 

urbana, bem como a usucapião extrajudicial, o tabelionato de notas, detalhando os 

procedimentos de divórcio e inventário extrajudicial e o tabelionato de protesto, explicitando a 

execução de títulos executivos. 
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1 ACESSO À JUSTIÇA 

 

O acesso à justiça no Brasil é um direito fundamental e está presente na constituição 

federal de 1988, em seu art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV1. Para analisar e compreender melhor 

o acesso à justiça é necessário fazer uma breve valoração histórica e axiológica acerca do tema, 

buscando expor o que se entende por acesso à justiça no século XXI.  

O acesso à justiça é requisito fundamental do ordenamento jurídico, que busca tratar 

todos de forma igualitária, objetivando garantir os seus respectivos direitos. “O acesso à justiça 

pode, portanto, ser encarado como 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, p. 12). 

Pode-se afirmar que existirá de fato uma sociedade justa e igualitária quando houver a 

aplicação efetiva do direito de acesso à justiça. Desde os primeiros conceitos de acesso à justiça 

até o início do século XX consistiam sua maioria, em relacionar acesso à justiça com acesso ao 

poder judiciário, ou seja, por meio de propositura de ação ou de defesa (SARDINHA, 2019). 

Importante trazer o que leciona Watanabe (1988), o qual entende que o acesso à 

justiça é composto por três fases, que são: a inicial que é o ingresso do cidadão ao judiciário, 

o procedimento processual como um instrumento para se obter o direito almejado e, por fim, 

o resultado de concretização dos direitos individuais com a efetividade e eficiência das normas 

do ordenamento jurídico, realizando a almejada justiça social.  

Nessa perspectiva, a expressão “acesso à justiça” engloba um conteúdo de 
largo espectro: parte da simples compreensão de ingresso do indivíduo em 
juízo, perpassa por aquela que reforça o processo como instrumento para a 
realização dos direitos individuais, e, por fim, aquela mais ampla, realizada a 
uma das funções do próprio Estado a quem compete, não apenas garantir a 
eficiência do ordenamento jurídico; mas, outrossim, proporcionar realizar a 
justiça aos cidadãos. (WATANABE, 1988, p. 128) 
 

A justiça social pretendida por Watanabe (1988) é aquela a partir da qual todos os 

cidadãos, independentemente dos obstáculos financeiros, étnicos, religiosos, etários, possam 

ter acesso a uma resposta da estrutura estatal. A efetividade e a eficiência devem ser entendidas 

no sentido de utilização de todos os meios hábeis não somente processuais adequados para 

 
1Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no País inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito; LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV- aos litigantes, 
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 
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solucionar os direitos estabelecidos pela ordem jurídica.  

[...] A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, 
poderia ser expressa como a completa “igualdade de armas” – a garantia de 
que a conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das 
partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao 
Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos 
(CAPPELLETTI; GARTH 1988, p. 15). 
 

Percebe-se que o acesso à justiça deveria ser garantido pelas estruturas oficiais não 

jurisdicionais, no momento de ingressar em juízo, no decorrer do processo e na efetividade da 

realização dos direitos almejados.  

O conceito de acesso à justiça, bem difundido no século XXI, alberga um escopo 

muito mais amplo que o ingresso no poder judiciário, não se tratando, somente, de um mero 

acesso formal ao poder judiciário, mas uma efetiva, justa e igualitária, vivência dos direitos, 

incluindo a jurisdicional. 

Para Sardinha (2019), o acesso à justiça era o simples ingresso de uma ação junto ao 

poder judiciário dando início a um processo judicial, e ao longo do século XX passou a ser um 

direito com ideal de justiça, que tem como objetivo garantir que o Estado ofereça qualquer 

meio adequado para a satisfação de uma justiça social. 

Assim também entende Araújo (2019), quando diz que o acesso à justiça não tem 

significado de tão somente a utilização da via judicial, mas sim de uma forma mais ampla e 

pode ter objetivos preventivos, repressivos ou reparatórios. 

Conforme Maia (2010), a constituição federal incorporou o novo conceito de acesso 

à justiça, não se limitando somente ao ingresso junto ao poder judiciário, mas também com 

soluções extrajudiciais de conflitos, com objetivo de proporcionar um acesso efetivo e 

igualitário para toda a sociedade. Pode se entender que a garantia de acesso à justiça em nosso 

ordenamento constitucional integra o mínimo existencial, tendo como base o fundamento da 

dignidade da pessoa humana. 

O direito de acesso à justiça possui amplo amparo constitucional, sendo um meio para 

conseguir a obtenção dos seus direitos fundamentais, assim leciona Cappelletti e Garth: 

De fato, o direito ao acesso efetivo 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. O acesso à justiça 
pode, portanto, ser encarado como 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, 1998, p. 11-12). 
 

É essencial que a compreensão do termo acesso à justiça seja desvinculada do 

ingresso de ação no poder judiciário e se fortaleça como uma garantia de acesso a uma ordem 
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jurídica justa e igualitária. 

Desse modo, Barreiros entende (2009, p. 3): “não se basta o Judiciário para que se 

tenha acesso à justiça. Aos poucos esse conceito vai se agigantando, entremeado de ideias e 

possibilidades antes sequer cogitadas”. E ainda: “O escopo último do acesso à justiça é o que 

é: acessar a justiça, não utilizar este termo como sinônimo de poder jurisdicional, mas, sim 

aquela justiça que se revela com a redução das desigualdades sociais, com a igualdade 

material, com a concretização de direitos” (BARREIROS, 2009, p. 3). 

Sardinha (2019) entende que o termo acesso à justiça significa que para se obter a 

justiça almejada é necessário que a entenda não como uma instituição jurídica, mas sim na 

concepção de valor axiológico, não sendo entendida somente como estrutura física do 

judiciária, mas como uma concepção de justiça social, paz social.  

Entende-se que o acesso à justiça seja um meio para conseguir efetivar os demais 

direitos fundamentais, sendo nomeado por Cappelletti e Garth (1988) como “mínimo 

existencial” que cada cidadão deve possuir para conseguir assegurar outro princípio 

fundamental que é o da dignidade da pessoa humana. Nesse diapasão, percebe-se que o acesso 

à justiça é o meio, o caminho mais efetivo para buscar a efetivação de outros direitos, que já 

tenham sido violados ou que estejam na iminência de sua violação (SARDINHA, 2019). 

Von Ihering (2009), entende que no momento em que um indivíduo busca pelo seu 

direito, não somente o seu próprio direito está sendo buscado, mas também o de toda uma 

coletividade, pois quando há a violação de um direito isso afeta todos, mesmo que de maneira 

indireta. Entende-se o acesso à justiça como um direito fundamental que cabe a todos os 

cidadãos, para atingirem um ideal de justiça, assunto que será abordado em seguida. 

 

1.1  Acesso à justiça como ideal de justiça 

 

A justiça deve ser compreendida a partir das premissas de igualdade e liberdade. Um 

sistema para ser justo ele deve ter como fundamento o tratamento igualitário dos indivíduos e 

a liberdade de escolha de cada um a se sujeitar à lei, para a garantia de uma sociedade justa e 

igualitária. A compreensão de direito e justiça possui estreita ligação com a filosofia, pois esta 

entende que justiça poderia ser harmonização social, conforme os filósofos gregos da 

antiguidade, ou liberdade, como entende Kant e até mesmo ser entendida como paz, como 

assevera Hobbes (CAUBET, 2001). 

A justiça e o que é justo não são concepções simples, tampouco possuem conceitos 
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uníssonos, porém existem algumas teorias que merecem uma maior atenção para entender a 

explicação. Nesse trabalho compreendemos que a justiça tem caráter de extrema subjetividade 

e não possui conceitos claros e concretos, porém devem ser conceituados por cada indivíduo na 

maneira das suas experiências cotidianas.  

O termo justiça, além de seu caráter filosófico, também possui seu significado 

objetivo, como instituto jurídico. Compõem a compreensão da função do poder judiciário, 

órgão estrutural para a máquina estatal, que possui objetivo de prover a atividade jurisdicional, 

reproduzindo-se em um princípio processual de acesso à justiça, constante no art. 5º, XXXV da 

constituição federal de 19882 (HOFFE, 2003). 

Porém, também não podem vincular o termo acesso à justiça, em seu significado 

objetivo, como sendo somente a estrutura física do poder judiciário. Existem algumas outras 

formas de acesso à justiça sem que seja necessário o ingresso de ação judicial, como os meios 

não adversariais de resolução de conflitos, que conseguem fornecer uma resposta à sociedade 

para obtenção dos seus direitos.  

Destacamos dois ângulos por meio dos quais a justiça pode ser compreendida: o 

primeiro, no sentido filosófico, como sendo o significado de correto e justo, baseando-se no 

caráter da moralidade e nas experiências de cada indivíduo; o segundo, no sentido mais 

objetivo, consistindo em uma instituição do poder judiciário, em um sentido amplo que 

envolvam os meios de resolução de conflitos extrajudiciais. 

A partir do conceito de justiça, do sentido filosófico, será feito uma contextualização 

para melhor compreensão de quais foram os ideais de justiça da antiguidade até a 

contemporaneidade do século XXI e como seria sua aplicabilidade. 

Os primeiros conceitos de justiça surgiram com os pensamentos pré-socráticos, que 

consideravam que a justiça era procedida pelos seus Deuses, que era depositada na figura dos 

dirigentes e governantes das cidades. Eram investidos da figura sagrada e divina com amplos 

poderes (BITTAR; ALMEIDA, 2015). Com o passar do tempo, o conceito de justiça foi 

relativizado pelos sofistas, principalmente por Protágoras que iniciou análises acerca de fatos e 

valores à época, fazendo reflexões acerca de temas do que seria justo e injusto (BITTAR; 

ALMEIDA, 2015). 

Conforme o pensamento sofista, a justiça caminha lado a lado com a legislação, ou 

seja, o que é justo para a sociedade é o que está na lei e o que está dito pelo legislador, essa é 

toda a história da justiça, sendo que cada povo possuía culturas e leis diferentes, portanto, a 

 
2 Art. 5º, XXXV- A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
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justiça iria ser relativizada para cada sociedade (BITTAR; ALMEIDA, 2015). 

Para Platão, a justiça estava em um plano metafísico em que somente seria descoberto 

se estava praticando justiça em um plano transcendente. Ele afirmava que a justiça seria capaz 

de agradar a Deus, já seu descumprimento o desagradaria (BITTAR; ALMEIDA, 2015). 

Platão, em A República, faz alusão à justiça como uma virtude. Ele apresenta 
o debate travado por seu protagonista Sócrates e outros sobre qual seria o 
verdadeiro sentido do justo. Levantam hipóteses. Citam a ideia de justiça 
como a condição de dizer a verdade de devolver o que se recebeu. Sócrates 
comenta a ética de uma situação hipotética de um ‘amigo que se vê num estado 
de insanidade e reclama a devolução de armas que tenha emprestado’. E aí 
pergunta se seria justo devolver o que foi recebido ou dizer toda a verdade a 
este homem sobre seu estado (OLIVEIRA, 2015, p. 71). 
 

Já para Aristóteles, a justiça teria um significado de virtude: “Aqui o importante é a 

reiteração da prática virtuosa; nesse sentido ser justo é praticar reiteradamente atos voluntários 

de justiça. Está-se, destarte, a recorrer novamente, ao capital valor da educação como bem maior 

de todo Estado” (BITTAR; ALMEIDA, 2015). 

Aristóteles afirma a justiça como a completa virtude e a injustiça o vício 
inteiro. É assim porque aquele que possui a virtude pode exercê-la não 
somente sobre si mesmo, mas também sobre o seu próximo. Aristóteles aponta 
para dois tipos de justiça, uma geral e outra particular. Esta última não se 
confunde com aquela virtude plena, sendo compreendida mais como padrão 
de avaliação de condutas e decisões. Nesse sentido singular, o justo estaria 
ligado a uma lógica de proporção. A concepção aristotélica apresenta, ainda, 
uma subdivisão emblemática. A justiça pode se manifestar nas distribuições 
de honra, dinheiro, bens etc.- sendo considerada justiça distributiva e, também, 
pode desempenhar um papel corretivo nas relações entre indivíduos – 
cuidando-se, aqui da justiça reparadora. No primeiro caso (justiça distributiva) 
o mérito é um critério usado na distribuição dos bens e direitos. O tratamento 
justo pode significar expedição de normas que estabeleçam benefícios (cargos, 
promessas, salários) ou ônus (taxas, multas) a classes de indivíduos. O tipo de 
mérito é variável. Aristóteles diz que os democratas o identificaram com a 
condição de homem livre, já os que promovem a oligarquia o relacionariam à 
riqueza ou à nobreza e os defensores da aristocracia fariam referência à 
excelência. A face corretiva da justiça estaria relacionada à injustiça instalada. 
Assim, o magistrado buscaria resolver o tratamento igualitário naquilo que 
sofreu desigualdade, sendo a correção realizada por meio da pena, que retira 
do injusto o ganho que obteve sobre o injustiçado. Como explica Felix 
Oppenheim, as normas da justiça reparadora são ainda subdivididas em 
normas compensativas e corretivas. As primeiras têm como escopo reabilitar 
o equilíbrio mediante compensação para com a parte ofendida; e as segundas 
infligem uma punição ao culpado. ‘A justiça reparadora pode ser considerada 
assim, uma subclassificação da Justiça distributiva; por ela os benefícios e os 
encargos são representados por recompensas ou punições’ (OLIVEIRA, 2015, 
p. 72). 
 

No período do Iluminismo, o entendimento de que a justiça era tida como universal e 

absoluta ganhou força e nenhuma lei, princípio ou qualquer fundamento religioso poderia 

contrariar a real natureza de justiça. Ao abordar os ideais de justiça da antiguidade e outros 

períodos históricos relevantes, chega-se na contemporaneidade e nos conceitos atuais de justiça, 

dentre os quais destacamos John Rawls e Amartya Sen. 
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John Rawls foi um filósofo político que, em seu livro Theory of Justice, trouxe a ideia 

de que a justiça deve ser analisada com as exigências da equidade. Para o teórico, a ideia de 

justiça se baseava na equidade, em um contrato feito por homens, que designavam as noções 

do que seria justo ou não e, assim, os princípios de justiça seriam escolhidos de forma unânime 

(SEN, 2011). 

A posição original é o statu quo inicial apropriado que garante que os acordos 
fundamentais nela alcançados sejam justos. Esse fato gera o nome de “justiça 
como equidade”. É claro, então, que quero dizer que uma concepção de justiça 
é mais razoável do que outra, ou justificável em comparação a outra, se 
pessoas racionais, na situação inicial, escolhessem seus princípios em vez dos 
princípios da outra concepção para o papel da justiça. As concepções de justiça 
devem ser classificadas por sua aceitabilidade por parte de pessoas assim 
situadas (RAWLS, 1971, p. 17). 
 

Amartya Sen (2011) entende que o pensamento de Rawls de justiça como equidade3 é 

uma concepção política da justiça, tendo em vista a escolha unânime de princípios para as 

instituições justas da sociedade, o que é inviável, pois existem interesses diversos dentro de 

uma coletividade e as vezes conflitantes.  

Cada pessoa tem um direito igual a um esquema plenamente adequado de 
liberdades básicas iguais que seja compatível com um esquema similar de 
liberdades para todos. As desigualdades sociais e econômicas devem 
satisfazer duas condições. Primeira, elas devem estar associadas a cargos e 
posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de 
oportunidades. Segunda, elas devem ser para o maior benefício dos membros 
menos favorecidos da sociedade (RAWLS, 1993, p. 291). 
 

Rawls (1993) propõe uma justiça que é diferente da regra geral, em que é estabelecida 

previamente através de acordo e regras entre indivíduos e deve ser respeitada por todos os que 

compõe aquela sociedade. Em contrapartida a esse entendimento a contribuição de Amartya 

Sen, que servirá de base para a teoria de justiça contemporânea utilizada no presente trabalho.  

A ideia de Justiça para Amartya Sen (2011) parte da crítica à teoria contratualista, 

como já citamos o entendimento de Rawls, e busca expor um ideal de justiça com base na 

capacidade da vida de inúmeras pessoas da sociedade. 

A crítica feita à teoria contratualista de Rawls é com fundamento de que o acordo 

original sugerido faria um contrato em que toda a sociedade deveria seguir, o que é inviável, 

pois deveria existir um Estado soberano que possuísse poder para aplicar os princípios de justiça 

acertados de maneira genérica (SEN, 2011). 

Amartya Sen (2011) entende que não há como existir justiça se elaborada de uma 

maneira generalizada, por meio de um contrato, mas sim de acordo com as capacidades de cada 

 
3 Um aspecto notado por Amartya Sen refere-se ao entendimento de Rawls e outros teóricos contratualistas acerca 
do que seria uma sociedade idealmente justa, que não será abordado dentro do presente trabalho. 
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pessoa, pois cada uma nasce em diferentes circunstâncias, que devem ser compensadas.  

No entanto, pessoas diferentes podem ter oportunidades completamente 
diferentes para converter a renda e outros bens primários em características da 
boa vida e no tipo de liberdade valorizada na vida humana[...] 
Heterogeneidade pessoais: As pessoas têm características físicas díspares em 
relação a idade, gênero, deficiência, propensão à doença etc.[...] Diversidades 
no ambiente físico: Quão longe determinada renda pode chegar dependerá 
também das condições ambientais, incluindo condições climáticas.[...] 
Variações no clima social: A conversão de recursos pessoais em 
funcionamento é influenciada também pelas condições sociais, incluindo a 
saúde pública. [...] Diferenças de perspectivas relacionais: Os padrões 
estabelecidos de comportamento em uma comunidade também podem varias 
substancialmente a necessidade de renda para realizar os mesmos 
funcionamentos elementares (SEN, 2011, p. 289-290). 
 

Nesse sentido, percebe-se a crítica de Sen (2011) ao pensamento de Rawls, pois ele 

entende que o ideal de justiça busca uma forma de igualar oportunidades, equalisandum4, ao 

invés de focar em recursos e bens primários. O entendimento de Sen também se contrapõe ao 

pensamento de Karl Marx quanto ao “fetichismo de mercadoria”5, uma vez que entende que a 

ênfase em mercadoria ou bens não é o principal objetivo para se alcançar a justiça, pois não são 

fins em si mesmas, mas são os meios para se alcançar outros fins. 

Conclui-se que o conceito de justiça que será utilizado no decorrer do presente trabalho 

é aquele em que se permite igualar oportunidades de todos da sociedade independentemente de 

suas atribuições econômicas ou sociais, demonstrando que as serventias extrajudiciais 

conseguem exercer tal objetivo. 

 

1.2 Ondas de acesso à justiça 

 

Após a análise acerca do acesso à justiça trazido por diversos autores, não há como 

não fazer menção as ondas de acesso mencionadas por Cappelletti e Garth (1988). Os autores 

citam três ondas de acesso à justiça: a primeira faz referência à dificuldade financeira, aos altos 

valores dos serviços jurídicos, devendo existir outros mecanismos próprios para que aqueles 

que não possuem condições financeiras também possuíssem direito a um acesso à justiça, ou 

seja, é necessária uma universalização do acesso à justiça; a segunda onda é relacionada com a 

proteção de interesses difusos, ou seja, direitos da coletividade, com ênfase no âmbito do meio 

 
4 “O argumento em favor de prestar mais atenção ao funcionamento (ou capacitações) na avaliação das 
desigualdades de bem-estar (ou da liberdade) não deve ser visto como uma “preferência incondicional” por essas 
variáveis.” (Sen, 1992, p. 146) 
5 “Para Marx, o fetiche decorre do fato de que o valor da mercadoria aparenta ser uma propriedade natural das 
mercadorias, quando, na verdade, o valor advém das relações sociais existentes por detrás do processo de troca.” 
(Sen, 1987 p. 16) 
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ambiente e do consumidor; a terceira e última onda faz referência ao acesso à justiça, porém 

não simplesmente uma resposta estatal final, mas uma resposta que traga um sentimento de 

decisão justa e democrática para o cidadão (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 

As ondas de acesso à justiça são construções dos autores para solucionar as diversas 

restrições que a sociedade sofre para se obter justiça, com objetivo de que todo cidadão consiga 

efetivar seus direitos, que, como já mencionado no início do trabalho, é um direito fundamental. 

Tais ondas são resultados de pesquisas dos autores quanto à estrutura procedimental do acesso 

à justiça com base em alterações ocorridas em alguns Estados, na maioria da Europa. 

Dentro da análise desse tópico, percebe-se que o estudo será direcionado para buscar 

soluções das restrições do acesso à justiça, sendo tais obstáculos de cunho econômico, 

estrutural, jurídico e social. Tais restrições podem incidir de maneira individual ou conjunta, 

impedindo a efetivação do acesso à justiça (SARDINHA, 2019). 

Estabelecendo uma contextualização histórica, os autores revolucionaram o estudo do 

acesso à justiça, tendo em vista que apresentaram um novo paradigma, uma nova maneira de 

pensar o assunto, pois nasceu uma concepção compatível com o Estado Democrático de Direito.  

Permitiu-se o pensamento de que o acesso não seria somente ao poder judiciário, mas sim uma 

resposta justa e democrática para todos que compõem a sociedade. 

A primeira onda de acesso à justiça para Cappelletti e Garth se concentrou em resolver 

a questão do obstáculo de ordem financeira, proporcionando a prestação de serviços jurídicos 

para os pobres.  

O problema econômico tem sido colocado pela grande maioria dos estudiosos 
dessa área como o principal entrave ao acesso à justiça. O direito processual 
pode buscar instrumentos de amenização dessa situação visando permitir aos 
mais pobres o acesso ao Judiciário. No entanto, esse é um problema que, em 
sentido amplo, se coloca em nível do político e não do jurídico. Apenas a 
erradicação da miséria resolveria o problema; não se pode fazer isso 
exclusivamente pela via jurídica – A legislação é apenas a exteriorização das 
decisões do poder estatal. São necessárias políticas social, econômica e 
cultural adequadas, aliadas a uma vontade efetiva de implementá-las e à 
disponibilidade de recursos materiais que permitam sua concretização 
(RODRIGUES, 1994, p. 129). 
 

A ideia de introdução da assistência gratuita aos hipossuficientes teve como 

fundamento a prestação anteriormente realizada, que era oferecida por advogados voluntários 

do Estado os quais proviam a defesa dos direitos dos cidadãos. Ocorre que, por não existir 

nenhum pagamento em decorrência do serviço oferecido, o sistema não era atrativo para que 

houvesse mais voluntários. 

A primeira onda de acesso dos autores está representada em nossa constituição federal 

de 1988 em seu art. 5º, LXXIV, quando transcreve: “O Estado prestará assistência jurídica 
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integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa assistência 

estabelecida constitucionalmente em nosso ordenamento jurídico é prestada por meio da 

instituição da defensoria pública6, que é um instrumento de defesa do direito dos cidadãos e 

uma das mais novas instituições jurídicas no Brasil. 

A primeira grande investida em busca do acesso à justiça no Brasil ocorreu em meados 

da década de 70 com o “Movimento de Acesso à Justiça”. Contudo, não se pode afirmar que 

surgiu nesse período, pois desde tempos atrás já era reconhecida a necessidade de proporcionar 

um sistema adequado de acesso à justiça aos hipossuficientes.  

Apercebidos que tal desigualdade ocasionaria, fatalmente, diferença de 
oportunidade, procuram inserir, nos seus ordenamentos legais, princípios de 
ordem pública que ensejassem aos pobres a mesma oportunidade de invocar 
jurisdição, possível de ser exercida, por expensas próprias pelos afortunados 
(MORAES; SILVA, 1984, p. 19). 

E ainda: 
O asseguramento do direito de acesso de todos à prestação jurisdicional, 
independentemente de insuficiência de recursos, permaneceu, no mundo 
moderno, mantidas as peculiaridades locais, como um dos principais objetivos 
das legislações próprias, aperfeiçoada, sob o influxo de novas concepções 
sócio-jurídicas, econômicas e políticas, embora ainda sejam registrados 
sistemas bastante primários de ajuda legal (MORAES; SILVA, 1984, p. 28). 
 

O primeiro objetivo de Cappelletti e Garth (1988) era que todos possuíssem direito ao 

acesso, em especial os mais pobres, uma vez que é de notório conhecimento que os 

procedimentos jurisdicionais são bastante onerosos. Para os autores, além da existência de 

serviços jurídicos gratuitos, como citado a defensoria pública, era necessário que existisse uma 

melhor estruturação dessa instituição jurídica. 

A assistência judiciária, no entanto, não pode ser o único enfoque a ser dado 
na reforma que cogita do acesso à Justiça. Existem limites sérios na tentativa 
de solução pela assistência judiciária. Antes de mais nada, para que o sistema 
seja eficiente, é necessário que haja um grande número de advogados, um 
número que pode até exceder a oferta, especialmente em países em 
desenvolvimento (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 47). 
 

No Brasil, percebe-se que muitas defensorias públicas não conseguem exercer suas 

finalidades precípuas legais e constitucionais, tendo em vista não existir uma estruturação 

devida (SARDINHA, 2019). Algumas garantias institucionais da defensoria pública não são 

concretamente realizadas, como a autonomia funcional e financeira, pois somente cerca de 

42,31% das defensorias públicas recebem repasse de cotas do orçamento destinado à instituição 

(duodécimo), conforme dados estatísticos (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2009).  

 
6 Art. 134, CF/88: A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 
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Outro fator importante quanto à estruturação das defensorias públicas diz respeito à 

remuneração dos defensores públicos, que é inferior a outros cargos públicos de relevante 

importância da estrutura do poder judiciário e, consequentemente, gera uma insatisfação e um 

desestímulo no exercício da função desses profissionais (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2009). 

Então, para conseguir realizar o primeiro objetivo de Cappelletti de Garth, necessária 

a superação de tais barreiras impostas à defensoria pública, pois somente sanando tais limites é 

que se possibilitará a aplicação dos objetivos propostos à instituição no intuito de construir uma 

sociedade mais igualitária e justa.   

Em relação a segunda onda de acesso à justiça, os autores buscam resolver a solução 

do obstáculo dos direitos difusos7, afirmando que o processo civil não protege tais direitos, 

concentrando-se na prestação jurisdicional individualizada (CAPPELETTI; GARTH, 1988). 

A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a proteção 
dos direitos difusos. O processo era visto apenas como um assunto entre duas 
partes, que se destinava a solução de uma controvérsia entre essas mesmas 
partes a respeito de seus próprios interesses individuais. Direitos que 
pertencem a um grupo, ao público em geral ou a um segmento do público não 
se enquadravam bem nesse esquema. As regras determinantes de legitimidade, 
as normas de procedimento e a atuação dos juízes não eram destinadas a 
facilitar as demandas por interesses difusos intentadas por particulares 
(CAPPELETTI; GARTH, 1988, p. 49-50). 
 

Para Estados Democráticos de Direito, o pensamento dos autores é pertinente, pois 

busca instituir mecanismos efetivos de alcance à justiça não somente individual, mas de uma 

maneira coletiva, em razão da democracia, beneficiando a concretização de direitos 

fundamentais. Alguns mecanismos para efetivação dos direitos e busca à justiça em nosso 

ordenamento jurídico são: mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, dentre outros 

que buscam efetivar os direitos coletivos durante a prestação jurisdicional. 

Uma das principais preocupações da segunda onda foi permitir que os direitos difusos 

pudessem ser defendidos por advogados particulares, uma vez que somente os procuradores 

públicos nãos seriam suficientes. Seria necessário e essencial que grupos privados 

suplementassem a ações governamentais (CAPPELETTI; GARTH, 1988). 

Percebe-se que para atingir o objetivo precípuo e resolver o obstáculo apresentado é 

 
7 Código de Defesa do Consumidor em seu art. 81 dispõe- “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A 
defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas 
por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 
entendidos os decorrentes de origem comum. 
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necessária uma combinação de recursos, tanto da representação pública como do particular e 

nesse sentido: 

Tal solução, naturalmente, não precisa ser incorporada numa única proposta 
de reforma...A combinação de recursos, tais como as ações coletivas, as 
sociedades de advogados do interesse público, a assessoria pública e o 
advogado público podem auxiliar a superar este problema e conduzir à 
reivindicação eficiente dos interesses difusos (CAPPLETTI; GARTH, 1988, 
p. 66-67). 
 

A última e terceira onda de acesso à justiça de Cappelletti e enfatiza uma concepção 

mais ampla de acesso à justiça, pois entende ser necessário novos meios procedimentais, outros 

mecanismos de soluções de prestação jurisdicional, que não seja somente por via do poder 

judiciário, mas também extrajudicial, o que foi denominado pelos autores como “novo enfoque 

de acesso à justiça”. 

Os autores buscam uma justiça mais ampla e defendem que são necessárias algumas 

alterações procedimentais, estruturais, utilização de outros profissionais para auxiliar a 

prestação jurisdicional, tudo com objetivo de evitar litígios e aumentar o alcance do serviço 

público justo. 

Inicialmente, como já assinalamos, esse enfoque encoraja a exploração de uma 
ampla variedade de reformas, incluindo alterações nas formas de 
procedimento, mudanças na estrutura dos tribunais ou a criação de novos 
tribunais, o uso de pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto como juízes 
quanto defensores, modificações no direito substantivo destinadas a evitar 
litígios ou facilitar a solução e a utilização de mecanismos privados ou 
informais de solução dos litígios (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.71). 
 

Jorge Tosta (2014) entende que a terceira onda indicada pelos autores acima 

compreende os mecanismos de soluções extrajudiciais de gestão de conflitos, tais como 

arbitragem, conciliação e mediação. Nesse entendimento, percebe-se que a ampliação do acesso 

à justiça é assegurar a possibilidade de provocar a jurisdição estatal sem que tenha que recorrer 

junto ao poder judiciário. 

Então, percebe-se que Cappelletti e Garth inauguram um novo paradigma ao 

afirmarem que acesso à justiça não significa acesso ao poder judiciário para a resolução dos 

conflitos, representando somente um dos diversos horizontes para conseguir obter uma resposta 

jurisdicional efetiva. Importante mencionar que tal pensamento permite maior inclusão dos 

cidadãos à garantia dos seus direitos, não se limitando aos meros procedimentos judiciais. 

Conforme já analisado, a dimensão do acesso à justiça é muito ampla e não se resume 

somente ao poder judiciário. Tal direito fundamental impõe que o poder público preste um 

serviço jurisdicional de qualidade com objetivo de solucionar o conflito com os meios 

adequados ao caso, respeitando os valores democráticos. Portanto, segundo Cappeletti e Garth, 
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para conseguir o verdadeiro acesso à justiça deveria ocorrer a soma de todas as ondas 

apresentadas e desenvolver instituições efetivas para efetivar esse direito fundamental. 

  

1.3  Dificuldades enfrentadas pelo poder judiciário brasileiro 

 

No século XXI, alguns pesquisadores, como Pellegrini, Faria e Assis, afirmam que o 

poder judiciário está em “crise”, porém ainda é difícil pesquisas científicas e de dados que 

apontem e demonstrem quais são as causas disso. O que se tem de forma reiterada é a indicação 

de alguns fatores prejudiciais para a prestação de um serviço jurisdicional de excelência. 

Ada Pellegrini (1990, p. 217) leciona que os fatores da crise são: “a sobrecarga dos 

Tribunais; morosidade dos processos; alto custo; burocratização; complicação procedimental; 

a mentalidade dos juízes que deixam de fazer uso dos poderes que lhe são inerentes; falta de 

informação e orientação dos envolvidos no conflito e as deficiências do patrocínio gratuito.”  

Assim entende também José Eduardo Faria (2003, p. 151), “a ineficiência do serviço 

jurisdicional no Brasil decorre, em grande parte, de não existir compatibilidade de uma 

estrutura do judiciário e sua arquitetura, combinado com a realidade da sociedade a partir da 

qual e sobre a qual tem de atuar.”  

Assis (1994) também entende assim e elenca que o poder judiciário enfrenta três crises, 

a primeira é a crise de oferta, que é a deficiência na estruturação do sistema organizacional da 

prestação jurisdicional, a segunda é a crise de demanda, que seria o grande volume de ações 

sendo interpostas em decorrência dos conflitos na sociedade e, por fim, a terceira é a crise de 

ideologia, que estaria com ênfase no juiz, o qual julgaria conforme a lei e os princípios, sem 

analisar e ponderar as condições sociais em cada caso.  

Tem-se o relatório “Justiça em Números”8 produzido anualmente pelo Conselho 

Nacional de Justiça e não há como não se impressionar com os números de causas: segundo o 

ano de 2017, estão tramitando 79,7 milhões de processos em todo o país. Nesse mesmo 

relatório, em média, para cada 100.000,00 habitantes, 12.907 já ingressaram com uma ação 

judicial (CNJ, 2017, on line). Realizando um comparativo com o ano de 2020, tem-se que a 

cada 100.000,00 habitantes, 12.211 ingressaram com ação judicial (CNJ, 2020, on line). 

Face ao excesso de processos judiciais, há um acúmulo de demandas aos juízes que, 

 
8 Principal fonte das estatísticas oficial do poder judiciário, anualmente, desde 2004, o Relatório Justiça em 
Números divulga a realidade dos tribunais brasileiros, com muitos detalhamentos das estruturas e litigiosidade, 
além dos indicadores e das análises essenciais para subsidiar a Gestão Judiciária brasileira. 
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com o passar do tempo, se aglomeram e impedem o fluxo dos processos, obstando a razoável 

duração do processo fixado em nossa carta magna (ALVES, 2013). 

O fator temporal é outro elemento para explicar os motivos de crise no poder judiciário, 

uma vez que nossa constituição federal traz em seu art. 5º, LXXVIII, o princípio acima 

mencionado da razoável duração do processo, prescrevendo que: “a todos no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”.  

De acordo com o Justiça em Números do CNJ, os processos na esfera estadual e federal 

possuem uma duração média do período de ingresso da ação até a satisfação do direito e o 

arquivamento de 05 anos e 04 meses. Em diversas ocasiões, em decorrência da demora 

excessiva, pode até que ocorra a perda da satisfação daquele direito que lhe foi concedido 

(CNJ, 2020, on line). 

Tal princípio tem objetivo de atuar para combater a morosidade existente nos órgãos 

do poder judiciário e nesse sentido: 

A morosidade não só significa um peso muito grande para o litigante, como 
também inibe o acesso à justiça. A lentidão leva o cidadão a desacreditar no 
Poder Judiciário, o que é altamente nocivo aos fins de pacificação social da 
jurisdição, podendo até mesmo conduzi à deslegitimação. Portanto, é tarefa 
da dogmática – preocupada com a construção do processo justo e isonômico 
– pensar em técnicas que justifiquem, racionalmente, a distribuição do tempo 
do processo (MARINONI, 2002, p. 30). 
 

Para Tucci (1997), a relação temporal e processual impede as finalidades de 

pacificação social e busca por justiça na resolução de conflitos, tendo em vista que pode 

ocorrer a perda do direito lesado ao cidadão, gerando uma falta de credibilidade quanto ao 

poder de decisão do poder judiciário.  

A morosidade na tramitação e julgamento de processos é de forma uníssona, 
uma das maiores contrariedades enfrentadas por quem recorre ao Judiciário. 
Gera sentimento de desamparo por parte do detentor da razão e é, por muitas 
vezes, comemorada vitoriosamente por aqueles que, imbuídos de interesses 
meramente egoísticos se utilizam do processo sem cerimônias e/ou maiores 
dificuldades, transformando-o em instrumento de injustiças e 
consequentemente demonstrando a total inefetividade do Poder Público em 
reverter tal situação (HOTE, 2007, p. 469). 
 

Para Carmem Lucia (1999, p.12), “Quando a Justiça tarda, falha. Quando a Justiça é 

afrontada no não cumprimento, torna-se vã. Quando a Justiça exclui, desiguala, 

desconstitucionaliza os direitos fundamentais, destrói o sistema jurídico garantidor da 

dignidade da pessoa humana”.  

Marinoni (1996) segue essa mesma linha de pensamento quando afirma que a 

morosidade está intrinsecamente ligada à estrutura do poder judiciário e ao sistema de proteção 



27  

dos direitos, tendo em vista que para um bom funcionamento da máquina judiciária deve haver 

uma relação proporcional entre o número de juízes e o número de processos.  

Portanto, tem-se que a morosidade é resultado tanto da estruturação da máquina 

judiciária quanto de diversos outros fatores, como o excesso de demandas, gerando um 

sentimento de incerteza e dúvida sobre a eficiência da resposta oferecida pelo Estado (SALES; 

ANDRADE, 2011). 

Percebe-se que todas essas dificuldades alinhadas ocasiona uma prestação jurisdicional 

ineficiente para a sociedade. Tais problemas da estrutura física do poder judiciário devem 

buscar serem sanados para que ocorra uma efetivação do acesso à justiça e a utilização dos 

meios não adversariais de resolução de conflitos tem um papel importante nesse objetivo.  

Existem várias dificuldades que o poder judiciário possui, porém uma de fundamental 

importância é a adoção da judicialização para resolução de conflitos, uma cultura que nossa 

sociedade tem e adota em que a sentença judicial é único instrumento existente para obter 

justiça. 

Nesse sentido, Watanabe (2012) leciona que tanto a sociedade quanto os profissionais 

do direito possuem preferência de adoção pelo método adjudicatório para resolução de 

conflitos, tendo em vista que a solução dada para o problema é sanada por meio de uma decisão 

judicial, aplicada de maneira coercitiva, pela autoridade representante do Estado que é o 

magistrado.  

Com a promulgação da constituição federal de 1988 alguns princípios ganharam força, 

como o da inafastabilidade processual e o acesso à justiça, conforme art. 5º, XXXV9, 

ocasionando um aumento na demanda judicial. O processo, dessa maneira, é entendido como 

o principal instrumento da jurisdição que atua para solucionar os conflitos, estabelecer ordem 

na sociedade e obter a pacificação social (SALES; ANDRADE, 2011). 

Em razão disso, desenvolveu-se em nossa sociedade a “cultura da sentença”10, em que 

a população acredita que somente o poder judiciário poderá resolver seus conflitos de forma 

satisfatória para obtenção de uma pacificação social.  

Quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos 
moralizadores que implicam que algo é errado ou mau, mais elas serão 
treinadas a consultar instâncias exteriores – as autoridades – para saber a 
definição do que constitui o certo, o errado, o bom e o mau. (ROSENBERG, 
2006, p. 47) 
 

 
9 Art. 5º, XXXV- A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
10 Watanabe entende no Brasil prevalece a “cultura da sentença”, na medida em que a sociedade brasileira busca 
em quase sua totalidade das vezes o poder judiciário para resolver os seus conflitos, ainda que seja evidente a crise 
da lentidão ou morosidade da prestação jurisdicional.  
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Ainda se pode perceber que a “cultura da sentença” está presente desde a Academia, 

sendo reforçada pelas profissões jurídicas, uma vez que diversas carreiras jurídicas necessitam 

de comprovação da demanda judicial pelo candidato para considerar como requisito para prática 

jurídica11, ao invés de requerer prática de atos típicos da advocacia, que poderia ser tanto de 

maneira judicial como extrajudicial, por exemplo. 

A cultura do litígio alimenta relações pouco cooperativas, que não priorizam a 

autonomia da vontade, fomentada por cada indivíduo que, por exemplo, se nega a refletir sobre 

a medida de sua responsabilidade em um conflito ou apõe resistência para participar de uma 

conciliação ou mediação. A prática de judicializar dialoga com o fato de as pessoas não sentirem 

confiança em outras formas de tratamento dos conflitos, que não sejam as capitaneadas pelo 

Estado adjudicador, construindo-se uma falsa crença de que a efetivação de direitos 

fundamentais ocorreria, somente, quando de uma postulação judicial para a possibilidade de 

maior acesso à justiça (STRECK, 2011).  

Outro aspecto relevante é como se produz decisões cunhadas para solucionar 

problemas interinidividuais. Ocorre com base no excesso de individualismo da sociedade e no 

formalismo, ocasionando uma sensação de que os direitos individuais devem se sobrepor aos 

da coletividade. 

O que importa é o mercado, espaço onde as relações sociais e econômicas são 
travadas, o individualismo tende a transbordar em atomismo: a magistratura é 
treinada para lidar com as diferentes formas de ação, mas não consegue ter um 
entendimento precisa das estruturas socioeconômicas onde elas são travadas. 
Já o formalismo decorre do apego a um conjunto de rigor e procedimento 
burocratizados e impessoais, justificados em norma da certeza jurídica e da 
“segmentação do processo” (STRECK, 2011, p. 35).   
 

Tem-se que outro fator que favorece ao excesso da judicialização é a existência de uma 

sociedade com vontade de concretizar os seus direitos e do outro lado uma constituição federal 

que permite esse amplo acesso ao judiciário com base nos princípios da inafastabilidade 

processual e acesso à justiça. 

Percebe-se que o processo foi criado para ser um mecanismo de solução de conflitos, 

porém, com todas as dificuldades apresentadas acima o Estado não consegue fornecer o 

resultado almejado à sociedade.  

 

 

 
11 Resolução 75/2009, CNJ, art. 59- Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do art. 58, §1º, i: II- O efetivo 
exercício, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado 
em causas ou questões distintas.  
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1.3.1 Contextualização do instrumentalismo processual 

 

No estudo do direito processual destacamos a contribuição de Oskar Von Bulow a 

partir da obra “A Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais”. Criou a Teoria da 

Relação Jurídica, segundo a qual entende que o processo era uma relação jurídica entre o 

tribunal e as partes (BULOW, 1964). Em face disso, tem-se sua contribuição para o 

surgimento do protagonismo judicial.  

Segundo Carlos Marden (2012), a teoria da relação jurídica foi de extrema 

importância para a época, pois nesse período a natureza jurídica do processo estava entre as 

concepções contratualista e de quase contrato. Para Rosemiro Pereira (2008), Oskar Von 

Bulow tratou o processo como instituto autônomo, separando-o do direito material, o que 

para o momento da história foi uma ideia revolucionária, pois nunca se havia estudado direito 

material e processual separados. 

Em tal obra, Bulow parte da análise da actio romana para chegar à conclusão 
de que existe uma diferença entre a relação jurídica material (discutida pelas 
partes) e a relação jurídica processual (que se forma em juízo). Existe, 
portanto, uma relação jurídica processual (independente da relação jurídica 
material), que vai ser o ponto de partida para a estruturação da teoria de 
Bulow e, por via de consequência, para o surgimento de uma ciência 
processual autônoma (MARDEN, 2012, p. 27). 
 

Segundo tal teoria, o processo deve ser entendido como uma relação jurídica, um 

conjunto de vinculações jurídicas entre as partes, possuindo direitos e deveres recíprocos, 

dando ao processo característica autônoma e demonstrando-o como um triângulo relacional 

que envolve: juiz, réu e autor. 

Seguindo os estudos de Bulow, Giuseppe Chiovenda, no início do século XX, 

aprimora a teoria da relação jurídica, tendo grandes influências no período, como Adolf 

Wach12 e Klein13, germânico e austríaco, respectivamente.  

A influência de Wach, em 1885, é percebida, uma vez que Chiovenda utiliza os dois 

pilares, a ação e a relação jurídica, como fazia o doutrinador alemão. O conceito de que a 

ação é um instituto autônomo é outro indício forte da doutrina alemã, assim como a aplicação 

e interpretação da lei processual (ZAMORA; CASTILLO, 1947). 

A influência de Klein merece destaque ao adotar os princípios do sistema jurídico 

austríaco, como os princípios da concentração, oralidade, publicidade, impulso oficial do 

 
12 Jurista alemão, nascido em 11 de Setembro de 1843.  
13 Jurista austríaco, nascido em 1854, que trabalhou à frente no Ministério da Justiça da Áustria e implantou uma 
transformação radical no ordenamento jurídico civil austríaco. 
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juiz, sempre direcionando o processo civil para uma melhor maneira de se efetivar justiça 

(ZAMORA; CASTILLO, 1947). 

Em decorrência da influência desses teóricos no final do século XIX e início do século 

XX, Chiovenda (1993) criou, o que se chama atualmente, a teoria concretista, em que 

consistia que a atividade jurisdicional prestada pelo Estado deveria limitar-se à aplicação da 

lei material, reconhecendo ou não o direito pleiteado pelo autor.  

Chiovenda (1993) foi responsável por difundir sua teoria processualista em diversos 

países, especialmente Espanha, Portugal e na América do Sul. Esse período se trata de um 

marco temporal do direito processual, pois em 1940 foi promulgado o código processual civil 

italiano.  

Em razão dessa influência direta e de vários estudos científicos, em 1939 surge o 

código de processo civil brasileiro com inúmeras características do direito processual 

germânico. Para entender como essa doutrina influenciou o código civil processual brasileiro, 

deve-se destacar um grande doutrinador brasileiro, Enrico Tulio Liebman. 

Liebman nasceu em 1903, na cidade de Leopoli, na Itália, graduou-se na Faculdade 

de Direito de Roma, onde teve como mestre Giuseppe Chiovenda. Veio para o Brasil e 

disseminou os ensinamentos de Bulow e Chiovenda e adaptou os estudos com a criação das 

condições da ação.  

Percebe-se que toda a essa evolução processual serviu de base para que Candido 

Rangel Dinamarco14 criasse a teoria instrumentalista do processo, que consiste em o processo 

não poder mais ser encarado como uma ponte entre o direito material e o direito concreto a 

ser realizado, como pensava Chiovenda, devendo assumir uma posição de maior amplitude 

com objetivo de alcançar uma prestação jurisdicional adequada (DINAMARCO, 2008). Essa 

teoria enfatiza que o processo é um instrumento de poder do Estado. 

[...] Preestabelecidos os fins do Estado, ele não dispensa o poder para 
caminhar na direção deles; e, precisando exercer o poder, precisa também o 
Estado-de-direito estabelecer as regras pertinentes, seja para endereçar com 
isso a conduta dos seus numerosos agentes (no caso os juízes), seja para ditar 
condições limites e formas do exercício do poder. Em torno desde, portanto 
(no caso, em torno da jurisdição), é que gravitam os demais institutos do 
direito processual e sua disciplina (DINAMARCO, 2008, p. 91). 
 

Dinamarco (2008) entendia que o processo era o instrumento para uma prestação 

jurisdicional efetiva, não somente sendo aplicada a lei material ao caso concreto, mas 

buscando atingir os escopos metajurídicos, que ele elenca em sua obra: escopos sociais, 

 
14 Jurista brasileiro formado pela Universidade de São Paulo. Nascido na cidade de Guaratinguetá, em 30 de maio 
de 1937.  
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políticos e jurídicos. 

O escopo social pressupõe que o processo deve não somente aplicar a lei material ao 

caso concreto, mas servir como instrumento para a pacificação social15 ou justiça social, ou 

seja, que as partes integrantes da lide encerrem o processo com a satisfação de cumprimento 

processual (DINAMARCO, 2008). 

O escopo político pontua e analisa o processo como um meio de servir o Estado, um 

instrumento de poder do Estado, pois este tem o poder de decidir de maneira imperativa e 

coercitiva a lide, reafirmando, assim, sua condição de entidade responsável pela organização 

da sociedade e do ordenamento jurídico (DINAMARCO, 2008). 

E, por último, o escopo jurídico propõe que dentro do processo deve ser aplicado o 

direito material, mas sempre com observância do social agindo sobre o jurídico, buscando 

uma maior agilidade e universalização da justiça (DINAMARCO, 2008). 

Por ser uma teoria com grande respaldo científico e que está presente há vários anos 

no ordenamento jurídico pátrio, o processo brasileiro atualmente se utiliza dela e resta claro 

em várias situações, como nos julgamentos de processos em lote realizado pela justiça 

federal, na realização de diversas audiências unas na justiça do trabalho, bem como na 

realização de acordos judiciais. 

Conclui-se que a teoria instrumentalista do processo busca que o processo seja um 

meio do Estado de alcançar seus fins, como uma justiça social ou uma paz social. Essa teoria 

influenciou a concepção de processo no século XX e XXI, o que favoreceu a “cultura da 

sentença” e um excesso de demandas junto ao poder judiciário. Assim, importante existir 

uma desjudicialização para auxiliar a estrutura judiciária face a quantidade processual e obter 

uma efetiva prestação jurisdicional. 

 

1.3.2 Limites à desjudicialização no Brasil 

 

O termo desjudicialização deve ser compreendido, para a dissertação, como qualquer 

outra forma a resposta estatal para a solução de um problema sem que seja necessária a 

intervenção do poder judiciário, a exemplo de conseguir a satisfação dos seus direitos por meio 

das serventias extrajudiciais. 

A palavra “desjudicialização” tem o prefixo “des” que vem do latim, que significa 

contrário ou negação, e “judicialização” que faz referência ao poder judiciário. Portanto, pode-

 
15 Resolução de conflitos porventura existente, mantendo o equilíbrio da sociedade. 
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se concluir que o termo “desjudicialização” consiste na busca de uma solução de conflitos por 

um meio alheio ao judiciário.  

Concentra-se o movimento na transferência de procedimentos antes 
judiciantes para a alternância de meios. Ao judiciário passa a restar a 
condição de mais uma alternativa de processamento, a critério dos 
interessados, ou mesmo, quando excluído da sua função, resta o controle da 
legalidade dos procedimentos outros (OLIVEIRA, 2015, p. 164).   
 

Segundo leciona Diniz (2012, p. 101), “desjudicialização é uma opção que as partes 

possuem de resolver seus litígios fora do poder judiciário, por meios de órgãos extrajudiciais, 

desde que as partes possuam plena capacidade e o objeto verse sobre direitos disponíveis.” 

A desjudicialização deve ser entendida como um meio para obtenção de direitos sem 

que seja necessário o ingresso de ação judicial e que está para auxiliar o poder judiciário em 

decorrência das dificuldades que o assolam, bem como para oferecer mais opções adequadas 

para as resoluções de conflitos. Importante entender essa perspectiva, para que não se conclua 

que a desjudicialização somente ocorre e aumenta em face das dificuldades vivenciadas pelo 

poder judiciário. 

O interesse social, político, econômico e jurídico em relação à utilização de meios não 

adversariais para prevenção e solução de conflitos está em crescimento, pois além de o poder 

judiciário está demonstrando que não consegue de maneira satisfatória e célere responder as 

demandas, há conflitos que seriam mais adequadamente geridos se fossem solucionadas na via 

não adversarial (MELLO, 2018). 

A desjudicialização ocorre em procedimentos de jurisdição voluntária, em atos que 

não necessitem do poder decisório do juiz, restando inviável em procedimentos de jurisdição 

contenciosa. Em face disso, cabe esclarecer a diferença entre tais institutos supracitados e, 

conforme Marcu Vinicius Rios Gonçalves:  

Processos de jurisdição contenciosa são aqueles que servem para o juiz 
afastar uma crise de certeza, para dizer quem tem razão, se o autor ou o réu. 
Já a voluntária é aquela que serve para que o juiz tome algumas providências 
necessárias para a proteção de um ou ambos os sujeitos da relação processual 
(2017, p. 596). 
 

Na jurisdição voluntária não há que se falar em litígios, não há que se falar em 

processo, mas sim em procedimento, não há partes antagônicas, mas interessados em resolver 

o conflito. Em razão disso, passa-se a possibilidade de realização de alguns procedimentos de 

jurisdição voluntária através das serventias extrajudiciais, a exemplo, do inventário e do 

divórcio extrajudicial, por meio da Lei 11.44116 de janeiro de 2007, que fortificam a ideia de 

 
16 A lei 11.441/2007 facilitou a vida da sociedade e desjudicializou os procedimentos de divórcio e inventário ao 
permitir a realização desses atos em cartórios extrajudiciais, por meio de escritura pública, de uma maneira mais 
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“desjudicialização” no ordenamento jurídico brasileiro. 

A lei supracitada possui mais de 10 anos de vigência e percebemos que obteve êxito 

em seu objetivo de resolver os conflitos sem a interferência do poder judiciário, conforme 

analisou Sardinha: 

Conforme dados constantes na Revista Notariado, publicada em março de 
2015, o Colégio Notarial do Brasil informou que da entrada em vigor da Lei 
11.441/2007 até o ano de 2015, já foram lavrados nos tabelionatos de notas 
brasileiros mais de 700 mil atos, referentes a inventários, partilhas, 
separações e divórcios (SARDINHA, 2019, p.116). 
 

Ainda como explicita Sardinha (2019), esses números positivos e efetivos promovem 

o acesso à justiça por meio das serventias extrajudiciais e acabam inovando cada vez mais, 

gerando um maior número de atribuições, como, por exemplo, a possibilidade de realizar 

conciliação e mediação.  

Assim explicam Cordeiro e Both (2016), que a “desjudicialização” pode ser 

entendida como um procedimento de retirada de processos do âmbito judicial, quando não 

necessitem da decisão por parte do poder judiciário, sendo considerada um gênero para 

resolução de conflitos na esfera extrajudicial. Seguindo a tendência de países, como Estados 

Unidos, Argentina e Chile, o Brasil busca cada vez mais implementação de mecanismos que 

auxiliem o poder judiciário para resolver os conflitos extrajudicialmente, garantindo um amplo 

acesso à justiça. 

Como conceitua Carlos Marden (2015, p. 89), “à modernidade se seguiu uma pós-

modernidade marcada pela superação da ideia de progresso histórico, mediante inclusão de 

horizontes e expectativas cada vez mais curtos, sendo o fenômeno temporal marcado pelo 

precário e pelo efêmero17.”  

Estamos em um momento em que tudo que é feito pelos cidadãos deve ser aqui-agora, 

em que não pode se esperar o desenrolar dos procedimentos como devem ser feitos, assim se 

entende o direito processual brasileiro. Nas palavras de Carlos Marden, ratificam a lógica da 

brevidade eventos que reforçam o presentismo: 

Em primeiro lugar, tem-se o conjunto composto pela mídia eletrônica, pela 
informática e pela internet, que viabilizou a troca de informações em tempo 
real, criando uma sensação de simultaneidade (e de resposta imediata) que 
desvaloriza cada vez mais as formas relacionadas à espera à lentidão. Em 
segundo lugar, o autor entende que a ascensão da lógica de mercado e de 
capitalismo financeiro colocou em xeque os planejamentos de longo prazo 
em favor dos desempenhos relacionados a uma circulação acelerada de 
capital e a ciclos econômicos cada vez mais rápidos.” (2015, p. 91) 
 

 
rápida e eficaz. 
17 Vive-se em uma era de modernidade e que alguns autores chamam de hipermodernidade, conceito de Gilles 
Lipovetsky (2004). 



34  

Autores como Henrique Ferraz (MELLO, 2018) conceituam o momento em que 

vivemos como uma quarta onda18, que ele conceitua como a era moderna da desjudicialização. 

Com o passar do tempo, ocupa-se um maior espaço no meio jurídico e social a tutela 

administrativa de interesses privados, tendo em vista as consequências da morosidade do 

poder judiciário.  

Apesar do crescimento do fenômeno da desjudicialização e dos enormes benefícios 

que ela traz para a coletividade, não se pode concluir que será a resolução de todos os 

problemas, pelo contrário, deve ser entendida como um meio substitutivo à justiça. 

Segundo Petronio Calmon (2013), as dificuldades enfrentadas pelo poder estatal 

jurídico não necessariamente deverão ter como consequência uma maior adoção aos meios de 

resolução extrajudiciais de conflitos. Mesmo com tais meios, ainda existirão conflitos que 

somente poderão ser resolvidos pela via judicial.  

A desjudicialização não irá excluir ou interromper a atividade judicial, pelo contrário, 

ambas devem conviver simultaneamente para que se garanta um acesso à jurisdição mais justa, 

garantindo a escolha da população ao meio mais adequado ao caso concreto (MELLO, 2018). 

Desta forma, o meio público se inclinou para a mobilização de uma 
desjudicialização, ou seja, uma descentralização da prestação do serviço de 
justiça, haja vista que há a compreensão de que não se tem uma subtração, 
mas sim de uma distribuição da responsabilidade do meio judiciário frente 
ao elevado número de ações judiciais, transpondo, portanto, questões que 
não abarcam litígio, isto é, de jurisdição voluntária, para os cartórios 
extrajudiciais (ARAÚJO, 2019, p.94). 
 

Cumpre ressaltar que não se trata de um meio de afastamento ao acesso ao poder 

judiciário, mas um acréscimo, uma outra opção que o cidadão teve à sua disposição, assim 

como leciona Boaventura (1986) que o direito de acesso à justiça deve ser entendido como um 

acesso democrático à ordem jurídica justa.  

Percebe-se que a desjudicialização traz, sob a ótica de resolução de conflitos, uma 

visão de que não existem mais adversários e sim pessoas que utilizam meios não adversariais 

para pôr fim àquela situação controvertida e em nosso ordenamento jurídico existem algumas 

leis que comprovam essa eficácia, como, por exemplo. 

A alienação fiduciária de bens imóveis (Lei 9.504/97), a retificação bilateral de 

registro de áreas (Lei 10.931/04), a usucapião administrativa (Lei 6.015 e Provimento 65/2017 

do CNJ), a regularização fundiária urbana (13.465/2017), os inventários e divórcios 

consensuais (Lei 11.441/07), a mediação (13.140/15), a arbitragem (Lei 9.307/96), dentre 

 
18 Dando continuidade ao estudo das ondas de acesso à justiça que já foram abordadas no presente trabalho, dos 
autores Cappelletti e Garth. 
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vários outros institutos que podem ser realizados sem a interferência do poder judiciário. 

Importante frisar que a desjudicialização traz vantagens não somente aos particulares, 

quanto à celeridade e eficácia da resposta jurisdicional, como também ao poder público, tendo 

em vista que os notários e registradores são profissionais que fiscalizam e arrecadam os 

tributos devidos ao erário. De 2010 a 2020, as serventias extrajudiciais arrecadaram em torno 

de 542 bilhões de reais em impostos para o poder público sem que houvesse nenhum custo 

aos cofres estatais, sendo 73 bilhões somente no ano de 2020 (ANOREG-BR, 2020, on line). 

Interessante ressaltar, ainda, a importância de ter um serviço público prestado de 

maneira privada, haja vista que auxilia a entidade estatal, gerando mais benefício a sociedade 

que poderá escolher a opção que for mais viável. Nesse sentido explica Germano (2018, p.172) 

fazendo uma analogia com o serviço de saúde e educação, “O fato de existir atendimento 

médico prestado pelos planos de saúde é algo benéfico para o serviço público. Igualmente a 

existência de escolas particulares alivia a procura pela educação pública, principalmente no 

nível universitário.” Em face do abordado, vê-se a importância da desjudicialização para o 

sistema de justiça, especialmente, quando se refere a gerenciar e superar conflitos. 

 

1.4 Meios não adversariais de resolução de conflitos: breves comentários  

 

Na sociedade contemporânea, composta por uma diversidade de padrões culturais e 

pensamentos, é natural que haja posicionamentos divergentes acerca de variados assuntos, 

implicando em situações conflituosas. 

Como já exposto na dissertação, vive-se em uma época marcada pela “cultura da 

sentença” em que a primeira opção para resolver um conflito é a via judicial, causando um 

excesso de demandas, mesmo não sendo a melhor resposta para todos os casos, para Mancuso 

(2018), a ação judicial não deve ser incentivada, pois existem meios extrajudiciais efetivos e 

capazes de solucionar o conflito.  

Surgiram mecanismos extrajudiciais para resolução de conflitos, ou seja, para obter 

uma resposta para a controvérsia, sem que fosse necessária a intervenção do poder judiciário. 

Os mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos ganharam força no ordenamento jurídico 

brasileiro especialmente a partir de 2010, uma vez que as pessoas necessitavam de uma 

resposta para seus conflitos em um menor espaço de tempo e com a mesma efetividade. 

Cabe ressaltar, conforme entende Pelegrini (2015), que os meios extrajudiciais não 

excluem os conflitos da apreciação do Judiciário, pois há de se respeitar o direito de ação, 

inclusive em demandas de alta complexidade ou que haja a necessidade de provas ou perícia, 
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casos estes em que há a impossibilidade de se utilizar tais mecanismos. 

Diante do ganho de força dos mecanismos extrajudiciais, para cada caso concreto 

existiria uma forma adequada de resolução de conflitos, devendo ser selecionada a mais 

oportuna dentre os meios extrajudiciais e, caso não houvesse cabimento, deveria ser resolvido 

por meio da via judicial (LESSA NETO, 2015). O sistema multiportas serve como um leque 

de opções para as resoluções de conflitos: 

Em vez de se limitar a um padrão binário de passividade ou agressão, o 
Tribunal Multiportas pode abrir um leque de opções para a resolução de 
problemas. Proporcionar aos cidadãos as ferramentas e a expectativa de 
participação da resolução dos problemas no âmbito individual pode servir de 
inspiração para que eles transfiram essas ferramentas e expectativas para a 
esfera pública. A inestimável experiência de colaborar para a obtenção de 
um acordo sustentável pode contribuir para o despertar das comunidades 
locais, incentivando os cidadãos a assumirem um papel mais ativo nos 
processos democráticos locais. A promoção de formas mais eficazes de 
interação quando ocorre um conflito na esfera pessoal, social ou política 
pode dar força às comunidades locais. Uma democracia mais inclusiva e 
participativa é uma democracia mais estável (ALMEIDA; ALMEIDA; 
CRESPO, 2012, p. 84). 
 

A expressão multiportas pode ser considerada uma metáfora: seria como se para um 

caso fosse mais adequada a utilização de conciliação, já em outro a arbitragem, enquanto no 

seguinte a mediação, devendo cada caso concreto ter sua avaliação para qual seria o meio 

extrajudicial mais oportuno para a resolução daquele conflito, tendo como última opção o 

poder judiciário (CABRAL; CUNHA, 2016).  

Nosso ordenamento jurídico, com a publicação do Código de Processo Civil de 2015, 

caminha para o sistema multiportas, uma vez que existem meios adequados para a resolução 

de conflitos que não seja diretamente a via judicial.19 Cappelletti e Garth (1988) ao analisarem 

a terceira onda de acesso à justiça expuseram a ideia de que eram necessários possuírem 

mecanismos privados ou informais de solução de litígios para se ter um devido acesso à justiça, 

o que em nosso ordenamento jurídico tem como os métodos de autocomposição e 

heterocomposição.  

Esses autores já entendiam, há mais de 30 anos, que para se ter um efetivo acesso à 

justiça seria necessária a criação de mecanismos adequados para resolução de litígios e, 

atualmente, a força desses instrumentos está crescendo, pois a tendência é a desjudicialização 

para um maior auxílio ao poder judiciário e com isso um amplo acesso à justiça para toda a 

sociedade. 

Existem meios adequados para a resolução de conflitos mediante heterocomposição, 

 
19 Considerando que a eficiência operacional e o acesso à Justiça são objetivos do poder judiciário, o CNJ resolve 
estabelecer uma política de tratamento adequado dos conflitos de interesses por meio da resolução n. 125. 
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como exemplo a arbitragem e a via judiciária, que são adjudicatórios, e autocomposição, a 

conciliação e a mediação. A heterocomposição é um meio de solução de conflitos em que um 

terceiro irá decidir acerca da controvérsia das partes, devendo a sua decisão ter força definitiva 

e não cabível de objeções ou recursos. 

A heterocomposição ocorre quando o conflito é solucionado através da 
intervenção de um agente exterior à relação conflituosa original. É que, ao 
invés de isoladamente ajustarem a solução de sua controvérsia, as partes (ou 
até mesmo uma delas unilateralmente, no caso da jurisdição) submetem a 
terceiro seu conflito, em busca de solução a ser por ele firmada, ou pelo 
menos, por ele instigada ou favorecida (DELGADO, 2002, p. 664). 
 

Ainda o que se entende acerca da arbitragem:  

A arbitragem consiste em soluções de litígios no âmbito patrimonial, onde é 
realizada uma convenção privada, com a intervenção de um ou mais árbitros, 
sem a necessidade de intervenção por parte do Estado. Em que a decisão 
possui a mesma força de uma sentença judicial e se torna irrecorrível 
(GUILHERME, 2016, p. 12).  
 

Já a autocomposição é um meio de solução de conflitos em que as partes irão decidir 

acerca da controvérsia, com um terceiro auxiliando para a composição, conforme entende 

Maurício Godinho (2002, p. 663): “Na autocomposição, o conflito é solucionado pelas partes, 

sem a intervenção de outros agentes no processo de pacificação da controvérsia”.  

A autocomposição ocorre quando que existe um terceiro que irá facilitar a discussão 

entre os envolvidos, mas que não possui nenhum poder decisório acerca do conflito, sendo as 

partes responsáveis pelo resultado ou quando os envolvidos resolvem, sem intermediários o 

problema. 

Assim podem ser diferenciados os métodos de autocomposição e heterocomposição: 

[...] nas soluções autocompositvias, embora possa participar um terceiro 
facilitador da comunicação (inclusive com proposta de solução, conforme o 
caso) o resultado depende exclusivamente da vontade das partes; a aceitação 
ou recusa à composição, está no arbítrio do interessado. Já nos métodos 
heterocompositivos, a solução do conflito é imposta por um terceiro, com 
poderes para tanto (magistrado, árbitro etc.) daí porque falar-se em solução 
adjudicada; as partes estarão submetidas à decisão proferida pelo terceiro, 
mesmo se contrária aos seus interesses (CAHALY, 2012, p. 37). 
 

Por isso, não será abordado com maior profundidade os meios de heterocomposição 

e passa-se a análise de 02 dos métodos de autocomposição, conciliação e mediação, uma vez 

que o objetivo do presente trabalho é compreender o acesso à justiça por meio das serventias 

extrajudiciais e tais mecanismos, podem ser utilizados na construção de respostas a serem 

prestadas pelas serventias. 
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1.4.1 Conciliação 

 

A conciliação é um dos mecanismos extrajudiciais de soluções de conflitos e método 

de autocomposição que pode ser realizada pelas serventias extrajudiciais. A conciliação pode 

ocorrer tanto em âmbito judicial como extrajudicial, sendo um meio efetivo para solucionar 

conflitos de natureza pontual. Nesse sentido entende Ada Pelegrini (1990), com questões como 

“deformalização” e “delegabildade” de litígios, uma vez que afirma não importar se a 

conciliação é procedida de maneira judicial ou extrajudicial, formal ou informal, sendo 

importante para tais casos a efetiva resolução do conflito.  

Em contraposição a esse entendimento, Calmón (2013) entende que o método de 

autocomposição por conciliação somente pode ser exercido por parte de um conciliador que 

faça parte do poder judiciário ou pelo o próprio magistrado. Percebemos que essa visão 

doutrinária não dialoga com a conciliação, que é uma realidade no Brasil. 

As serventias extrajudiciais, por exemplo, podem efetuar conciliações, conforme 

provimento 67/201820 do CNJ. Segundo Maurício Godinho (2002, p. 665), conciliação é: 

É o método de solução de conflitos em que as partes agem na composição, 
mas dirigidas por um terceiro, que se mantém com os próprios sujeitos 
originais da relação jurídica conflituosa. Todavia, é importante frisar que a 
força condutora dinâmica conciliatória por esse terceiro é real, muitas vezes 
conseguindo programar resultado que, originalmente, não era imaginado ou 
querido pelas partes.  
 

A conciliação objetiva a realização de um conflito, no qual não haja vínculo anterior 

entre as partes, como nas relações de consumo e colisão de automóveis. A conciliação possui 

alguns aspectos exclusivos, como o conciliador poder sugerir uma solução ou apresentar uma 

ideia para as partes. 

Definimos a conciliação (nossa posição) como um processo técnico (não 
intuitivo), desenvolvido pelo método consensual, na forma autocompositiva, 
em que terceiro imparcial, após ouvir as partes, orienta-se, auxilia, com 
perguntas, propostas e sugestões a encontrar soluções (a partir da lide) que 
possam atender aos seus interesses e as materializa em um acordo. 
(BARCELLAR, 2012, p. 85) 
 

Ainda nesse sentido, Bacellar (2012) afirma que a conciliação é o principal meio 

adequado para solução de conflitos em situações circunstanciais, em que as pessoas não se 

conhecem, efetuando-se um diálogo para se chegar ao denominador comum e efetuar um 

acordo.  

 
20 Provimento nº 67/2018 do CNJ disciplina conciliação e mediação em cartórios- Dispõe sobre os procedimentos 
de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro do Brasil. 
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Para Nunes (2016), a conciliação é um meio de autocomposição eficiente para buscar 

uma pacificação social, que envolve principalmente casos eventuais, que não possuem 

relações subjetivas anteriores entre os envolvidos. 

Percebe-se a importância da conciliação como um meio não adversarial para 

resolução de conflitos e o quanto pode ser efetivo no ordenamento jurídico pátrio, ainda mais 

com a crescente desjudicialização. 

  

1.4.2 Mediação 

 

A mediação é um mecanismo extrajudicial de soluções de conflitos e método de 

autocomposição que pode ser realizada pelas serventias extrajudiciais. É um método que regra 

a participação de um terceiro imparcial, que busca facilitar o diálogo entre as partes envolvidas 

no conflito, promovendo a construção de soluções, mas pode ser decidido pelos próprios 

envolvidos. 

Pode-se definir também mediação como meio de composição de conflitos em que se 

baseia em uma comunicação responsável e autônoma dos envolvidos, com um terceiro 

imparcial, denominado de mediador, sem poderes decisórios, o que instiga uma relação social 

dos conflitantes (AMARAL, 2009). 

Conforme a Lei 13.140 de 2015, Lei de mediação, em seu art. 1º, parágrafo único: “a 

atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito 

pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a 

controvérsia”. 

É sabido que o mediador é um auxiliar e facilitador da resolução do conflito, não 

tendo nenhum poder decisório e não atuará como juiz para proferir um julgamento em favor 

de algum dos envolvidos, atuando sempre com imparcialidade (SOUZA, 2016). 

Cabe ressaltar que a mediação poderá ser tanto no âmbito judicial como extrajudicial 

e, caso o mecanismo não obtenha êxito e finalize em acordo, o mediador não poderá ser 

testemunha em um processo judicial com tais partes21, bem como a audiência será regida pelo 

princípio do sigilo (SALES, 2006). 

Assim, entende-se que o mediador deve atuar com imparcialidade22 e independência 

 
21 Art. 7º, Lei 13.140/15- O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em processos 
judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador. 
22 Art. 5º, Lei 13.140/15- A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da 
aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua 
imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. 
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para atuar na mediação, bem como na conciliação, haja vista serem meios de autocomposição, 

podendo suspender ou interromper a sessão se entender necessário. A mediação poderá ser 

realizada perante as serventias extrajudiciais, especificamente nos tabelionatos de notas, em 

razão do provimento 67/2018 do Conselho Nacional de Justiça.  

Nesse modo, entende Didier Junior (2016) que as partes possuem a garantia de que 

possam construir e desenvolver a problemática do conflito para chegar a um resultado, sem 

que haja qualquer imposição do mediador. Com isso, tem-se que esse instituto é regido por 

princípios conhecidos do direito, quais sejam: autonomia da vontade, em que as partes podem 

decidir sobre o resultado do conflito, confidencialidade do processo, imparcialidade e 

independência, conforme supracitado, voluntariedade, em que os envolvidos se encontram por 

livre e espontânea vontade, entre outros. 

Diferentemente da conciliação, ela requer que os envolvidos possuam relações 

pessoais anteriores, por isso, a importância de um mediador que busque entender os motivos 

da problemática. 

A mediação começa quando as partes conseguem interpretar, no simbólico, 
ódios e amores que as diferenciam. A mediação facilita às partes a 
possibilidade de interpretar seus ódios e amores. O que é mediável são os 
conflitos de afetos, não as diferenças patrimoniais sem histórias, sem afetos 
nem desejos (elas são transações que podem estar disfarçadas de mediações). 
Nos casos patrimoniais sem histórias, se decidem as diferenças, não existe 
conflito a resolver. Para que algo possa ser mediado, é necessário que uma 
das partes, pelo menos tenha um conflito de ódio, amor ou de dor (WARAT, 
1995, p. 23).  
 

É importante ressaltar que na mediação o início de sua sessão, na maioria dos casos, 

é marcada pelo tensionamento entre os envolvidos, pois existem diferenças de interesses, 

permeados de desgastes nas relações, que devem ser reconstruídas e desenvolvidas com a 

ajuda do mediador. 

Nesse sentido, Sales (2006) entende que os mediados iniciam com uma conversa não 

pacífica e no decorrer da audiência, com a ajuda do terceiro imparcial, a comunicação vai se 

reestabelecendo e ainda mais, ele entende que tal mecanismo não pode ser visto como algo 

negativo, mas sim de maneira positiva para o desenvolvimento das relações subjetivas. 

Cumpre destacar que na mediação não há que se falar no binômio ganhador ou 

perdedor, uma vez que as partes reconstroem uma comunicação e reestabelecem a relação e 

por isso se justifica a expressão “ganha-ganha”.  

Desse modo, entende Neder (1997, p.1) quando diz que a mediação visa:  

...propiciar um espaço psicorrelacional para a construção de uma nova 
realidade ou de uma nova forma de perceber a realidade, enfim transformar 
a relação de conflito, modificar o olhar sobre o fenômeno em discussão, 
permitindo uma convergência de opiniões para a realização de um ajuste 
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possível.  
 

A mediação se caracteriza ainda por buscar diminuir a distância entre as pessoas 

envolvidas, com intuito de minimizar os efeitos de sentimentos de rancor, ódio ou qualquer 

outro sentimento negativo.  

Pode parecer estranho e até surpreendente eu afirmar que o amor precisa 
construir um espaço de mediação para sua realização. Amar é exercer uma 
capacidade de negociação das diferenças. Um estado de permanente 
mediação para que possam conviver as diferenças. O amor se instala em um 
espaço de conflitividade que precisa ser negociado para realizar os afetos 
(WARAT, 1995, p. 23). 
 

É necessário que o mecanismo busque a satisfação dos envolvidos no conflito e que 

o mediador efetive o autoconhecimento e o desenvolvimento das relações entre eles. Nota-se 

que a mediação, para ter um progresso satisfatório às partes, deve ser bem executada pelo 

mediador, pois os envolvidos devem ser escutados e provocados para se construir uma 

discussão produtiva e finalizar com uma convergência de ideia, que seria a realização de um 

acordo, mas para isso é necessário que esse terceiro imparcial tenha vários conhecimentos 

específicos de outras áreas, como da comunicação, sociologia, filosofia, entre outras 

(VASCONCELOS, 2008).  

Dentro dessa pesquisa, não se pode deixar de mencionar a importância que tanto a 

mediação quanto a conciliação possuem no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que além 

de serem mecanismos de solução de conflitos também dão liberdade às partes para escolherem 

sua utilização.  

Ocorre, que depois de feitas todas as considerações acerca desses métodos de 

resolução de conflitos, não se pode compreender como únicos meios de autocomposição, pois 

como o direito está em constante mudança, novas espécies podem surgir e com efetividade 

ainda maior ao cotidiano da sociedade. 

[...] cada vez mais, nota-se nos tribunais a existência de processos 
consensuais que possuem algumas características da mediação e outras 
características da conciliação. O exaustivo debate sobre qual a nomenclatura 
a ser atribuída para o referido processo importa relativamente pouco se 
comparado com a necessidade relativa de adequado atendimento dos 
interessados no processo de resolução de disputas (GOMA, 2016, p. 41). 
 

Dessa maneira, percebe-se a evolução dos mecanismos de resolução de conflitos em 

nosso ordenamento jurídico e que vêm em crescente utilização, sendo estimulados em razão 

da sua efetividade, o que demonstra um amadurecimento na maneira de resolver controvérsias 

e construir soluções devidamente adequadas para cada caso concreto. 

Face todo o exposto acerca do assunto é necessário também a análise da Resolução 

nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que foi instituída uma política 
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judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos, consolidando o direito de utilizar 

instrumento adequados e efetivos para a pacificação social23, solução e prevenção de litígios. 

A Resolução nº 125/2010 do CNJ institui a política judiciária nacional de tratamento 

adequado dos conflitos e, consequentemente, propiciou o direito de resolver conflitos pelo 

meio mais adequado ao caso concreto.  

Essa política tem como objetivo principal instituir uma cultura de pacificação 

social24, tendo em vista o desconhecimento dos mecanismos alternativos perante a população 

e os operadores do direito. Para que consiga ser implementada, é necessária a observância de 

alguns requisitos, como centralização das estruturas judiciárias, adequada formação e 

treinamento de servidores, conciliadores e mediadores e acompanhamento estatístico 

específico. 

Vale ressaltar que o CNJ possui competência para instituir os programas que forem 

necessários à propagação dessa política de incentivar a utilização de meios adequados para a 

resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação, ainda se utilizando da participação 

de entidades públicas, constituída pelos órgãos do poder judiciários, bem como entidades 

particulares25.  

É importante ressaltar que a Resolução 125/2010 do CNJ foi um marco temporal, 

tendo em vista que não existe, e ainda não existe, nenhuma lei federal que disponha acerca do 

tema abordado.  

No Brasil, não há uma lei geral sobre mediação e conciliação, mas tramitam 
no Congresso Nacional diversos projetos de lei, em especial o Projeto de Lei 
nº94/2002, que estabelece alguns princípios para nortear a mediação, como: 
neutralidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade e 
informalidade. (ARAÚJO, 2015, p. 101) 
 

Tais princípios foram todos regulamentados pelo CNJ quando criou a Resolução 

125/2010, dispondo dos mecanismos adequados para resolução de conflitos nos âmbitos 

judicial e extrajudicial. A partir dessa resolução, os meios supracitados foram ganhando força 

e houve estímulo para que fossem criadas novas legislações abordando o tema como outros 

objetivos que se adequam a realidade da sociedade. 

 

 
23 A pacificação social deve ser compreendida no sentido de ampliação do serviço judiciário a outros meios que 
vão além do julgamento do processo e que incluem atendimento e orientação à sociedade.  
24 Art. 4º da Resolução 125/2010 do CNJ:  Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com 
objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da 
conciliação e da mediação. 
25 Art. 5º da Resolução 125/2010 do CNJ: O programa será implementado com a participação de rede constituída 
por todos os Órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e 
instituições de ensino. 
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1.5 Benefícios e obstáculos dos meios não adversariais de resolução de conflitos 

 

Os mecanismos extrajudiciais ganham força devido a sua importância prática e a 

implementação de legislações específicas e recebem visibilidade no contexto litigioso, uma 

vez que garante um resultado efetivo e menor espaço temporal que a via judicial. No mundo 

contemporâneo a tendência é a desjudicialização, em decorrência de diversos fatores, 

enfrentados pelos tribunais do poder judiciário, como também por outros mecanismos 

extrajudiciais de solução de conflitos estarem surgindo. 

Traz-se com a utilização desses meios adequados de resolução de conflitos muitos 

ganhos à sociedade, como economia de tempo, menor burocracia, melhora na questão 

emocional em razão do resultado, entre outros fatores. Porém, por serem mecanismos novos 

no ordenamento jurídico, existem também obstáculos a serem transpostos, para que os 

objetivos centrais sejam alcançados devidamente, conforme será visto adiante. 

Desse modo, é necessário elencar as principais causas benéficas geradas pelos 

mecanismos extrajudiciais, para demonstrar e evolução no poder judiciário, bem como os 

obstáculos que devem ser encarados, com objetivo de que sejam ultrapassados e obtenha-se 

as finalidades desejadas pelos institutos. 

Os mecanismos extrajudiciais trouxeram benefícios para a sociedade, uma vez que as 

partes podem escolher um terceiro imparcial que goze de sua confiança e seja especialista no 

assunto, que oriente ou auxilie no processo de conciliação ou mediação, de maneira célere e 

sigilosa, com objetivo de alcançarem um denominador comum e finalizarem com um acordo 

(CÂMARA, 2002). 

O Estado também é beneficiado, haja vista que os mecanismos são meios que 

auxiliam o poder judiciário na resolução de litígios, diminuindo, assim, o mínimo de demandas 

judiciais interpostas, bem como auxiliam em processos em andamentos, como vemos nas 

audiências de conciliação e mediação judiciais (CÂMARA, 2002).  

Assim, percebe-se que os institutos acima mencionados garantem uma célere e 

efetiva prestação jurisdicional, sem a necessidade de intervenção do poder judiciário, devendo, 

então serem devidamente implantados, por quem possui competência, e incentivados para 

atuarem da melhor maneira possível à população. 

Dinamarco (2001) entende que a crescente utilização dos meios extrajudiciais, que 

buscam a pacificação social e uma ordem jurídica justa, corrobora com a ideia de que tais 

institutos possuem uma efetividade equivalente à atividade jurisdicional. Afirma que, se não 

possuísse tamanha efetividade, a sociedade não estaria utilizando nessa escala.  
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Por se tratar de meios extrajudiciais e métodos de autocomposição, percebe-se que 

não existe aquele formalismo do processo judicial, em que é necessário a obediência a todo 

um procedimento predisposto na legislação, pelo contrário, as partes constroem e 

desenvolvem o conflito, com base no princípio da cooperação, com auxílio e intermédio de 

um terceiro imparcial, para que assim consiga chegar ao resultado desejado. 

Trata-se de um desdobramento do princípio do contraditório assegurado 
constitucionalmente, que não mais pode ser visto apenas como garantia de 
audiência bilateral das partes, mas que tem a função democrática de permitir 
a todos os sujeitos da relação processual a possibilidade de influir, realmente, 
sobre a formação do provimento jurisdicional (TEODORO JUNIOR, 2016, 
p.106). 
 

Também como o princípio da cooperação, o da informalidade gera um ganho à 

sociedade, tendo em vista que não necessita da utilização de procedimentos burocráticos e 

rígidos para que se alcance a pacificação social. Importante mencionar, para melhor 

esclarecimento, que a informalidade não significa inexistência de procedimento, mas sim um 

abreviamento no processo.  

Há de se ressaltar que os mecanismos extrajudiciais se revelam como um instrumento 

de busca da consensualidade entre as partes para o auxílio da construção e desenvolvimento 

do conflito, buscando a pacificação social. 

Outro benefício gerado pela utilização dos mecanismos extrajudiciais é a variedade 

do sistema multiportas, em que de acordo com a realidade jurídica e social pode-se escolher 

qual o melhor meio para solucionar aquele conflito. Neste entendimento, Watanabe (2011, p. 

12-13) dispõe: 

Uma transformação revolucionária, em termos de natureza, qualidade e 
quantidade dos serviços judiciários, com o estabelecimento de filtro 
importante da litigiosidade, com o atendimento mais facilitado dos 
jurisdicionados em seus problemas jurídicos e conflitos de interesses e com 
maior índice de pacificação das partes em conflito, e não apenas solução dos 
conflitos, isso tudo se traduzindo em redução da carga de serviços de nosso 
Judiciário, que é sabidamente excessiva, e em maior celeridade das 
prestações jurisdicionais. [...] E assistiremos, com toda certeza, à profunda 
transformação do nosso país que substituirá a “cultura da sentença” pela 
“cultura da pacificação” [...]  
 

Outro benefício importante a ser destacado é em relação a questão emocional dos 

envolvidos na lide, em dois sentidos, um em que o processo desgasta as relações entre os 

indivíduos e o outro em relação a expectativa de uma decisão favorável, expectativa essa cada 

vez maior e mais rápida por conta da modernidade em que estamos presenciando. 

O desgaste das relações é algo notório, uma vez que o processo judicial possui uma 

característica em que põe as partes como adversários, em que somente haverá um vencedor e 

um perdedor. Já na utilização dos mecanismos extrajudiciais, não há que se falar em ganhar 
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ou perder, mas sim em um processo de construção e restabelecimento de ideias para chegar a 

uma pacificação social. 

Segundo Spengler (2014, p. 11): “A consequência dessa conjuntura é o desgaste da 

relação entre os indivíduos, pois a luta estabelecida entre ambos os modifica, não somente em 

relação ao outro, mas também em relação a si mesmo.”  

As expectativas acerca da decisão favorável também é um obstáculo que os meios 

extrajudiciais de resolução de conflitos buscam superar, uma vez que em um processo 

demorado e custoso as pessoas tendem a ficar mais tensas e ansiosas pelo deslinde do conflito. 

Ora, o processo, por si só, não é apto a gerar por si só tais resultados. Como 
instrumento técnico somente organiza os passos procedimentais dentro de 
uma lógica formal, sem maior atenção às necessidades e anseios do usuário 
do Poder Judiciário, que se vê envolvido em jogo que não pode controlar. A 
alternativa foi reconhecer, neste âmbito, a necessidade de se permitir ao 
poder público atuação fora do processo, por meio da criação de novas vias 
de solução de conflitos das partes sem a necessidade de invocação da 
jurisdição tradicional, ou paralela a ela (PEREIRA JUNIOR, 2014, p. 26). 
 

Percebe-se os diversos benefícios que os mecanismos extrajudiciais de solução de 

conflitos trazem para a sociedade e para o Estado, devendo ser criadas mais políticas de 

incentivo para os cidadãos, tendo em vista os resultados efetivos. 

Os meios não adversariais de soluções de conflitos não são apenas uma maneira de 

auxiliar o poder judiciário a diminuir o número de demandas em razão da “cultura da 

sentença”, pelo contrário, deve-se perceber que essa é uma consequência secundária e que o 

principal objetivo desses institutos é servir de opção à sociedade para que consiga resolver os 

conflitos com o meio mais adequado ao caso concreto que se presencia. 

Nesse sentido, Watanabe (2011) entende que não se pode utilizar os meios 

extrajudiciais em razão de suas funções secundárias, como uma forma de sobrecarregar o 

poder judiciário, mas sim com o objetivo principal de ser um método de solução de resolução 

de conflitos em que o cidadão poderá escolher para utilizá-lo. Ele afirma que a mediação, se 

não utilizada da maneira correta, poderá se tornar um elemento de subterfúgio ao excesso de 

demandas interpostas. 

 Assim, os mecanismos extrajudiciais não podem ser analisados como uma maneira 

de superar a morosidade e o excesso de demandas que dificulta a atuação do poder judiciário, 

mas sim como um meio efetivo de solucionar conflitos, pois na medida em que maior for a 

efetividade desse instituto, consequentemente, algumas demandas serão encerradas ou sequer 

ajuizadas. 

Tosta (2014, p. 71) leciona que existem outros fatores que servem como obstáculo à 

utilização dos meios extrajudiciais: 
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Tornamo-nos advogados, promotores, delegados, juízes, sem que tenhamos 
aprendido a lidar de forma adequada com o conflito. Advogados recebem 
seus clientes e logo passam a estudar a ação judicial adequada a ser proposta 
contra a parte contrária; promotores instauram inquéritos civis logo 
antevendo a conduta legal adequada a ser imposta ao causador do dano 
difuso ou coletivo ou, ainda, recebem inquéritos policiais e oferecem 
denúncias para que a pena prevista em lei seja aplicada ao infrator ou ao 
autor do fato; delegados instauram inquéritos policiais para colher indícios 
de provas e autoria e materialidade da infração para que o promotor possa 
oferecer a denúncia contra o infrator; juízes presidem e processam ações, 
proferindo decisões e sentenças para aplicar a lei ao caso concreto. Ninguém, 
porém, tem o olhar voltado para a origem do conflito e a forma adequada de 
trata-lo, o que nem sempre é a propositura de uma ação, o oferecimento de 
uma denúncia, a instauração de um inquérito policial ou a prolação de uma 
sentença. 
 

Existem, pois, dois fatores que obstam a utilização dos institutos ora analisados. 

Primeiro, o fator de conservadorismo dos profissionais do direito em adotar novos 

mecanismos de solução de litígios, uma vez que sempre atuaram em uma “cultura de 

sentença”, cuja crença é de que o método do processo judicial é o melhor instrumento para 

solução da lide. 

Os juízes precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a 
questões sociais, que as cortes não são a única forma de solução de conflitos 
a ser considerada e que qualquer regulamentação processual, inclusive a 
criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem 
um efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva – com que 
frequência ela é executada, em benefício de quem e com que impacto social 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 5). 
 

Essa cultura enraizada desde os tempos antigos até a contemporaneidade de que o 

processo é o único instrumento capaz de solucionar litígios é preocupante, uma vez que 

ocorrerá situações no caso concreto em que o mais adequado meio para resolver a controvérsia 

serão os mecanismos extrajudiciais.  

O segundo fator se refere ao desconhecimento dos mecanismos extrajudiciais por 

parte dos profissionais jurídicos, tendo em vista que nas graduações de direito as disciplinas 

ou uma única, quando existe na grade curricular, de soluções adequadas de conflitos não 

possuem muita importância. 

Assim expõe Ana Carolina (2015, p.18): 

Com o desconhecimento da matéria pela população e até por profissionais 
do direito e a regulamentação escassa a mediação e arbitragem são apenas 
adotadas por grandes empresas ou pessoas esclarecidas, que conhecem a 
realidade do Poder Judiciário Brasileiro, o que faz com que não seja 
aproveitado todo o potencial desses institutos, cuja desmistificação torna-se 
essencial para uma melhor utilização. 
 

Em razão de o presente trabalho versa acerca do acesso à justiça por meio das 

serventias extrajudiciais, fez-se necessária uma pesquisa sobre o desconhecimento do direito 
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notarial e registral em nosso país. 

Percebemos a limitação do ensino dos cursos de direito em relação as disciplinas de 

mediação, conciliação, arbitragem e, principalmente, de direito notarial e registral, sendo tal 

matéria de grande importância na sociedade e um efetivo mecanismo extrajudicial. Importante 

ressaltar que essa omissão nos cursos de direito contribui diretamente para o desconhecimento 

e até a resistência à resolução de conflitos por um dos meios adequados. 

O direito notarial e registral versa sobre as serventias extrajudiciais, a atividade do 

oficial de registro e do tabelião, que será melhor analisada nos próximos capítulos do 

trabalho, figuras que são utilizadas por quase toda a totalidade da população, como, por 

exemplo, uma criança ao nascer precisa lavrar a certidão de nascimento, uma pessoa quando 

morre precisa que alguém compareça ao cartório para lavratura da certidão de óbito, pessoas 

quando compram imóveis necessitam de escrituras públicas e registro do respectivo bem em 

seu nome, dentre outros exemplos. 

A utilização dos serviços das serventias extrajudiciais está ligada a vários atos ou 

fatos jurídicos das pessoas, como nascimento, casamento, óbito, negócio jurídicos 

imobiliários, transferência de veículos. Em razão disso, torna-se importante o estudo acerca 

do direito notarial e registral desde a graduação com intuito de que se tenha conhecimento da 

relevante importância no ordenamento jurídico brasileiro e como pode impactar no 

crescimento da desjudicialização. 

Fez-se uma pesquisa entre algumas Universidades de grande renome de cada região 

do Brasil, com base nas que possuem as maiores notas no ENADE26, para demonstrar o 

quanto o ensino do direito notarial e registral é limitado no país. O levantamento foi baseado 

na grade curricular do curso de direito de algumas universidades de determinados estados 

situada em uma região. 

O critério de escolha dos cursos por maiores notas no ENADE ocorreu tendo em 

vista ser um exame que avalia o rendimento dos cursos de graduação em todo o território 

nacional, presumindo que os que possuíssem maiores notas são cursos de qualidade. 

Na região norte foi feito um levantamento na Universidade Federal do Estado do 

Amazonas (UFAM). A (UFAM) não possui em sua grade curricular a disciplina de direito 

notarial e registral, sequer em suas disciplinas opcionais, conforme fonte do site da 

 
26 O ENADE é um exame nacional de desempenho dos estudantes que avalia o rendimento dos alunos nos cursos 
de graduação e os conteúdos programáticos das grades curriculares das universidades, as competências 
desenvolvidas durante o curso, as habilidades imprescindíveis à formação profissional e a modernização em 
relação à realidade de nosso país e do mundo.   
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universidade que segue abaixo (UFAM, 2020, on line).  

Na região nordeste foi feito um levantamento do Estado do Ceará e suas instituições 

públicas e privadas com maiores notas no ENADE. Iniciamos com a Unichristus, uma 

instituição ou centro universitário privada que não possui em sua grade curricular a disciplina 

de direito notarial e registral, nem mesmo como disciplina opcional (UNICHRISTUS, 2019, 

on line).  

Na Universidade Federal do Ceará (UFC), que não possui em sua grade curricular a 

disciplina de direito notarial e registral, porém possui a disciplina de acesso à justiça no rol 

de disciplinas opcionais, cujo conteúdo remeterá a uma análise acerca das serventias 

extrajudiciais (UFC, 2020, on line).  

A Universidade de Fortaleza (UNIFOR), uma universidade privada não possui em 

sua grade curricular a disciplina de direito notarial e registral, porém possui a disciplina de 

Soluções Extrajudiciais de Conflitos em sua grade de disciplinas obrigatórias (UNIFOR, 

2020, on line). 

Por fim, a Universidade Regional do Cariri (URCA), uma universidade pública que 

não possui em sua grade curricular a disciplina de direito notarial e registral, nem mesmo em 

suas disciplinas opcionais (URCA, 2015, on line). 

Na região sudeste foi feito um levantamento junto à Universidade Dederal do 

Espírito Santo (UFES). A UFES não possui em sua grade curricular a disciplina de direito 

notarial e registral, até mesmo em suas disciplinas opcionais (UFES, 2019, on line). 

Na região centro-oeste foi feito um levantamento do Estado do Distrito Federal e 

duas instituições de ensino superior, uma pública e uma privada. A Universidade Nacional 

de Brasília (UNB), uma universidade pública de renome no Brasil não possui em sua grade 

curricular a disciplina de direito notarial e registral, nem como disciplina opcional (UNB, 

2021, on line). 

A Universidade Católica de Brasília (UCB), universidade particular, não possui em 

sua grade curricular a disciplina de direito notarial e registral, porém possui a disciplina de 

meios alternativos de soluções extrajudiciais de conflitos em sua grade de disciplinas 

opcionais (UCB, 2019, on line). 

Na região sul foi feito um levantamento do Estado do Paraná. Inicialmente, a 

pontíficia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), que não possui em sua grade curricular 

a disciplina de direito notarial e registral, sequer como disciplina opcional (PUCPR, 2018, on 

line). 

E a Universidade Federal do Paraná, uma universidade pública (UFPR) que não 
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possui em sua grade curricular a disciplina de direito notarial e registral, porém deve se 

mencionar que possui a disciplina de soluções extrajudiciais de conflitos em sua grade de 

disciplinas opcionais (UFPR, 2010, on line). 

Em face do levantamento exposto acima, percebe-se a limitação do estudo do direito 

notarial e registral em diversas instituições de ensino superior do Brasil, nas 05 regiões do país 

e todas com nota de excelência no ENADE. 

Diante do exposto, percebe-se que existem obstáculos à utilização dos mecanismos 

extrajudiciais e que para maximizar a concretização desses institutos o mais razoável seria um 

aumento na implantação de legislações federais e políticas públicas, com intuito de dar 

conhecimento aos cidadãos, bem como reforçar a importância aos operadores do direito. 

Importante seria agregar esforços para o fortalecimento dos institutos e para a ampliação de 

seu uso, sendo relevante a formação de profissionais de direito com conhecimento sobre a 

seara extrajudicial. 
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2 ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL 

 

A atividade notarial e registral é regida pelo direito notarial e registral, uma área do 

direito ainda pouco conhecida da população e também dos profissionais jurídicos. O estudo 

do tema é relevante, pois permite o conhecimento acerca de procedimentos que podem ser 

realizados no âmbito extrajudicial. 

A atividade notarial e registral está intrinsecamente ligada à desjudicialização, uma 

vez que através da prática de tal atividade é que se utiliza diversos procedimentos que não são 

da seara judicial, como confecção de escrituras públicas, testamentos, registros imobiliários, 

protestos de títulos, dentre outros. 

     

2.1. Histórico e conceito da atividade notarial e registral 

 

O direito notarial e registral é um conjunto de normas, princípios e jurisprudência, 

que regulamenta as funções da atividade notarial e registral, tendo como principal norma a Lei 

8.935/94. 

Função notarial é aquela atividade jurídico-cautelar cometida ao notário, que 
consiste em dirigir imparcialmente aos particulares na individualização 
regular dos seus direitos subjetivos, para dotá-los de certeza jurídica 
conforme as necessidades do tráfico e de sua prova eventual. Note-se que tal 
conceito encerra um conteúdo definido (direção jurídica dos particulares no 
plano da realização espontânea do direito), um objeto (os direitos subjetivos 
dos particulares em sua etapa de individualização) e um fim (a certeza 
jurídica dos direitos subjetivos, amoldando-os às necessidades do negócio e 
de sua prova eventual) (LARRAUD apud BRANDELLI, 1998, p. 126). 
 

Em razão do que se dispõe nos 1º e 3º27 da referida lei, pode-se definir que a atividade 

notarial e registral é aquela em que existe uma organização técnica e administrativa, com 

objetivo de garantir publicidade, autenticidade, eficácia dos atos jurídicos e segurança jurídica, 

sendo exercida pelo notário ou registrador, que é um profissional do direito, com ingresso por 

meio de concurso público, que possui fé-pública para prática dos atos, o qual foi delegado o 

exercício da atividade. 

A forma, que em outros ramos do direito se estuda como ingrediente 
constitutivo que acompanha o ato, no direito notarial é objeto direto do 
estudo científico, tomando-se as formas notariais como instrumento que 
necessariamente deve ser cumprido para obter-se, como resultado final, a 
forma juridicamente exigida (ETCHEGARAY; CAPURRO, 2011, p. 02). 

 
27 Art. 1º- Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativas destinados a garantir a 
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 
Art. 3º- Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé-pública, 
a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. 
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Dessa maneira entende Loureiro (2019), quando diz que os notários e registradores 

podem ser considerados agentes públicos, que possuem especialização em direito privado, e 

objetivo de prevenir litígios, garantindo segurança jurídica. Loureiro (2019, p. 55) ainda 

afirma: “Como profissionais do Direito têm a missão de assessorar a todos que reclamam seu 

ministério a fim de constituir ou transferir direitos, torná-los eficazes perante os demais 

membros da comunidade e evitar vícios que possam afetar as relações jurídicas e a segurança 

do tráfego.”  

A atividade notarial e registral está regulamentada em nossa constituição federal em 

seu art. 23628, conferindo uma grande responsabilidade ao profissional que a exercer e 

concluindo que o legislador atribuiu grande valor ao incentivo das resoluções de conflitos por 

meio da via extrajudicial. 

Há de se perceber que tanto a nossa Carta Magna quanto a legislação 

infraconstitucional se referem a atividade notarial e registral como serviços e o que se tem 

entendido, por meio da jurisprudência e doutrina, é que são serviços públicos essenciais. 

Desse modo, Celso de Mello (2016, p. 695) conceitua como sendo serviços públicos: 

Toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 
destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente 
pelos 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. 
 

Tem-se que para exercer a atividade notarial e registral, serviço público delegado pelo 

Estado, são necessários alguns requisitos, conforme art. 236, § 3º da constituição federal29 e 

art. 1430 da Lei 8.935/94, dentre os quais se destaca o ingresso por meio de concurso público 

e o título de bacharel em direito. 

O ingresso deve ocorrer por meio de concurso público de provas e títulos, seja na 

modalidade provimento ou remoção. O provimento é forma de ingresso originário e a remoção 

 
28 Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.  
29 Art. 236, 3º, CF- O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, 
não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por 
mais de seis meses.  
30 Art. 14- A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: I-
Habilitação em concurso público de provas e títulos. II- Nacionalidade brasileira. III- Capacidade civil. IV- 
Quitação com as obrigações eleitorais e militares. V- Diploma de bacharel em direito. VI- Verificação de conduta 
condigna para o exercício da profissão. 
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é derivada, sendo a distribuição das vagas determinada pelo art. 1631 e 1732 da Lei 8.935/94. 

Em relação à exigência do bacharelado em direito, justifica-se, pois se trata de função 

que demanda conhecimentos jurídicos específicos.  

Que o risco decorrente da celebração de um negócio jurídico é 
consideravelmente minimizado com a intervenção tanto na configuração do 
negócio como em seu amoldamento documental, de alguém com preparação 
jurídica especializada, imparcialidade profissional e responsabilidade por 
sua atuação: o Notário (BRANDELLI, 1998, p. 126). 
 

O notário e registrador no exercício de sua função não é apenas um mero analista 

documental, muito menos um profissional que confere fé pública a atos e negócios jurídicos, 

mas um assessor das partes, que atua de maneira imparcial com aqueles que necessitam de 

seus serviços, garantindo, assim, uma eficácia em seus atos e, principalmente, segurança 

jurídica. 

Apesar da importância da função notarial e registral, percebe-se a falta de 

conhecimento sobre sua existência por parte da população, devido à falta de acesso à 

informação e aos meios extrajudiciais de resolução de conflitos. 

Referida atividade contribui para o fortalecimento da desjudicialização, por ser um 

procedimento menos burocrático que o processo judicial e por garantir um serviço público 

equivalente, com eficiência, qualidade técnica, assessoramento imparcial e, principalmente, 

segurança jurídica. 

Destaca-se a importância da atividade notarial e registral no ordenamento jurídico, 

sendo expressamente consagrada na constituição federal de 1988 e um meio de auxílio e opção 

ao poder judiciário para a resolução de conflitos. 

No presente tópico não se tem o objetivo de explicar detalhadamente a evolução 

histórica da atividade notarial e registral, mas sim de expor os principais períodos da história 

da atividade notarial e registral e a importância dessa evolução para os dias atuais. 

Historiadores demonstram (BRANDELLI, 1998) que desde os tempos remotos as 

pessoas possuíam muita preocupação com a segurança nas relações e diante disso surge a 

atividade notarial e registral, uma vez que a sociedade necessitava de um terceiro, imparcial, 

para auxiliar a negociação.  

Percebe-se que a atividade surgiu mediante uma necessidade, especialmente da 

 
31 Art. 16- As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público de provas e títulos 
e uma terça parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia 
notarial ou de registro fique vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção, por mais de seis 
meses. 
32 Art. 17- Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de 2 (dois) 
anos. 
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sociedade, que em muitas vezes não possuía conhecimento sobre alguns fatos, necessitando 

de auxílio, com o objetivo de garantir segurança ao seu negócio (AREAL; FETZNER; 

NELSON JUNIOR, 2013). 

Nas palavras de Brandelli (1998, p. 4): “Atividade notarial é pré-jurídica, egressa das 

necessidades sociais. No mundo prisco, massivamente iletrado, sentiu-se primeiramente a 

necessidade de que houvesse algum ente, confiável, que pudesse redigir, tomar a termo, os 

negócios entabulados pelas partes”.  

A atividade notarial e registral surge e evolui, tendo em vista uma necessidade de 

garantir a veracidade dos fatos ocorridos em uma relação jurídica de uma pessoa que não 

tivesse envolvida, uma vez que conseguiria demonstrar à sociedade os principais pontos 

existentes naquela relação (ARAUJO, 2019).  

Segundo os relatos da Grécia antiga em seu período clássico entre os séculos V e VI 

a.c., os gregos e todos os países da civilização helênica possuíam um terceiro que era 

responsável por garantir a veracidade dos fatos por meio do seu testemunho e guardar o 

conteúdo disposto naquela relação, com objetivo de servir como prova pré-constituída. 

(BRANDELLI, 1998) 

Então podem perceber duas características do sistema do notariado latino33 

contemporâneo que foi herdado das civilizações antigas, como a fé pública, em que consiste 

no ato do notário ou registrador comprovar a veracidade dos fatos ocorridos em sua presença 

e o dever de proteção e conservação documental. 

Vale destacar que na antiguidade clássica, os notários tinham somente a função de 

redigir documentos, ou seja, só faziam transcrições e eram meros redatores. 

É, contudo, na Idade Média que os contornos da atividade notarial, nos moldes atuais, 

começam a ser forjados mais claramente. Porém, a atividade notarial e registral se fixa de 

forma estruturada com a evolução da sociedade e da ciência jurídica na Escola de Bolonha. A 

partir daí os estudos científicos contribuíram para a função do notariado, que passou a ser visto 

não mais como aquele mero redator, mas como um profissional do direito com conhecimento 

jurídico e que detém utiliza a prática e a ciência para praticas os atos (BRANDELLI, 1998). 

Dos estudos científicos na Escola de Bolonha, na Itália, é que se difundiu a instituição 

do notariado, espalhando-se por toda a Europa, em países como, Portugal, Suíça, Alemanha, 

Holanda, França, dentre outros. 

 
33 Cumpre-se destacar que a denominação notariado latino não quer fazer referência de que somente os países de 
origem latina utilizam exclusivamente tal tipo de notariado, pelo contrário, nos dias atuais em média 70 países 
usufruem dessa espécie, como Portugal, Espanha, entre outros. 
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Importante tal análise, uma vez que essa atividade teve início em nosso país por causa 

do Direito Português que veio a ser aplicado. É nítida a influência do direito português em 

nossa organização judiciária, e Brandelli (1998) destaca que os cargos de tabelião eram 

doados, comprados ou até mesmo transferidos por sucessão causa mortis, pela Corte 

Portuguesa e os donatários eram investidos na função de maneira vitalícia.  

Após a proclamação da República, a atividade notarial e registral não sofreu grandes 

mudanças, uma vez que os cargos ainda eram distribuídos pelo Estado e as concessões de 

maneira vitalícia, ocorridas muitas vezes por motivos pessoais ou políticos, sem avaliação de 

critério de conhecimento jurídico ou técnico, o que se percebia até a nossa constituição federal 

de 1988. 

A relevante mudança ocorreu em 1967 quando a atividade notarial e registral ganhou 

status constitucional, por meio da Emenda Constitucional nº 7 de 13 de Abril de 1977, 

momento em que se acrescentou o art. 20634.  

Em seguida, a atividade notarial e registral foi expressamente exposta no art. 236 da 

constituição federal de 1988 e Brandelli (1998) aduz que mesmo não vindo de maneira 

expressa o tipo de notariado do sistema brasileiro, pode-se concluir que é do tipo latino pelas 

características desse notariado. 

Diante do exposto, verifica-se que a atividade notarial e registral esteve presente em 

vários dos principais momentos da história e em diversos países e culturas, sempre exercendo 

um papel relevante para o Estado e para a sociedade, demonstrando a sua fundamental 

importância. 

 

2.2. Tipos de notariado 

 

Como os ordenamentos jurídicos internos são diferentes em cada país com seus 

regramentos e meios de interpretações próprios, os sistemas jurídicos possuem modelos 

diversos que versam acerca do direito notarial e registral. 

Em razão de a atividade notarial e registral decorrer de uma necessidade da sociedade, 

pode-se dizer que em cada país o notariado tenha desenvolvido suas características próprias 

de acordo com os costumes e as legislações locais. 

 
34 Art. 206- Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante remuneração de seus 
servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares, vitalícios ou nomeados 
em caráter efetivo. § 2º- Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que alude o parágrafo anterior, 
qualquer nomeação em caráter efetivo para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos.  
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Brandelli (1988) entende que o notariado foi criado pela necessidade das pessoas, ou 

seja, é uma instituição que nasceu antes do direito, no seio da sociedade e não através de 

legislações. Pode-se destacar os notariados em classificações, do tipo latino, conhecido como 

notariado da Civil Law, do tipo anglo-saxão, conhecido como notariado Commom Law e o 

notariado estatal. 

O notariado latino consiste na delegação do serviço público a um particular, para 

exercê-lo de maneira privada, sem remuneração dos cofres públicos, conforme art. 236 da 

constituição federal.  

Esse notariado está presente em 89 países e cinco deles estão entre as maiores 

economias mundiais, como Alemanha, França, Japão, China e Rússia. 07 entre as 10 maiores 

economias do mundo utilizam esse tipo de notariado, 22 dos 28 países que fazem parte da 

União Europeia e 15 dos 20 países do G20 (ANOREG-BR, 2020, on line). 

Em âmbito internacional existe uma representação pela União Internacional do 

Notariado Latino (UINL), uma organização constituída para coordenar as atividades notariais 

em todo o mundo (DEBS, 2020): “é, em suma, um notariado de exercício privado de uma 

função pública, caracterizado pela dualidade público-privado; ou, sob outro enfoque, o 

trabalho de um profissional do direito dedicado a intervir, com fé pública, nas relações 

jurídicas de direito privado de terceiro” (CASTRO, 2014, p. 14). 

As principais características desse tipo de notariado são: intervenção notarial, 

assessoramento, controle da legalidade, imparcialidade, imediação, conservação dos 

documentos, independência, detentor de fé pública, agente preventivo de litígios e 

autenticidade, conforme Lei 8.935/94. 

Nesse sentido, entende-se que o notariado latino possui características que dialogam 

com a prevenção de litígios, típico da cultura civil, buscando uma segurança jurídica, ao 

contrário de adotar uma posição curativa ou remediadora, presente no notariado anglo-saxão, 

típico do commom law (DECKERS, 2005). 

Um aspecto de fundamental importância do notariado latino é a questão econômica, 

pois permite as partes realizarem negócios jurídicos com menos custos e evite os gastos que 

poderiam ter com eventuais litígios. 

Brandelli (1998) entende que no notariado latino, em razão das características de 

assessoramento jurídico e imparcialidade, o notário pode acelerar os negócios jurídicos e 

reduzir os custos de transações e os derivados de litígios, sendo um regulador jurídico da 

sociedade, uma vez que a desburocratização judiciária gera a uma mais rápida solução de 

direitos e, consequentemente, circulação de riquezas no mercado econômico. 
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Sempre lembrando as lições de Ricardo Dip, quando entende que a diferenciação 

entre o notário latino para o anglo-saxônico está no que a doutrina chama de ofício de jurista, 

uma vez que o sistema de notariado da commom law é visto como uma “máquina de dar fé” 

(2012). Diferentemente do notariado latino, o anglo-saxônico tem seus fundamentos no direito 

commom law, que é baseado em costumes, precedentes judiciais e jurisprudência. 

Dentre algumas características desse sistema de notariado tem-se que o notário não 

precisa ser um profissional formado em direito, não existe vinculação com o Estado e este não 

possui fé-pública. 

Brandelli (1998) entende que neste sistema, o notário é um mero autenticador sem 

muita importância, com funções mais burocráticas que jurídicas. Ainda ressalta que a falta de 

necessidade de uma formação em direito reforça ainda mais a função meramente 

autenticadora. 

O modelo anglo-saxônico- em que o notário não é necessariamente jurista, 
nem consultor imparcial, nem configurador do documento- não deixava de 
ser natural numa economia assente na iniciativa privada, no quadro de um 
sistema jurídico de base consuetudinária e elaboração judicial, que ignorava 
as distinções entre o direito público e o privado e entre o documento 
autêntico e o particular, e onde a segurança jurídica tendia a ser substituída 
pela segurança econômica (JARDIM, 2014, p. 19). 
 

Por fim, tem-se o notariado estatal em que se assemelha ao sistema latino, porém cada 

um possuem suas peculiaridades. O notariado estatal, também chamado de administrativo, 

consiste em o notário ser um funcionário público remunerado pelo Estado em contrapartida a 

seus serviços prestados. 

No modelo de notariado administrativo, o notário era um funcionário público, que 

recebia remuneração diretamente do Estado, na forma de vencimento, e não possuía autonomia 

no exercício da sua função, uma vez que era proibida a apropriação privada dos meios de 

produção (JARDIM, 2005). 

Note-se que, apesar de o notário ser um funcionário público do Estado, é nítida a 

semelhança desse sistema com o latino, quando em ambos existe a característica da fé-pública 

dos atos e documentos praticados no exercício da função. 

Como também se pode apontar suas claras diferenças, haja vista, no modelo de 

notariado administrativo, o notário não possuir independência e autonomia para exercer sua 

função e ser uma mera peça da máquina estatal. 

Diante do exposto, pode-se concluir que cada sistema jurídico desenvolve o sistema 

notariado de acordo com a melhor forma de adaptação do regime jurídico, seja no direito de 

civil law ou de commom law. 
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2.3. Natureza jurídica e características da atividade notarial e registral 

 

O estudo acerca da natureza jurídica de um instituto se revela de grande importância 

e a constituição federal de 1988 traz em seu artigo 236 a disposição acerca dos serviços 

notariais e registrais, bem como sua natureza jurídica, o meio de fiscalização, dentre outras 

especificidades. Como analisado anteriormente, o nosso sistema de notariado é o latino, 

portanto, tem-se que os serviços públicos notariais e registrais são delegados pelo Estado ao 

particular, para que exerça a atividade em caráter privado, conforme ditame constitucional. 

Com relação à delegação do serviço público, Brandelli (1998) entende que a atividade 

notarial e registral é nitidamente uma função pública, do Estado, porém exercida por delegação 

direta a um particular, mediante o ingresso por concurso público, que deverá ser exercida em 

caráter privado.  

Ricardo Dip (2010) analisa a natureza jurídica da atividade notarial e registral como 

sendo um “binômio tensivo”, haja vista existir uma função pública, típica de Estado, mas que 

exercida em caráter particular. 

Para uma melhor compreensão acerca dos serviços notariais e registrais é necessário 

o entendimento acerca de serviço público em sentido amplo, como leciona Diógenes 

Gasparini: 

A locução em apreço comporta, pelo menos, três sentidos: o orgânico, o 
material e o formal. Em sentido orgânico, também chamado subjetivo, o 
serviço público é um complexo de órgãos, agentes e recursos da 
Administração Pública, destinados à satisfação das necessidades dos 
administrados. Em sentido material, também designado objetivo, o serviço 
público é uma função, uma tarefa, uma atividade da Administração Pública, 
destinada a satisfazer necessidades de interesse geral dos administrados. Em 
sentido formal, serviço público é a atividade desempenhada por alguém 
(Poder Público ou seus delegados), sob regras exorbitantes do Direito 
Comum, para a satisfação dos interesses dos administrados. É a submissão 
de certa atividade a um regime de Direito Público (2011, p. 347). 
 

É nesse sentido amplo que a atividade notarial e registral está inserida, sendo um 

serviço público de delegação obrigatória do Estado a um particular, função esta 

eminentemente jurídica, exercida em caráter privado. 

Cabe ressaltar que não se deve confundir a titularidade do serviço com a titularidade 

da prestação do serviço, pois são noções jurídicas distintas. Assim Castro (2014, p. 32) leciona: 

Uma primeira distinção entre a natureza públicas das funções notariais e de 
registro- entendidas estas como atividade peculiar e jurídica (não-material, 
como exigido para os que adotam o sentido restrito de serviço público) de 
atribuição de fé pública aos atos e interesses particulares, como ofício e 
função pública atribuída a profissionais oficiais com independência jurídica 
– e o caráter privado do seu exercício.  
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Percebe-se que o Estado delega os serviços notariais e registrais ao particular, para 

que esse exerça de maneira privada, sendo responsável por todos os atos praticados em 

decorrência da atividade. Destaca que não há que se falar em legitimidade ou patrimônio 

próprio dos serviços públicos, pois não é transferida a sua titularidade, esta continua a 

pertencer ao Estado. 

Nesse sentido, Ribeiro (2009) entende que a atividade notarial possui uma face 

pública, regida pelo direito público administrativo, mas que consegue conviver 

igualitariamente com a outra face privada, regrada pelo direito privado da função.  

O Supremo Tribunal Federal (STF) já analisou a natureza jurídica dos serviços 

notarial e registral, por meio da ADI n. 3.151 de 200535. O julgado tem como base o princípio 

da autonomia do notário ou registrador, que consiste em o profissional ser independente e 

autônomo em relação ao Estado36, com o qual não mantém nenhuma relação de subordinação 

hierárquica, respeitando o ordenamento jurídico e agindo de forma justa em relação ao usuário. 

Cabe ressaltar que a autonomia ou independência do Notário ou Registrador não 

significa a ausência de controle por parte do Estado na atividade, tendo em vista que cabe ao 

poder judiciário a função de fiscalização e regulamentação das diretrizes estaduais para melhor 

exercício da atividade, conforme artigo 37 da Lei 8.935/94. 

Art. 37- A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, 
mencionados nos art. 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim, 
definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sem que necessário, ou 
mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de 

 
35“Regime jurídico dos serviços notariais e de registro: a) trata-se de atividades jurídicas próprias do Estado, e 
não simplesmente de atividades materiais, cuja prestação é traspassada para os particulares mediante delegação. 
Traspassada, não por conduto dos mecanismos da concessão ou da permissão, normados 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; b) a delegação que lhes timbra a funcionalidade não se 
traduz, por nenhuma forma, em cláusulas contratuais; c) 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; d) para se tornar delegatária do 
Poder Público, tal pessoa natural há de ganhar habilitação em concurso público de provas e títulos, não por 
adjudicação em processo licitatório, regrado pela Constituição como antecedente necessário do contrato de 
concessão ou de permissão para o desempenho de serviço público; e) são 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 interpartes, 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 extraforenses não adentra essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos de direito; 
f) 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 3.151, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 8-6-2005, Plenário, DJ de 
28-4-2006.) 
36 Cada Estado, por meio do tribunal de justiça, é responsável pela elaboração de um código de normas que 
regulamentará a atividade notarial e registral das serventias naquela região, bem como pela fiscalização da 
atividade, por meio das corregedorias estaduais. 
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obrigação legal por parte de notário ou oficial de registro, ou de seus 
prepostos. 
 

Note-se a grande importância que a atividade notarial possui em nosso ordenamento 

jurídico, sendo um serviço público com função bifronte e garantidora da autenticidade, 

publicidade, segurança jurídica e eficácia de atos e negócios jurídicos, conforme dispõe a lei 

8.935/94. 

Tendo em vista a natureza jurídica da atividade notarial e registral, tem um 

entendimento de que os notários e registradores não são servidores públicos, mas sim 

particulares em colaboração com a Administração Pública. 

Segundo Gasparini (2011), pode-se entender que os notários e registradores são 

particulares que recebem a delegação para prestação de um serviço público em nome próprio 

e sua exclusiva responsabilidade, sob a fiscalização do Estado, diferenciando-se de outras 

categorias de agentes públicos.  

Realmente, os notários participam da administração pública em caráter privativo, haja 

vista que todos os atos praticados são de sua exclusiva responsabilidade, com caráter 

contributivo para os interesses estatais, seja através da prevenção de litígios, fiscalização da 

cobrança de tributos, controle de informações para as políticas do Estado, sem que haja gastos 

para os cofres públicos (CHAVES; REZENDE, 2011). 

Em razão da natureza jurídica da atividade notarial, o STF decidiu que aos notários e 

registradores não se aplica o regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos, 

conforme informativo 777 do STF37, bem como é vedada a aposentadoria compulsória aos 

titulares da serventia extrajudicial, conforme RE 647.82738, de relatoria do Ministro Gilmar 

Mendes. 

Tem-se, portanto, em face dessa função bifronte, a diferenciação dos particulares em 

colaboração com os servidores públicos, haja vista a responsabilidade exclusiva da prática do 

serviço público e a remuneração não ser procedida por parte do Estado. 

As principais características da atividade notarial e registral são expostas pela 

constituição federal de 1988, bem como pela Lei 8.935/94 e buscam organizar todas as 

diretrizes de tal atividade. 

 
37 Informativo 777, STF- Os titulares de serventias notariais e registrais exercem atividade estatal, entretanto não 
são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos. Logo, a eles 
não se aplica o regime próprio de Previdência Social previsto para os servidores públicos (art. 40 da CF/88). 
38 RE 647.827- O ministro Gilmar Mendes entendeu que não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no 
art. 40, parágrafo 1º, inciso II, da Constituição Federal aos titulares de serventias extrajudiciais não estatizadas, 
desde que não sejam ocupantes de cargos públicos efetivos e não recebam remuneração provenientes dos cofres 
públicos. 
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O notário ou registrador, no exercício de sua função, possui ampla liberdade para 

praticar os atos de sua atividade independentemente de ordem, ou seja, não possui 

subordinação hierárquica, sendo livre para deliberar acerca das decisões a serem tomadas, 

conforme a legislação em vigência e os princípios constitucionais e da atividade. 

Essa independência da atividade notarial e registral assegura ao profissional um 

caráter de liberdade para tomar as decisões que forem mais adequadas ao caso concreto, com 

base no princípio da legalidade, sem pressão ou qualquer intrusão de ordem econômica, 

política ou jurídica (LOUREIRO, 2019). 

A independência ou autonomia da atividade é essencial, uma vez que garante uma 

maior segurança jurídica, pois há casos em que ocorre um conflito entre interesses públicos e 

privados, devendo o notário ou registrador assegurar uma decisão que tenha fundamento legal, 

sem privilegiar nenhum interesse. 

A independência do tabelião deve ser considerada sob três ângulos. Primeiro, 
em relação aos clientes ou usuários, inicialmente, porque ele deve recursar 
prestar seus serviços em uma operação ilegal. Em segundo lugar, em face do 
Estado, pois mesmo dispondo de uma parcela do poder público por 
delegação estatal, o notário não é funcionário público e por isso não está 
sujeito a ordens superiores, devendo atuar sob o princípio da legalidade. 
Enfim, em relação aos demais notário e profissionais do direito: a 
independência confere ao notário livre escolha de meios técnicos a 
concretizar para conferir segurança, autenticidade e validade aos atos 
notariais nos quais intervém, ainda que as partes também estejam assistidas 
por advogados (LOUREIRO, 2019, p. 65). 
 

A independência da atividade está expressa no art. 2039 da Lei 8.935/94 quando expõe 

que o profissional poderá contratar escreventes para desempenho de suas funções e uma 

melhor prestação dos seus serviços. Não há nenhum vínculo com órgãos hierárquicos da 

Administração Pública, tendo em vista que a contratação é feita pelo regime celetista e a 

remuneração é livremente pactuada, respeitando o salário base da categoria. 

Contudo, não é porque a atividade notarial e registral é independente ou não exista 

subordinação hierárquica que ela não possua qualquer tipo de controle estatal, pelo contrário, 

o art. 37 da Lei 8.935/94 expõe que haverá uma fiscalização por parte do poder judiciário para 

as funções notariais e registrais, sendo responsável o juiz competente da comarca, conforme 

art. 236, § 1º40 da constituição federal. 

O Supremo Tribunal Federal, por meio de RE 42.99841, de relatoria do Ministro 

 
39 Art. 20- Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, 
dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, como remuneração livremente ajustada e sob 
o regime da legislação do trabalho. 
40 Art. 236, § 1º- Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos 
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.  
41 RE 42.998. O recurso extraordinário é utilizado como precedente judicial para estabelecer que a atividade 
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Nelson Hungria, estabeleceu que a função notarial e registral não faz parte dos serviços da 

administração dos tribunais estaduais, mantido, contudo, o controle e a fiscalização para o 

exercício da função. 

Em face da autonomia e independência da atividade notarial e registral, surge uma 

outra característica que é a imparcialidade do profissional, devendo defender o interesse de 

ambas as partes, sem qualquer privilégio ou influência externa. A imparcialidade do notário e 

registrador protege não apenas aquelas pessoas que compareceram à serventia extrajudicial 

para realizar o ato, mas também terceiros, o que garante uma segurança jurídica à sociedade 

(LOUREIRO, 2019). 

Essa característica é amplamente percebida na prática da atividade quando o 

profissional tem o dever de aconselhar e assessorar de maneira igualitária todos os envolvidos 

no negócio jurídico, buscando trazer equilíbrio à relação. Apesar do assessoramento às partes, 

não se pode confundir a atividade notarial e registral com a função de advocacia, embora 

estejam presentes o caráter de consultoria jurídica, pois o advogado atua para defender os 

interesses de seu cliente, enquanto o notário atua de maneira imparcial para a melhor prestação 

de seus serviços de acordo com a vontade de ambas as partes, conduzindo o negócio para uma 

melhor resolução espontânea (BRANDELLI, 1998). 

Jardim (2005) entende que o notário e registrador deve exercer a função de auxiliar 

as partes para que suas vontades sejam adequadas a todas as formalidades exigidas na 

legislação. A atividade notarial e registral, por ser delegada pelo Poder Público a um particular 

para exercício em caráter privado, é remunerada por aqueles que utilizam o serviço e não pelos 

cofres públicos. A remuneração não é fixada pelo estado e depende exclusivamente da atuação 

do profissional, podendo gerenciar e financiar os serviços públicos oferecidos para obter um 

maior rendimento, conforme art. 2142 da Lei 8.935/94. 

A remuneração paga pelos serviços prestados ao notário e registrador é denominada 

de emolumentos, sendo esta fixada por regras gerais em lei federal (Lei 10.168/2010) e valores 

por normas específicas em leis estaduais. Segundo Maria Helena Diniz (2011), os 

emolumentos são uma contraprestação paga aos titulares das serventias extrajudiciais em face 

do fornecimento do serviço público, não sendo remunerado pelo Estado, mas sim pelos 

 
notarial e registral, mesmo sendo exercida em caráter privado e não possuindo subordinação hierárquica, é regulada 
e fiscalizada pelo Poder Judiciário, por meio de leis estaduais estabelecidas por parte do Tribunal de Justiça do 
respectivo estado. 
42 Art. 21- O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade 
exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, 
cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e remuneração de seus 
prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. 



62  

interessados no registro, cujo valor é fixado por órgão competente.  

Emolumentos são o meio de retribuição pecuniária pelos atos praticados pelo 
notário ou registrador, sendo este ato o fato gerador do pagamento. Quem 
solicita o ato deve pagar os emolumentos e a taxa de fiscalização judiciária 
no momento da solicitação do ato. A Taxa de Fiscalização Judiciária é devida 
a Corregedoria Geral de Justiça por ser deste o poder de polícia atribuído ao 
poder judiciário pela Constituição Federal, devendo ser recolhido pelo oficial 
ou tabelião que praticar o referido ato (SILVA, 2015, p. 49). 
 

O STF já entendeu por meio de diversos julgados43, ADI 1.378- MC, ADI 1.926- 

MC, ADI- 3.260, firmando precedente de que a natureza jurídica dos emolumentos é de taxa 

tributária remuneratória de serviços públicos.   

Essa função autenticadora e recebedora de manifestação de vontade deve ser exercida 

de maneira cautelosa, tendo em vista que reflete diretamente na responsabilidade do notário e 

registrador em razão do exercício.  

A abordagem acerca da fé pública será abordada de maneira mais completa no tópico 

dos princípios, somente sendo citado no momento para entender que todas essas características 

fortalecem a atividade notarial e mostram a importância desses profissionais como agentes de 

prevenção de litígios. 

 

2.4. Agentes de prevenção de litígios  

 

 A atividade notarial e registral tem uma função de prevenir conflitos como 

instrumento de pacificação social, sendo o notário dotado de características, como 

assessoramento, imparcialidade, controle da legalidade, úteis a garantir a segurança jurídica, 

com objetivo de solucionar a demanda dos particulares sem que haja necessidade de 

interposição de ação judicial. 

A atividade notarial, portanto, também tem a missão, de amparar os direitos 
fundamentais do homem nas esferas nacional e internacional. Caracteriza-se 
esta função como preventiva de conflitos jurídicos, uma vez que o notário 
através do assessoramento prestado às partes de forma imparcial e mediante 
o controle da legalidade e legitimidade, acaba inspirando os particulares a 
buscarem a solução através da lavratura de um instrumento público, com 
eficácia probatória erga omnes. Portanto, desempenhando este papel, 
colabora com as partes na ressalva dos seus direitos privados que gozam de 
proteção constitucional (SILVA, 2015, p. 30-31). 
 

 
43 A jurisprudência do STF já firmou entendimento de que as custas judiciais e os emolumentos relativos aos 
serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxa remuneratória de serviços 
públicos, sujeitando-se, em consequência, quer no que concerne a sua instituição e majoração, quer no que se 
refere a sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a princípios fundamentais que proclamam, 
dentre outras as garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia 
e (d) da anterioridade. 
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Percebe-se que o notário e registrador possui características que lhe permitem buscar 

resolver a questão apresentada pelo particular, para que não seja direcionada ao poder 

judiciário, sendo efetuada de maneira célere e com segurança jurídica. 

Brandelli (1998) entende que o notário ou registrador atuam como se fossem 

“magistrados extrajudiciais”, com o dever de assessoramento às partes, imparcialidade quanto 

à decisão a ser proferida, atuando de maneira precavida ou acautelatória na condução das 

partes para a melhor solução do problema apresentado.  

A atividade notarial e registral se mostra uma eficiente ferramenta de prevenção de 

litígios, tendo em vista que os atos praticados pelo profissional da serventia extrajudicial são 

cautelatórios, por possuir qualidade técnica e conhecimento jurídico, bem como são revestidos 

de eficiência e segurança jurídica (COMASSETO, 2002). 

Tem-se que a função notarial e registral é adequada para evitar conflitos, uma vez 

que os atos notariais são efetuados com base na vontade das partes, com a maior qualidade 

técnica possível, para garantir eficácia e segurança. 

A tendência é que as serventias extrajudiciais sejam mais utilizadas pela população, 

uma vez que os serviços prestados possuem qualidade técnica, eficácia, segurança e 

celeridade, o que torna o notário e registrador um agente de prevenção de litígios e auxiliador 

do poder judiciário.  

A questão da celeridade é um fator de relevante importância para que as pessoas 

optem por utilizar os serviços extrajudiciais, tendo em vista que se vive em um período de 

pós-modernidade, em que a sociedade está possuindo muita preocupação com o tempo para 

realização das suas atividades e atos do cotidiano. 

Entende-se que a sociedade se encontra no que ele chama de “tempos líquidos”, em 

que as pessoas não possuem mais tempo para projetar ou fazer planejamentos a longo prazo. 

Que está se configurando um período do imediatismo e que a população mundial não pode 

mais esperar períodos temporais longos (BAUMAN, 2007). 

No ordenamento jurídico já existem leis infraconstitucionais que permitem a atuação 

do notário e registrador como forma de resolução de conflitos, como a Lei 10.931/2004, que 

permite a retificação de área administrativa e expõe que, em não havendo litígio entre as partes, 

pode ser requerido, perante o Ofício de registro de imóveis, a adequação das medidas reais do 

imóvel em sua matrícula, sem que haja a necessidade de interpor demanda judicial. 

Cumpre ressaltar que este tipo de retificação é possível desde que haja 
elementos tabulares, ou seja, elementos existentes dentro da serventia 
imobiliária, que embasem o pedido e a consensualidade de todos os 
confrontantes, Desta forma, não basta que todos os confrontantes estejam de 
acordo; caso o oficial verifique que existem elementos na serventia que 
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suportem o pedido de retificação, ela não poderá ser obtida 
extrajudicialmente. Neste caso será necessário produzir e analisar provas 
para dirimir as discrepâncias, sendo que estes atos só podem ser realizados 
dentro da esfera jurisdicional, obedecidos os princípios do contraditório e da 
ampla defesa (SERRA; SERRA, 2013, p. 27). 
 

Em face disso, por que se utilizar do poder judiciário para solução de litígios, quando 

se existe a atividade notarial e registral realizada pelas serventias extrajudiciais para prevenção 

de conflitos? Silva (2015, p. 23) expõe: “A função notarial é capaz de garantir a prestação 

jurisdicional, garantindo publicidade, autenticidade, segurança e eficácia nos atos jurídicos, 

agindo diretamente nos casos previstos em lei.”  

Portanto, tem-se que essa atuação na resolução de litígios fornece um ganho sistêmico 

para a sociedade, redirecionando as demandas que seriam necessárias a intervenção do poder 

judiciário, bem como sendo instrumento de pacificação social. 

A possibilidade de realização de mediação e conciliação nas serventias extrajudiciais 

foi introduzida por meio do provimento 6744 do CNJ, devendo os titulares preencherem alguns 

requisitos para o devido fornecimento desses serviços.  

Esse provimento reforça a função de prevenção de litígios que a atividade notarial e 

registral se dispõe a fornecer para a sociedade, contribuindo ainda mais com o auxílio ao poder 

judiciário. 

Sendo assim, seja através da realização de atividades que tradicionalmente 
qualificamos como jurisdição voluntária, seja através da promoção da justiça 
coexistencial, o legislador vem conclamando registradores e tabeliães para 
auxiliar nessa nova fase do Direito Processual Civil Brasileiro, para que 
prestem a sua contribuição para uma Justiça mais célere, deformalizada e, 
tanto quanto possível, fora da órbita do Poder Judiciário (HILL, 2018, p. 
303). 
 

É de grande importância a atuação do notário e registrador na realização de mediação 

e conciliação para prevenção de litígios, tendo em vista que oferecem um ambiente para o 

cidadão resolver seus conflitos em face da inexistência de Centro de Soluções de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) em todas as cidades. 

A atuação do notário e registrador como mediador ou conciliador é um meio 

importante de resolução de conflitos na perspectiva do acesso à justiça, uma vez que os 

distritos municipais não possuem estruturas do poder judiciário, como fóruns estaduais ou 

federais, mas existem serventias extrajudiciais em quase sua totalidade. 

Watanabe (1988) entende que é relevante que o Estado estimule a criação de diversos 

serviços que forneçam à sociedade um acesso à justiça em seu sentido amplo, com uma correta 

 
44 Considerando a efetividade da conciliação e da mediação como instrumentos de pacificação social, solução e 
prevenção de litígios. 
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estruturação de meios de resolução de litígios. 

O território nacional possui cerca de 12.00045 serventias extrajudiciais e em torno de 

8.000 dessas são de registro civil, que concede a população um amplo acesso à justiça, no 

sentido de presença física. 

Outro ganho para a sociedade com essa implementação de serviços de mediação e 

conciliação nas serventias extrajudiciais é a qualidade técnica dos serviços prestados, uma vez 

que o notário ou registrador é graduado em Direito e aprovado em concurso público de provas 

e títulos, possuindo conhecimento jurídico acerca dos procedimentos de resolução de 

conflitos. 

Conclui-se que a função notarial e registral possui relevância no âmbito da prevenção 

de litígios, sendo papel fundamental para que o processo de desjudicialização tenha cada vez 

mais importância em nossa sociedade. 

 

2.5. Princípios da atividade notarial e registral 

 

A constituição federal de 1988 por ter sido elaborada no período do Estado 

Democrático de Direito, o qual possui três pilares: a constituição, a democracia e o 

neoconstitucionalismo, ocasionando uma grande força normativa dos princípios, com atenção 

especial ao fundamento da dignidade da pessoa humana46. Os princípios constitucionais 

podem estar previstos explicitamente ou implicitamente e não são supletivos à legislação, pelo 

contrário, são o início, “ponto de partida”, para fundamentação da lei (LÔBO, 2008). 

Ainda nesse sentido entende-se princípio como sendo uma diretriz central, que baliza 

e estrutura um sistema de ideias ou normas e que a partir dele e conforme ele que toda a 

legislação ou pensamento devem ser conduzidos e/ou subordinados (ESPÍNDOLA, 1999). 

Os princípios são normas, explícitas ou implícitas, que servem como sustentação do 

ordenamento jurídico, devendo todas as regras jurídicas estarem de acordo com seu conteúdo 

material. Segundo Dworkin (2010, p. 36) princípios são: “um padrão que deve ser observado, 

não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada 

desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão de 

moralidade.”  

 
45 Site do Conselho Nacional de Justiça em 2018 informava um número de 11.954 cartório em todo o território 
nacional, sendo em média 8.000 de registro civil de pessoas naturais. 
46 A dignidade da pessoa humana é utilizada por muitos como sendo um princípio, porém não é correto, uma vez 
que a dignidade da pessoa humana é um fundamento do direito constitucional, servindo como base que irradia aos 
outros princípios do ordenamento jurídico. (MORAES, 2010) 
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Segundo Alexy (2017, p. 90):  

Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 
do possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios 
são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados 
por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida de 
vida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas 
também das possibilidades jurídicas.  
 

Os princípios possuem uma função hermenêutica de relevante importância em nosso 

ordenamento jurídico, tendo em vista que servem de base interpretativa para as demais normas, 

servindo de parâmetro tanto no momento da construção normativa quanto de sua aplicação ao 

caso concreto (CANOTILHO, 2003).  

Como exposto, os princípios servem para nortear e servir de fundamentação para as 

regras jurídicas. A atividade notarial e registral possui princípios que são inerentes a sua 

função, que servem de base para os atos notariais e registrais, sendo os mais relevantes: fé 

pública, continuidade, rogação ou instância, unicidade do ato notarial, legalidade, e segurança 

jurídica. 

O princípio da fé pública é imprescindível para a atividade notarial e registral e o que 

gera a importância e higidez das instituições notariais e registrais. Tal princípio consiste em 

dar presunção de veracidade aos atos praticados e aos documentos autenticados pelos titulares 

das serventias extrajudiciais: “Em outras palavras, fé pública é verdade, confiança ou 

autoridade que a lei atribui aos notários (e outros agentes públicos) no que concerne à 

verificação ou atestação de fatos, atos e contratos ocorridos ou produzidos em sua presença ou 

com sua participação” (LOUREIRO, 2019, p. 1.142). 

O ordenamento jurídico brasileiro traz expressamente que o notário e registrador são 

profissionais que possuem fé pública e que resulta na confiança da sociedade de que as práticas 

dos seus atos são verdadeiras até que se provem o contrário, ou seja, presunção juris tantum, 

conforme art. 3º da Lei 8.935/9447. 

A fé pública é inerente e essencial à atividade notarial e registral, haja vista que para 

que o notário e registrador possa exercer suas funções com segurança jurídica e autenticidade 

deve existir essa confiança delegada pelo Poder Público48. Ceneviva (2008) entende que a fé 

pública é uma confiança especial que o Estado delega ao particular para que ele exerça sua 

 
47 Art. 3º- Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé 
pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. 
48 Essa veracidade atribuída aos agentes públicos do Estado está expressamente prevista no nosso ordenamento 
jurídico por meio da norma constitucional que veda os entes federativos recusar fé aos documentos públicos, 
conforme art. 19, II, Constituição Federal. Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: II- recusar fé aos documentos públicos. 
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função pública com presunção de veracidade, com objetivo de dar eficácia aos negócios 

jurídicos intermediados por ele. 

Nesse sentido entende-se que todos os atos praticados e documentos autenticados 

pelo notário ou registrador somente poderão ser declarados nulos ou falsos após decisão em 

um procedimento judicial, tendo em vista que a presunção ser relativa e não absoluta 

(LOUREIRO, 2019). 

Segundo Loureiro (2019), a palavra “fé” vem de crença, convicção, ou seja, crer nas 

palavras de alguém acerca de algo que não foi comprovado presencialmente ou 

cientificamente; é um juízo pessoal ou individual do cidadão. Já a fé pública, ao contrário, é 

uma crença coletiva da sociedade de que aquele fato ou documento é notório ou verdadeiro 

por meio da palavra do notário ou registrador.  

Pelo exposto, tem-se que a fé pública é a presunção de veracidade dos atos e 

documentos atestados pelo notário e registrador no exercício de suas funções. É de relevante 

importância que tais profissionais que exerçam função delegada pelo Estado tenham fé 

pública, tendo em vista que eles são agentes em colaboração com o Estado e refletem a vontade 

estatal.    

Outro princípio é o da legalidade que é inerente não somente à atividade notarial e 

registral como também nos demais ramos do direito, tendo em vista que a conduta a ser 

praticada deve está predeterminada em uma norma legal. Está devidamente previsto em nossa 

Carta Magna em seu art. 5º, II.49: “O princípio da legalidade pode ser definido simplesmente 

como a submissão da Administração ao Direito. As fontes desse princípio foram 

progressivamente diversificadas e sua eficácia é assegurada pelo controle da legalidade dos 

atos administrativos realizados pelo Judiciário” (LOUREIRO, 2019, p. 1.142). 

A legalidade condiciona que o notário e registrador somente pratiquem atos que 

sejam permitidos na legislação, ou sejam, estão subordinados aos comandos legais. Há de se 

ressaltar que a legalidade pode ter um lado “restritivo” para a administração pública, porém 

para o indivíduo é um “permissivo”, com base no art. 5º, II da constituição federal, tendo em 

vista poder praticar qualquer ato que não seja proibido por lei. 

Entende-se que para a administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, 

ou seja, o administrador está vinculado à norma legal, enquanto que para o particular existe a 

discricionariedade em que ele pode optar por fazer o que a lei não proíba (MEIRELLES, 

2010).  

 
49 Art. 5º, II- Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
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Na atividade notarial e registral, o titular da serventia extrajudicial está adstrito aos 

comandos legais, porém, por ser uma função pública exercida em caráter privado, ele goza de 

uma certa liberdade de decisão, desde que a escolha seja de maneira correta e esteja prevista 

na legislação. 

Tem-se que a legalidade não exclui a discricionariedade do agente público da 

administração, em especial da atividade notarial e registral, devendo ser analisada no caso 

concreto, e sendo considerados os quesitos de oportunidade e conveniência do ato 

administrativo em prol do interesse da coletividade (DI PIETRO, 2018). 

Essa discricionariedade do notário e registrador está intrinsecamente ligada à 

característica da autonomia da atividade, tendo em vista que o profissional deve está adstrito 

aos comandos legais, porém não somente, como também ao direito, que inclui princípios e 

valores explícitos ou implícitos na constituição (DI PIETRO, 2018). 

É de relevante importância entender a autonomia que o notário e registrador possuem 

no exercício de sua função, tendo em vista que a independência e liberdade de valorar, 

interpretar e aplicar o direito ao caso concreto é que irá garantir a forma jurídica, a segurança 

e a eficácia dos atos praticados (LOUREIRO, 2019). 

Cumpre ressaltar a importância de o notário e registrador ser um profissional do 

direito, tendo em vista a necessidade de conhecimentos jurídicos para atuar no cumprimento 

dos ditames legais, bem como para interpretar e valorar o direito quanto à realização do ato a 

ser praticado pelos particulares. Acrescenta-se que o saber jurídico deve ser das diversas áreas 

do direito, haja vista que o exercício da função exige conhecimentos administrativos, 

trabalhistas, tributários, empresariais, dentre outros. 

O princípio da legalidade dentro da atividade notarial e registral pode ser dividido em 

dois sub princípios, da qualificação notarial ou registral e da documentação autêntica. A 

qualificação por parte do notário ou registrador seria o juízo de admissibilidade do documento 

ou ato a ser praticado em concordância com a legislação vigente à época da prenotação50. A 

documentação autêntica seria a análise por parte do profissional para verificar se tal 

documento foi devidamente elaborado por uma autoridade competente.  

Tem-se, portanto, que o princípio da legalidade no âmbito notarial e registral pode 

ocorrer através de um processo metodológico de sucessivas etapas, para análise e averiguação 

 
50 A prenotação é o ato de anotar um título apresentado previamente no livro de protocolo da serventia extrajudicial, 
feita pelo notário ou registrador, conforme art. 182 e 183 da Lei 6.015/73. Art. 182- Todos os títulos tomarão, no 
Protocolo, o número de ordem que lhes competir em razão da sequência rigorosa de sua apresentação. Art. 183- 
Reproduzir-se-á em cada título, o número de ordem respectivo e a data de sua prenotação. 
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de algumas questões, como competência da autoridade para produção do documento, 

capacidade jurídica das partes, objeto do negócio jurídico está compatível com as normas 

legais, dentre outros (LOUREIRO, 2019). 

O princípio da rogação ou instância é aquele segundo o qual o notário e registrador 

somente pode prestar seus serviços quando for demandado, ou seja, não pode haver uma 

atuação de ofício pelo agente. 

O notário não pode agir de ofício: cabe à parte procurar seus serviços, 
dirigindo-se ao local onde atua (na cidade ou comarca para a qual recebeu 
delegação), ainda que seja domiciliada em cidade diversa ou que o bem, 
objeto do contrato, esteja situado em outro local. Ele não pode, por exemplo, 
reconhecer sua própria firma na certidão que expede, sob o argumento de 
conferir maior segurança e autoridade, até porque a certidão já goza de fé 
pública (LOUREIRO, 2019, p. 1.148). 
 

Assim, para que o notário e registrador pratique sua função é necessário que haja 

provocação da parte interessada, podendo ser verbal ou escrita51, ou do juiz, mediante ordem 

judicial. Trata-se de um ato jurídico pelo qual um particular ou o juízo requer ao notário que 

instrumentalize algum ato ou para registro de um título (LOUREIRO, 2019). 

O princípio da instância pode ser dividido em dois: a instância material, que ocorre 

quando a pessoa legitimada a provocar a mudança registral comparece à serventia extrajudicial 

e efetua o requerimento, e a formal, quando um terceiro comparece à serventia e concretiza o 

requerimento em nome de outrem, sendo somente o portador da documentação52. 

Cabe ressaltar que o princípio da rogação somente permite que o notário e registrador 

exerçam suas funções mediante provocação, porém em alguns casos poderá ocorrer a atuação 

da atividade de ofício, como nos casos de retificação registral, conforme art. 213, I da Lei 

6.015/73, ou averbação dos nomes de logradouros, decretados pelo poder público, conforme 

 
51 Em regra, o requerimento é verbal com acompanhamento dos documentos que pretende registrar, porém 
existem casos em que se necessita de um requerimento por escrito com firma reconhecida, como nos casos 
previstos nos art. 13 e 246, § 1º, Lei 6.015/73. Art. 13-Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, aos atos 
do registro serão praticados: I- por ordem judicial. II- a requerimento verbal ou escrito dos interessados. III- a 
requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar. Art. 246- Além dos casos expressamente indicados 
no item II do art. 167, serão averbadas na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, 
alterem o registro. §1º- As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 serão as feitas a 
requerimento dos interessados, com firma reconhecida, instruído do documento comprobatório fornecido pela 
autoridade competente. A alteração do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por 
certidão do Registro Civil. 
52 Ementa: Registro de imóveis – Bem de família – Instituição – Ato notarial que não aponta a entidade de família 
beneficiada – Impossibilidade de suprimento da omissão em instrumento particular complementar – Ausência de 
elemento essencial do ato notarial – Dúvida julgada precedente – Recurso não provido. União civil entre pessoas 
do mesmo sexo – Intenção registral, como solteiro, sem indicação da entidade familiar beneficiada e sem a 
anuência, no ato notarial, daquele com quem o requerente afirma manter união informal – Inadmissibilidade – 
Requisito formal essencial não atendido – Omissão do demandante, ademais, que não pode ser suprida por 
instrumento particular de declaração de convivência homossexual – Observância ao princípio de instância que se 
impõe.  
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art. 167, II, 13 da supracitada lei. 

Entende-se que o princípio da instância se inicia com a apresentação do título ou 

recepção da vontade do interessado, momento este que o profissional deve dar assessoria 

jurídica sem a cobrança de quaisquer valores, procedendo, posteriormente, a qualificação do 

negócio jurídico (LOUREIRO, 2019). 

Em razão disso, o notário uma vez provocado não poderá deixar de exercer sua 

atividade sem que haja uma motivação legítima, haja vista a função delegada a ele ser um 

serviço público essencial do Estado e caso não o faça da maneira devida poderá sofrer sanções 

administrativas. 

A motivação legítima não se trata de emolumentos ínfimos ou desconhecimento 

jurídico do profissional, mas sim de impossibilidade de prática do ato, por ausência de 

requisitos legais verificados na qualificação notarial ou registral, devendo ser emitida uma 

nota de devolução53 com todos os motivos e fundamentos (LOUREIRO, 2019). 

Um dos mais importantes é o princípio da segurança jurídica, que é essencial à 

atividade notarial e registral, haja vista que os atos praticados no exercício da função delegada 

pelo Estado possuem objetivo de afirmar segurança aos particulares, trazendo uma garantia à 

sociedade de que os negócios praticados perante o tabelião ou registrador não sofrerá 

mudanças imprevistas. 

Os atos e negócio jurídicos praticados pelo notário ou registrador possuem segurança 

jurídica, para que não haja prejuízos aos cidadãos e aquele ato praticado já contemplado não 

venha a sofrer mutações (DI PIETRO, 2018). 

Mello (2016) entende que o direito está em constante mutação, ou seja, com o passar 

do tempo ele sofre mudanças em suas legislações e na maneira de interpretá-las, para se ajustar 

às novas realidades e satisfazer o interesse da coletividade. Afirma também que o princípio da 

segurança jurídica é de relevante importância para que essas modificações causem o menor 

impacto possível em relações já devidamente consolidadas ou até mesmo aquelas que 

dependem de algum fato futuro.  

Para garantir tal princípio é que os notários e registradores no exercício de suas 

funções se utilizam de todas as atribuições que o Estado delega, como a fé pública, autonomia 

e independência, com o devido respeito ao princípio da legalidade no momento da qualificação 

notarial e registral. 

 
53 Instrumento pelo qual o notário ou registrador emite ao particular explicando os motivos e fundamentos pelos 
quais não foi possível realizar o ato e quais as medidas podem ser feitas, podendo o interessado, em não concordar 
com a fundamentação, suscitar dúvida ao juiz competente, para que a divergência seja dirimida. 
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2.6. Direitos e deveres dos notários e registradores  

 

A atividade notarial e registral é regrada por uma série de direitos e deveres elencados 

pela Lei 8.935/94, que regula tais serviços, bem como outros que são implícitos à natureza da 

função pública.  

Os direitos que são delegados ao notário e registrador são aqueles que conferem poder 

para a prática dos atos que entender necessários para conquistar a satisfação do interesse 

juridicamente tutelado pelo ordenamento jurídico e a pretensão de exigência de ações de fazer 

ou não fazer, como a percepção de emolumentos em razão do ato praticado ao particular, a 

garantia de somente ter sua delegação extinta nos casos previstos em lei, o exercício de optar 

em casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia e o de participar de 

associações ou sindicatos de classe. 

Essas vantagens atribuídas aos titulares das serventias extrajudiciais estão vinculadas 

à independência e autonomia notarial e registral, com objetivo de conferir no exercício da sua 

função mais tranquilidade e segurança para a prática dos atos com imparcialidade. 

A percepção de emolumentos é um direito do profissional em razão do serviço 

público fornecido ao particular, tendo caráter remuneratório e sendo regido por lei federal e 

estadual. Esse direito do notário e registrador é limitado por lei, haja vista que tais regramentos 

estabelecem os valores relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e registrais, não 

podendo ser cobrados valores exorbitantes. 

Loureiro (2019) entende que os emolumentos são fixados por lei e levam em 

consideração os atos praticados nas serventias extrajudiciais, estabelecendo valores máximos 

e mínimos, não podendo o titular do cartório cobrar das partes interessadas valores que 

excedam os limites expressamente previstos na tabela legal. Segundo Diniz (2011, p. 324): “O 

oficial titular do cartório é servidor público, tendo autonomia administrativa, mas não é 

remunerado pelo Estado, e sim pelos interessados no registro, pois terá direito, a título de 

remuneração, a emolumentos”.  

A garantia de somente perder a delegação da serventia extrajudicial nos casos 

previstos em lei54 é outro direito conferido ao notário e registrador que garante uma maior 

segurança no exercício da profissão, haja vista que o profissional não poderia praticar atos de 

maneira autônoma e independente e ter receio em perder a delegação por algum erro. 

 
54 Lei 8.935/94, art. 35- A perda da delegação dependerá: I. de sentença judicial transitada em julgado; ou II. De 
decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de 
defesa. 
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Pode-se comparar tal direito a estabilidade do servidor público com suas devidas 

ressalvas e acerca desse assunto entende Di Pietro (2018) quando diz que a estabilidade é 

fundamental para o exercício da função pública, devendo o servidor agir de maneira 

independente e sob o que determina a lei, com objetivo de praticar os atos sem que haja receio 

de contrariar a superior hierárquico.  

Outro direito de relevante importância para a atividade é a opção de escolha do titular 

da serventia extrajudicial em casos de desmembramento ou desdobramento de sua unidade de 

serviço, ou seja, quando o profissional possui duas ou mais atribuições e uma lei formal cria 

uma nova serventia55 para adquirir um desses serviços. 

Cabe ressaltar que a simples criação de um novo cartório com os mesmos serviços 

notariais e registrais no município não implica em um direito de opção por essa nova serventia, 

tendo em vista que o titular exercerá sua atividade de maneira concorrente dentro da mesma 

competência territorial.  

Dessa maneira explica Loureiro (2019, p. 105-106). 

O desdobramento, por sua vez, consiste na separação dos serviços 
acumulados em determinado serviço. [...] Nesse caso, há desdobramento dos 
serviços então acumulados. Assim, por exemplo, um serviço acumula as 
atribuições de tabelião de notas e de protesto de títulos pode ser desdobrado 
em dois- tabelionato de notas e tabelionato de protesto-, com a consequente 
criação de uma nova delegação. O titular da serventia desdobrada tem então 
o direito de optar por um dos novos serviços (notas ou protesto) e o outro 
corresponderá a uma nova função a ser delegada por meio de concurso 
público de provas e títulos.  
 

Por fim, o último dos direitos dos notários e registradores de maior relevância é o de 

organizar associações ou sindicatos de classe, um direito que não necessita de maiores 

explicações, porém cumpre ressaltar que os profissionais não podem organizar sociedades 

notariais, tendo em vista a previsão do art. 236 da constituição federal, quando expressa que a 

atividade notarial e registral somente poderá ser delegada a pessoas físicas, não 

compreendendo pessoas jurídicas. 

Passa-se a análise dos deveres que a atividade impõe aos notários e registradores, 

alguns expostos na Lei 8.935/9456, outros na Lei 12.806/08 e também os que estão implícitos 

 
55AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. RESOLUÇÕES 2 E 3, DE 
02.06.2008, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE GOIÁS. 
REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS MEDIANTE SIMPLES 
DESACUMULAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS UNIFICADOS DE 
PROVIMENTO E DE REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE 
OFENSA AO ART. 236, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AOS PRINCÍPIOS DA CONFORMIDADE 
FUNCIONAL, DA RESERVA LEGAL, DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NÃO VISLUMBRADA 
56 Art. 30- São deveres dos notários e registradores: I. manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua 
serventia, guardando-os em locais seguros; II. Atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza; III. atender 
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na natureza da função. Serão analisados os principais deveres, cabendo destacar que os de 

natureza deontológica não serão abordados, tendo em vista que foge um pouco do contexto da 

presente pesquisa. 

 Todo notário e registrador tem a responsabilidade de proteger e conservar os 

documentos que estão sob seu poder, devendo guardá-los em local seguro para evitar o risco 

de deterioração ou perda. Já os arquivos ou documentos eletrônicos devem possuir cópias de 

segurança e serem guardados em local diverso do cartório. Importante ressaltar que tais 

documentos e arquivos não são de propriedade do titular da serventia, mas sim do Estado, haja 

vista ser somente um depositário. 

Deve o notário conservá-los como se fosse o próprio Estado, sob pena de 
responsabilidade. A conservação deverá ser feita de forma que impeça sua 
destruição. Em caso de destruição das escrituras originais e demais 
documento arquivados, deve-se proceder à sua restauração nos termos 
previstos no Código de Processo Civil (LOUREIRO, 2019, p. 109). 
 

Em razão do princípio da legalidade, o notário e o registrador possuem o dever de 

obrigatoriedade de prestação dos seus serviços perante a sociedade, somente podendo escusar-

se de praticar o ato requerido pelo particular em casos que a legislação não permitir ou for 

constatado algum vício ou fraude. 

Um dos mais relevantes deveres da função notarial e registral é o de sigilo, haja vista 

que é necessário que sejam resguardados os segredos dos particulares que foram confiados ao 

profissional na prática do ato, caso contrário implicará em descrédito público das instituições 

notariais do país. 

Loureiro (2019) entende que o sigilo é dever fundamental do exercício da função 

notarial e registral, devendo tanto o titular como seus prepostos guardarem segredo sobre os 

atos praticados. Ressalta que o sigilo envolve todos os fatos e informações decorrentes da 

prática do ato que chegaram ao seu conhecimento. Cumpre observar que práticas relativas a 

crimes de ação pública, bem como a obrigação de prestar informações às autoridades 

administrativas tributárias não estão englobadas pelo dever de confidencialidade do 

profissional (DEBS, 2020). 

A função notarial e registral é de ampla importância para o Estado e um dever que 

lhe é atribuído é o de fiscalizar o recolhimento de tributos, exigindo a comprovação do 

pagamento por parte do particular ou a manifestação da autoridade competente por meio de 

certidão negativa ou qualquer outro fundamento que não implique a incidência tributária. 

 
prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas 
pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo... 
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Ceneviva (2008) entende a função fiscalizadora do titular da serventia não examina 

o mérito do encargo tributário, mas somente o ato de exigência da comprovação do pagamento 

devido expedido pelo órgão competente. Ele entende que não cabe ao delegatário a análise 

meritória acerca do tributo, pois não possui competência para tanto.  

Face o aludido, percebe-se a importância de um profissional com conhecimento 

técnico na titularidade da serventia para ter ciência de quais tributos são devidos em 

decorrência da prática daquele ato requerido pelo particular, sabendo que a não fiscalização 

tributária pode incorrer em responsabilização. 

Por fim, cumpre ressaltar os deveres dos notários e registradores perante os usuários 

dos serviços públicos, regulamentados pela lei 13.460/17, chamado Código de Defesa dos 

Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos, não incidindo a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. 

A relação jurídica entre o notário e o consumidor não é uma relação de 
consumo e, dessa forma, não é regida pela Lei 8.078/90 (CDC). O notário 
não pode ser qualificado como “fornecedor”, uma vez que não desenvolve 
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração de 
natureza financeira, bancária ou de crédito. Os emolumentos constituem 
percepção integral pelos atos notariais (ou de registro) realizados (art. 28, I, 
LNR), mas não se trata de remuneração no sentido clássico, pois tem origem 
tributária e não se sujeitam à livre estipulação pelos sujeitos da relação 
jurídica em questão (LOUREIRO, 2019, p. 116). 
 

 Dessa maneira, tem-se a importância da atividade notarial e registral perante a 

sociedade e todos os deveres e direitos que o titular da serventia possui para o devido 

cumprimento das suas atividades. 

 

2.7. Responsabilidade do notário e registrador  

 

O tema de responsabilidade do notário e registrador é de grande relevância, haja vista 

que aborda um estudo de diversas áreas do direito, vez que a atividade garante autonomia e 

independência ao titular da serventia e este poderá ser responsabilizado nas esferas civil, 

criminal, tributária e administrativa. 

Inicia-se a abordagem pela responsabilidade civil, pois é controversa na 

jurisprudência e doutrina brasileira, haja vista que a posição do Supremo Tribunal Federal é 

de responsabilidade objetiva, enquanto a doutrina e legislação expõem uma subjetiva.  

A responsabilidade civil é aquela obrigação que o notário e registrador possuem de 

reparar um dano causado a terceiro no exercício da sua função, sendo responsáveis também 

por atos praticados por substitutos ou prepostos.  
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A responsabilidade civil tem origem no Direito Civil, e nada mais é do que 
a obrigação de indenizar um dano causado decorrente de um ato ilícito. Regra 
geral, para que seja constatada a responsabilidade civil do agente em uma 
conduta, há de se observar três elementos fundamentais. O primeiro 
elemento refere-se a conduta dolosa ou culposa do agente. Já o segundo 
elemento é a constatação de dano. Por fim, tem-se o terceiro elemento, que 
se manifesta pelo nexo de causalidade entre a conduta e esse dano 
(ARAÚJO, 2019, p. 53). 
 

Segundo entende Tepedino (2006), a responsabilidade civil tem um pressuposto 

fundamental que é o de violação do dever jurídico, ou seja, o descumprimento da norma legal, 

cuja violação irá consequentemente gerar um dever jurídico secundário ou sucessivo, que é o 

de reparar o prejuízo.  

Ainda nessa análise, pode-se dividir a responsabilidade civil em subjetiva, quando é 

necessário aferir a conduta dolosa ou culposa do agente para existir responsabilização ou 

objetiva, quando somente é necessário possuir os elementos do dano e nexo causal para que 

seja constatada a responsabilização (TEPEDINO, 2006). 

O tema da responsabilidade civil do notário e registrador é bastante conflitante, tendo 

em vista que ao longo dos anos foram ocorrendo mudanças de posicionamentos acerca da 

aplicação subjetiva ou objetiva do profissional. 

Com a entrada em vigor da Lei 8.935/94 em seu artigo 2257, que regula a atividade 

notarial e registral, prevalecia em nossa jurisprudência a responsabilidade civil objetiva do 

notário e registrador pelos danos causados a terceiro em razão de sua função. Essa posição 

possuía fundamento no art. 37, §6º58 da constituição federal. 

Ceneviva (2008) compreende que esse terceiro pode ser qualquer pessoa física ou 

jurídica que não tenha relação com a função notarial e registral, como no caso do delegatário, 

prepostos ou escreventes, que foi vítima de prejuízo causado no exercício da atividade 

atribuída por lei.  

Cabe ressaltar que o entendimento majoritário era de responsabilidade objetiva do 

notário e registrador, porém havia divergências quanto à responsabilidade do Estado, 

conforme os julgados no Resp 273.876 do STJ, RE 201.595 do STF e Resp 1.235.695 do STJ, 

que fundamentavam na ausência, na solidariedade e na subsidiariedade de responsabilidade 

do Estado, respectivamente. 

 
57 Art. 22- Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, 
na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros, o direito de regresso no caso de dolo ou culpa 
dos prepostos. 
58 37, §6º- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  
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Após alguns anos, para colocar fim à polêmica, publicou-se a Lei 13.286/16 que 

modificou59 o art. 22 da Lei 8.935/94 e a responsabilidade que antes era objetiva passou a ser 

subjetiva. A partir disso, necessário a averiguação da culpa ou dolo na prática dos atos notariais 

e registrais para imposição da responsabilidade, sendo tal entendimento que vigora até os dias 

atuais. 

Em suma, a responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva: 
eles respondem apenas nas hipóteses de atos ilícitos ou faltas de conduta, 
praticados pessoalmente ou por seus prepostos. Nesta última hipótese, os 
primeiros têm direito de regresso contra os segundos quando estes tiverem 
agido com dolo ou culpa próprios, ou seja, quando agirem contrariamente às 
regras e modelos colocados pelos titulares dos serviços (LOUREIRO, 2019, 
p. 119). 
 

Ocorre que em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento 

e assentou a tese de que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e 

registradores oficiais no exercício de suas funções, ou seja, reinstaurou a responsabilidade 

objetiva, mas agora do ente estatal, conforme RE 84284660 de relatoria do Ministro Luiz Fux.  

Diante dessa tese, o STF entendeu que os terceiros que sofrerem danos ocasionados 

em decorrência da função notarial e registral deverão propor ação indenizatória contra o 

Estado ou Distrito Federal, e não contra a União, e este ente federativo terá direito de regresso 

contra o titular da serventia extrajudicial, sob pena de improbidade administrativa. 

Parte da doutrina não concorda com tal posicionamento exarado pelo Supremo, tendo 

em vista que a função notarial e registral é pública, mas delegada e exercida em caráter 

privado, portanto, não contando o Estado com as receitas dos serviços prestados, devendo o 

titular da serventia responder exclusivamente pelos danos que causar, por dolo ou culpa. Esta 

posição foi adotada no Recurso Extraordinário supracitado pelo Ministro Barroso, porém foi 

voto vencido. 

Como se verifica do exposto, tem-se uma divergência doutrinária e jurisprudencial 

quanto a responsabilidade do notário e registrador o que ocasiona uma insegurança jurídica e 

confusão de pensamentos. 

 
59 O art. 22 da Lei 8.935/94 foi modificado e agora traz expressamente: “Os notários e oficiais de registro são 
civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 
substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. 
60 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. 
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Os notários e registradores também possuem responsabilidade tributária no âmbito 

do exercício da atividade delegada pelo Estado, como contribuinte, quando tem que pagar o 

Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre serviços (ISS), bem como taxas de fiscalização e 

contribuição com outros órgãos administrativos61, e como colaborador da administração fiscal, 

quando ocorre a substituição tributária e os titulares das serventias devem fiscalizar e informar 

os tributos devidos para a prática dos atos. 

Esse dever de colaboração com o fisco recai sobre as pessoas em geral, mas 
os notários, como intervenientes em vários negócios jurídicos que 
constituem fatos geradores de tributos, têm se tornado uma peça cada vez 
mais importante na colaboração para a maior eficiência da arrecadação 
tributária, por meio da figura da substituição, não só como responsável único, 
solidário ou subsidiário pelo pagamento de tributos, mas também como 
responsável pela satisfação de obrigações acessórias (LOUREIRO, 2019, p. 
121). 
 

Nesse diapasão, tem-se que o notário e registrador possui a função de contribuinte, 

quando é a pessoa que pratica o fato gerador e deve efetuar seu pagamento, bem como de 

responsável, quando ele não pratica o fato gerador do tributo, mas é quem deve cobrá-lo do 

terceiro, sob pena de responsabilização (ALEXANDRE, 2018). 

A relação de substituição tributária implica em uma fiscalização do recolhimento do 

tributo devida para a prática do ato e em uma obrigação de informação a autoridade fiscal as 

prestações positivas e negativas, sob pena de responsabilidade. Esse dever está expressamente 

no art. 30, XI, Lei 8.935/94. 

Cumpre ressaltar que o poder atribuído ao titular da serventia extrajudicial é referente 

à fiscalização do pagamento do tributo devido, não devendo ocorrer uma análise acerca do 

mérito do documento62, salvo nos casos em que houver um flagrante equívoco, como por 

exemplo um valor irrisório de um imóvel notoriamente conhecido por ter preços elevados na 

região. 

Caso o notário e registrador tenha deixado de realizar a fiscalização tributária, sem 

má-fé, a responsabilidade tributária incorre no art. 134, VI63 do Código Tributário Nacional 

 
61 Os notários e registradores devem recolher taxas junto ao Estado e ao Tribunal de Justiça, conforme Lei 
11.331/02, tendo em vista que esses tributos possuem fato gerador o exercício do poder de polícia que a atividade 
desempenha. Por serem uma delegação do Estado, a atividade ao ser exercida pelos titulares pressupõe tal 
recolhimento ao ente estatal. Essas taxas são utilizadas para reaparelhamento do Poder Judiciário, aperfeiçoamento 
da jurisdição, financiamento de órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública. (LOUREIRO, 2019) 
62 Apelação Cível CSM 0002604-73.2011.8.0025 (20/09/2012, Rel. Des. Renato Nalini)- O desembargador 
entendeu que o oficial de registro não poderia negar o registro de um formal de partilha em razão de análise do 
valor do documento pago relativo ao tributo devido na ocasião.  
63 Art. 134- Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, 
respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. 
VI- os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por 
eles, ou perante eles, em razão de seu ofício. 
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(CTN), que é “solidária”64, porém caso ocorra a intenção de não fiscalizar dolosamente, o caso 

já incorre em outro artigo do CTN, que é o art. 13565, ocasionando uma responsabilidade 

pessoal e exclusiva do profissional perante a autoridade administrativa. 

Loureiro (2019) entende que a responsabilidade tributária do notário e registrador é 

objetiva, uma vez que não é necessário apurar a culpa ou dolo na prática do ato, porém a 

apuração do elemento subjetivo se torna necessário, tendo em vista que se não existir dolo ou 

culpa a responsabilidade será subsidiária e caso exista será exclusiva.  

Por último, cabe ressaltar que a função do titular da serventia extrajudicial de 

fiscalizar e informar as autoridades competentes não lhe permite reter ou exigir do particular 

o valor devido para o cumprimento da obrigação tributária, devendo agir com cautela para não 

incorrer em outro tipo de responsabilidade. 

Além das responsabilidades nas esferas civil e tributária, os notários e registradores 

também podem ser responsabilizados na esfera criminal como expõe o art. 2466 da Lei 

8.935/94, devendo ser equiparados aos servidores públicos67 e aplicar-lhes a legislação relativa 

aos crimes contra a administração pública dos art. 312 a 359 do Código Penal. 

A pena deve ser individualizada, com base no texto constitucional do art. 5º, XLV, 

que afirma que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, diferentemente da 

responsabilidade civil que pode ser atribuída a outra pessoa e que se objetiva a recomposição 

patrimonial da vítima (LOUREIRO, 2019).   

Ainda, a responsabilização criminal do profissional não servirá como parâmetro para 

sua aplicação na esfera civil, ou seja, se o notário ou registrador for isento de responsabilidade 

penal não implicará na isenção em outro âmbito, tendo em vista a fundamentação do art. 2368 

da Lei 8.935/94.  

Em suma, os notários e registradores, por exercerem uma função pública delegada 

pelo Estado através do exercício de atividade privada, são equiparados a servidores públicos 

 
64 A solidariedade apontada no CNT é um erro técnico do legislador, tendo em vista que ele realmente quis se 
expressar que seria uma responsabilidade subsidiária ao ponto que fala que o tabelião ou registrador somente será 
responsabilizado na impossibilidade de exigência do cumprimento pelo contribuinte. 
65 Art. 135- São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de 
atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatuto. 
66 Art.24- A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos 
crimes contra a administração pública. Parágrafo único- A individualização prevista no caput não exime os notários 
e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil.  
67 Art. 327, Código Penal- Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente 
ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1º- Equipara-se a funcionário público quem 
exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço 
contratada ou conveniada para execução de atividade típica da Administração Pública. 
68 Art. 23- A responsabilidade civil independe da criminal.  
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para efeitos de responsabilidade criminal e devem ter suas penas individualizadas conforme 

texto constitucional. 

 

2.8. Fiscalização e competência da atividade notarial e registral  

 

Conforme já mencionado, os notários e registradores possuem autonomia e 

independência no exercício de suas funções, porém não significa que não estão submetidos à 

fiscalização sobre o exercício da atividade, e com base no que expõe o texto constitucional69, 

o poder judiciário é o responsável pela fiscalização da atividade exercida pelos titulares das 

serventias extrajudiciais. 

Em outras palavras, não se trata de direito subjetivo do Estado, e sim de um 
poder jurídico ou potestade (potestá ou potestade) do Estado, que deve ser 
exercido no limite e intensidade necessários para tutelar o interesse público. 
O titular do exercício desse poder público (no caso, o poder de punição) não 
tem liberdade de agir à sua vontade e, embora a norma legal possa lhe 
conferir discricionariedade para agir do modo que considera melhor para a 
realização do interesse indicado na lei, a doutrina mais autorizada e atual 
afirma que mesmo o poder discricionário é passível de controle jurisdicional 
(ENTERRÍA apud LOUREIRO, 2019, p. 124). 
 

Tal fiscalização é de competência do tribunal de justiça do estado, que será exercida 

por um juiz competente70, tendo a função de supervisionar as atividades notariais e registrais 

de sua comarca. Em regra, as normas estabelecidas são de competência das corregedorias 

gerais da justiça. 

O serviço público notarial permanece, portanto, sob a supervisão do Estado, 
em benefício e para salvaguarda da cidadania. O bom funcionamento da 
atividade notarial e de registro está sob a garantia do Estado que, inclusive, 
responde objetivamente por falha na sua prestação, conforme o entendimento 
dominante em nossa jurisprudência (LOUREIRO, 2019, p. 121). 
 

Ainda segundo Loureiro (2019), a fiscalização estatal compreende inspeções, visitas 

e correições ordinárias ou extraordinárias, podendo verificar inobservâncias nos deveres e 

obrigações do notário ou registrador, dando ensejo a instalação a um procedimento 

administrativo disciplinar.  

No desempenho da sua função de supervisionar e vigiar a atividade notarial e 

registral, o poder judiciário se utiliza de certos poderes, como inspeção, normatização e 

 
69 Art. 236, § 1º- Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais 
de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
70 O art. 37 da Lei 8.935/94 expõe acerca da fiscalização no âmbito estadual: “A fiscalização judiciária dos atos 
notariais e de registro, mencionada nos arts. 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita 
estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando 
da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos.” 
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disciplina, que são considerados instrumentais, objetivando a garantia de uma adequada 

prestação dos serviços públicos. O Estado se torna o “garantidor” de que a função pública será 

exercida nos conformes com a constituição e seus princípios, bem como com a legislação 

infraconstitucional (DALLEDONE, 2012). 

Pode-se acrescentar então mais um tipo de responsabilidade ao notário e registrador 

no exercício de sua função pública, que seria a administrativa em razão dos direitos, 

obrigações e deveres com a Administração Pública expressos na Lei 8.935/94. 

Cumpre ressaltar que a fiscalização promovida pelo órgão do ente estatal não se refere 

somente à vistoria e supervisão acerca de obrigações pecuniárias, mas também não que se 

refere à prestação do serviço público mais adequado ao usuário, com eficiência, celeridade e 

qualidade satisfatória. 

Diante dessa vigilância e supervisão que a Administração Pública exerce na atividade 

notarial e registral em razão da função pública exercida pelo titular da serventia, tem-se o 

poder sancionatório estatal previsto no art. 37, § 3º71 da constituição federal e art. 3172 da Lei 

8.935/94, que dar ao Estado o poder de punir o profissional quando ocorrer em inobservância 

de um dever legal de seu ofício. 

Importante entender que a fiscalização do controle estatal deve ser entendida de uma 

maneira ampla, não somente no sentido de vigilância ou supervisão, mas também de controle 

normativo, incluindo vários aspectos da atividade notarial e registral, desde a fixação de 

emolumentos à criação de normas funcionais que deem uma padronização e uniformidade à 

atividade em âmbito nacional (DALLEDONE, 2012). 

Diante do exposto, tem-se que a inobservância dos deveres e obrigações legais por 

parte dos notários e registradores em razão da função pública podem ensejar em uma 

responsabilidade administrativa e ocasionar a abertura de procedimentos disciplinares 

sancionatórios pela autoridade competente. 

A competência do notário e registrador deve ser compreendida como o poder para 

agir; sua extensão e seus limites que estão expressos na legislação, não podendo ser confundida 

com atribuição que significa conferir a uma pessoa a prática de uma certa função de maneira 

exclusiva ou não (CENEVIVA, 2008). 

 
71 Art. 37, CF- A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente. § 3º- a disciplina de representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, 
emprego ou função na administração pública. 
72 Art. 31- São infrações disciplinares que sujeitam notários e os oficiais de registro às penalidades previstas em 
Lei: I- a inobservância das prescrições legais ou normativas. II- a conduta atentatória às instituições notariais e de 
registro. III- a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência. IV- a 
violação do sigilo profissional. V- o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30. 
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Já Loureiro (2019) entende competência como uma aptidão legal que uma autoridade 

possui para agir e que apresenta determinados limites materiais, territoriais, temporais e 

pessoais. Salienta que não se trata somente de um poder, mas também de um dever atribuído 

pelo Estado para que atinja as finalidades almejadas em lei e supra os interesses públicos.  

A competência notarial e registral possui algumas características de grande 

relevância, como seu exercício obrigatório, irrenunciabilidade, intransferibilidade, exceto 

quando a lei previr tal possibilidade, imutabilidade por vontade do titular da serventia, 

improrrogabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade.  

Importante analisar que no direito notarial e registral ela deve ser dividida em 

competência do notário e do registrador, sendo ambas prevista na Lei 8.935/94, porém por 

artigos diferentes, haja vista que possuem suas peculiaridades. 

A competência notarial consiste na atribuição do titular da serventia em formalizar 

juridicamente a vontade dos particulares, intervindo e assessorando os negócios jurídicos que 

queiram dar forma legal, como também realizando autenticações de fatos, conforme o art. 6º73 

da Lei 8.935/94 (LOUREIRO, 2019). 

Ocorre que dentro das competências do notário existe de maneira específica alguns 

atos que somente ao tabelião de notas compete, como lavras escrituras e procurações públicas, 

lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firmas e 

autenticar cópias, com base no art. 7º da Lei 8.935/94. 

Nesse sentido, a competência notarial é a faculdade ou aptidão do tabelião 
para intervir em determinados atos e contratos solenes e firmar ou autorizar 
documentos públicos. Segundo a doutrina, é a capacidade jurídica conferida 
pela lei a este profissional do direito e agente estatal para documentar e 
autorizar atos e negócios jurídicos, dotando-os de autenticidade erga omnes. 
O exercício desse poder-dever pelo notário ou tabelião deve observar 
determinados limites temporais (entre a posse e a extinção e sua delegação) 
e, principalmente, territoriais (LOUREIRO, 2019, p. 83).  
 

Em razão dessas atribuições materiais é que surge ao notário limites territoriais para 

exercer sua função a qual foi delegada. Essas extensões para exercício da atividade notarial 

possui a finalidade de organização segura, ordenada e eficiente com objetivo de prestar o 

melhor serviço públicos aos particulares. 

A competência territorial do notário é expressamente prevista no art. 9º da Lei 

8.935/94, donde se extrai que o titular da serventia somente poderá praticar atos de seu ofício 

 
73 Art. 6º- Aos notários compete: I. formalizar juridicamente a vontade das partes. II. Intervir nos atos e negócio 
jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo 
os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. III. autenticar 
fatos. 
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dentro do Município o qual recebeu a delegação. Porém, os particulares poderão se deslocar a 

qualquer Município para realizar os atos notariais e registrais, sendo de sua livre escolha qual 

tabelião de notas confeccionará o seu documento. 

Segundo Loureiro (2019), o tabelião de notas pode exercer suas funções 

indistintamente dentro dos limites geográficos atribuídos e nada impede que ele realize atos 

notariais em outros locais que não seja sua serventia extrajudicial, como no domicílio dos 

interessados, ressalvado somente a circunscrição do seu Município. Ressalta-se que as partes 

podem se dirigir a qualquer tabelionato de notar para realizar os atos devidos, desde que seja 

na unidade federal (CENEVIVA, 2008). 

Assim como os notários, os oficiais de registro também possuem competência 

material, expressamente na Lei 6.015/73, porém sua função não é formalizar vontades das 

partes ou intervir nos negócios jurídicos e sim dar publicidade jurídica aos documentos 

apresentados.  

Os registradores são divididos em oficiais de registro civil de pessoas naturais74, 

oficiais de registro civil de pessoas jurídicas75, oficiais de registro de títulos e documentos76 e 

oficiais de registro de imóveis77. Cada um desses profissionais possui suas competências 

materiais devidamente delimitadas em lei com objetivo de dar publicidade aos documentos e 

garantir a eficácia de direito e situações jurídicas. 

Além da competência material, os oficiais de registro possuem a territorial, que se 

difere da já exposta dos notários, haja vista que a competência para realização dos atos é a 

circunscrição geográfica estabelecida em lei, conforme expõe o art. 1278 da Lei 8.935/94. 

Loureiro (2019) explica o motivo da competência territorial dos oficiais de registro 

com base de que tais serventias possuem a função de dar publicidade aos documentos, então, 

em regra, se um particular deseja obter informações acerca de um imóvel ou pessoa ele deve 

saber onde procurar, caso contrário não teria efeito a publicidade registral.  

Diante de todo o exposto, percebe-se a grande relevância da análise da competência 

 
74 A competência desses oficiais são de registrar nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, interdições, 
sentenças de legitimação adotiva, dentre outros. 
75 Possuem competência para registrar pessoas jurídicas, como associações, sindicatos, partidos políticos, 
sociedades não empresariais. 
76 A competência do registrador de títulos e documentos se baseia consiste no registro e conservação dos 
documentos particulares, em regra. 
77 Compete aos registradores imobiliários os registros das transferências de imóveis e averbações, dentre outras 
várias atribuições. 
78 Art. 12- Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas, civis das pessoas 
naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros 
públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de 
imóveis, civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. 
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dos notários e registradores, haja vista que suas competências diferem para cada atribuição, 

seja material como territorial. 
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3 SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS NO BRASIL: UMA ESTRUTURA A SER 

CONHECIDA E UTILIZADA EM PROL DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

As serventias extrajudiciais são meios de acesso à justiça e espaço para a solução 

extrajudicial de litígios, que não necessitam da ingerência do poder judiciário para resolução 

do objeto em questão. As serventias extrajudiciais são administradas pelos oficiais de registro 

ou tabeliães, que exercem atividades jurídicas próprias do Estado mediante delegação79. 

Elas também são chamadas de cartórios extrajudiciais, denominação esta que não se 

confunde com os cartórios judiciais, pois esses são presididos por juízes, que respondem pela 

proteção, segurança e execução dos processos judiciais. Segundo o dicionário de Silveira 

Bueno (2016, p. 160), cartório é “Estabelecimento comercial autorizado a autenticar títulos e 

certidões; arquivos de documentos; escritório de notários ou escrivães; tabelionato.” Cartório 

seria uma denominação genérica que possuiria algumas espécies, como as escrivanias, 

serventias judicias composta por escrivães, tabelionatos, serventias extrajudiciais em que 

atuam os tabeliães ou notários, e os ofícios de registros públicos, que também são serventias 

extrajudiciais, mas que atuam os oficiais de registro (PLACIDO E SILVA, 2000). 

No ordenamento jurídico brasileiro não se possui uma terminologia unânime, ao 

passo que existem leis como o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 107, §1º80, que 

se referem a cartório de títulos e documentos, bem como a Lei do Inquilinato em seu artigo 

3381, referindo-se a cartório de imóveis, enquanto que a Lei dos Serviços Notariais e de 

Registro emprega o termo serventia extrajudicial. 

A constituição federal de 1988 traz o vocábulo cartório em seu art. 93, II, “e”82, 

referindo-se à escrivania do poder judiciário, enquanto que em seu art. 236, versa acerca dos 

serviços notariais e registrais. 

A terminologia serventia extrajudicial somente surgiu com o advento da Lei 

8.935/94, haja vista que até esse período o local de prestação de serviços notariais e registrais 

era denominado: cartório. Tal Lei trouxe uma inovação na nomenclatura de um instituto que 

 
79 Lei 8.935, art. 3º- Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados 
de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. 
80 Lei 8.078/90, Art. 107, §1º- A A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório 
de títulos e documentos. 
81 Lei 8.245/91, art. 33- O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas 
e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o 
requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no Cartório de Imóveis, desde que o contrato de locação 
esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. 
82 Art. 93, II, “e” - Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo 
legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; 
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perdurou por quase 500 anos (ARPEN-SP, 2020, on line).  

Feita essa diferenciação de denominações, tem-se acerca dessa temática a natureza 

jurídica das serventias extrajudiciais, que foi analisada por meio de um julgado do Supremo 

Tribunal Federal:  

[...] as serventias extrajudiciais se compõem de um feixe de competências 
públicas, embora exercidas em regime de delegação a pessoa privada. 
Competências que fazem de tais serventias uma instância de formalização de 
atos de criação, preservação, modificação, transformação e extinção de 
direitos e obrigações. Se esse feixe de competências públicas investe as 
serventias extrajudiciais em parcela do poder estatal idônea à colocação de 
terceiros numa condição de servil acatamento, a modificação de dessas 
competências estatais somente é de ser realizada por meio de lei em sentido 
formal, segundo a regra de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei. [...] (ADI 2.415, rel. Min. Ayres 
Britto, j. 10-11-2011, P, DJE, de 9-02-2012) 
 

Portanto, prefere-se fazer uma diferenciação entre as terminologias, tratando da 

mesma maneira que entende Placido e Silva (2000), em que cartório engloba tanto as 

serventias judiciais, assim entendidas as escrivanias do poder judiciário, como as 

extrajudiciais, que são os estabelecimentos em que se prestam os serviços notariais e registrais, 

sendo um gênero e suas espécies. 

 

3.1. Importância do serviço público fornecido pelas serventias extrajudiciais à sociedade 

 

As serventias extrajudiciais possuem uma grande importância para a sociedade, haja 

vista que os serviços notariais e registrais prestados à população são necessários para o 

desenvolvimento econômico e social e, ainda, geram uma ampla acessibilidade à justiça83. As 

pessoas em algum momento da vida irão precisar de um dos serviços fornecidos pelas 

serventias, pois dentre suas atribuições se destacam: nascimento, casamento, óbito, compra e 

venda de veículos ou de imóveis, lavratura de testamentos, autenticação de documentos, 

reconhecimento de firma, dentre diversos outros das devidas atribuições. 

As serventias de registro civil de pessoas naturais são consideradas como ofícios da 

cidadania84, ou seja, estabelecimentos essenciais para que as pessoas tenham o pleno exercício 

dos direitos de cidadãos. 

O registro civil tem um caráter eminentemente instrumental, decorrente da 

 
83 A acepção acessibilidade está vinculada ao que será mencionado posteriormente, como realização de convênios 
para registros de nascimento e óbito, em relação à localização das serventias em sua grande parte dos municípios 
dos Estados e quanto à gratuidade dos atos notariais e registrais. 
84Art. 29, §3º da Lei 6.015/73- Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da 
cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em 
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. 
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sua especial relevância na consecução de certos bens jurídicos de cunho 
fundamental. Em linhas ferais, o registro civil tem por escopo a justiça social 
(fornece substrato estatístico para a elaboração de políticas públicas) e a 
justiça comutativa (viabiliza o exercício da cidadania, a partir do qual 
decorrem todos os demais direitos sociais e individuais) (KUMPEL, 2017, 
p. 332). 
 

Para garantir ainda mais o exercício dos direitos de todos os cidadãos, o ofício de 

registro civil de pessoas naturais pode firmar convênios para ampliar a acessibilidade das 

pessoas aos serviços notariais e registrais. Um modelo de convênio é estabelecido pelo 

Provimento nº 1385 do Conselho Nacional de Justiça, em que foram chamadas “Unidades 

Interligadas”, com intuito de aproximar o registro de nascimento com o local em que é 

domiciliado o cidadão, o que pode evitar um grande deslocamento para registrar seus filhos. 

Não somente convênios para facilitar o registro do nascimento poderá ser realizado, 

mas de óbito também: 

As serventias extrajudiciais poderão firmar convênios com as funerárias 
municipais, a fim de que o registro de óbito seja realizado mediante a referida 
declaração (DO), prestada diretamente na funerária. Com tal convênio, as 
funerárias, pautadas na manifestação do interessado e no atestado médico 
legal, efetua a formalização da declaração do óbito, mencionados os 
documentos e situações na forma do art. 80 da Lei nº 6.015/73, remetendo-
as ao Registro Civil para efetivação do assento. Tal procedimento dispensa 
a presença do declarante na serventia para a lavratura do ato, 
desburocratizando o procedimento, lembrando que não é possível o 
sepultamento sem a expedição de óbito (KUMPEL, 2017, p. 349). 
 

Além dos convênios acima citados, outro fator de extrema importância das serventias 

extrajudiciais é em relação a localização. Muito embora a constituição federal em seu art. 96, 

II, d, exponha que é de competência do tribunal de justiça legislar acerca da organização do 

poder judiciário no Estado, a Lei 8.935/94 traz uma uniformização do sistema notarial e 

registral no que se refere a localização de serventias nos municípios e distritos (KUMPEL, 

2017). 

Papel fundamental para o acesso à justiça em municípios de pequena extensão 

territorial ou em seus distritos, haja vista que em todos esses locais haverá, no mínimo, um 

registrador civil de pessoas naturais86. 

A localização assume uma especial importância quando se está diante de populações 

carentes, que não possuem meios para se deslocar aos grandes centros municipais e realizar 

 
85Provimento nº 13, art. 1º-  A emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam 
partos será feita por meio da utilização de sistema informatizado que, via rede mundial de computadores, os 
interligue às serventias de registro civil existentes nas Unidades Federativas e que aderiram ao Sistema Interligado, 
a fim de que a mãe e/ou a criança receba alta hospitalar já com a certidão de nascimento 
86 Lei 8.935, art. 44- §2º Em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador civil de pessoas naturais. §3º- 
Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do respectivo Estado, cada sede distrital disporá no 
mínimo de um registrador civil das pessoas naturais. 
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os atos necessários ao exercício da sua cidadania. No Estado do Ceará, em todos municípios 

e em mais de 80% dos distritos são encontradas serventias extrajudiciais para garantir um 

amplo acesso à justiça a todos os cidadãos (CGJE, 2020, on line).  

A capilaridade do acesso à justiça é de tamanha importância, que, em diversas cidades 

do país, as serventias extrajudiciais são a representação do Poder Público para aquela 

população, pois não existem fóruns ou tribunais em localidades mais pobres. O número de 

serventias extrajudiciais no Brasil é de 13.440, distribuídas em 5.570 municípios, enquanto 

que o número de fóruns são 4.821, conforme dados da ANOREG-BR (ANOREG-BR, 2020, 

on line) e CNJ (CNJ, 2020, on line)  

Importante ressaltar o papel que as serventias exercem na geração de emprego, tendo 

em vista que, segundo pesquisa feita pela ANOREG-BR, cada cartório possui, em média 05 

funcionários, como também na geração de emprego indireto, pois criam postos de trabalhos 

para auxiliar a atividade nesses estabelecimentos (ANOREG-BR, 2020, on line). 

Por fim, cumpre destacar um fator de especial relevância para garantia do acesso à 

justiça por meio das serventias extrajudiciais, que são os atos praticados com gratuidade aos 

particulares.  

A nossa constituição federal traz em seu art. 5º, LXXVI87 e LXXVII88 a garantia 

constitucional de gratuidade para todas as pessoas em relação aos registros de nascimento e 

óbito, bem como as primeiras certidões respectivas. O termo todas as pessoas foi alvo de 

críticas pela Associação dos Notários e Registradores, uma vez ocasionava em uma 

diminuição de renda bastante considerável, porém o STF entendeu que tal dispositivo era 

constitucional por meio de decisão na ADI n. 1.800/DF89. 

Não somente tais atos são praticados por meio da gratuidade nas serventias 

extrajudiciais, como também escrituras públicas de inventário, partilha, divórcio e separação 

consensuais, conforme Resolução n. 35 do CNJ90, nos tabelionatos de notas. 

 
87 Art. 5º, LXVI- São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: a) registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito. 
88 Art. 5º, LVXII- São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao 
exercício da cidadania. 
89ADI N. 1.800-DF REL. P/ O ACÓRDÃO: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS 
PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA 
AÇÃO. I - A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à 
atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não ofende o princípio da proporcionalidade 
lei que isenta os "reconhecidamente pobres" do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro 
civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada 
improcedente. 
90 Resolução n. 35, CNJ. Art. 6º- A gratuidade prevista na Lei n. 11.441/07 compreende as escrituras de 
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Ainda pode-se destacar também a gratuidade para a prática de serviços notariais e 

registrais no tabelionato de protesto, em que o provimento n. 86 do CNJ91 permitiu que os 

emolumentos fossem pagos somente pelo devedor no momento do pagamento do título 

protestado, não havendo nenhum valor a ser recebido na apresentação do título. 

Pelo analisado, percebe-se a importância das serventias extrajudiciais para garantir 

um amplo acesso à justiça a todos os cidadãos, por meios de localizações facilitadas, convênios 

e gratuidade dos atos notariais e registrais. 

As serventias extrajudiciais estão presentes em nossa sociedade desde a antiguidade 

realizando os serviços essenciais à garantia da segurança jurídica, o que gerou grande 

credibilidade aos notários e registradores perante a população pelo desempenho de funções 

importantes ao desenvolvimento social no decorrer dos anos. 

A atividade notarial e registral foi de suma importância para o desenvolvimento da 

sociedade em tempos antigos, meados do século XVII e XVIII, pois os negócios jurídicos 

foram sendo praticados com maior frequência, tendo em vista que a intermediação dos 

profissionais garantia uma segurança ao procedimento (BRANDELLI, 1998). 

Essa credibilidade adquirida ao longo dos tempos nos notários e registradores está 

bastante presente em nossa sociedade contemporânea, haja vista que as serventias 

extrajudiciais se encontram dentre os institutos públicos e privados de maior credibilidade em 

nosso país. A última pesquisa publicada pelo Data Folha em 2015 consta que os cartórios 

extrajudiciais são uma das instituições de maior credibilidade no Brasil (PORTAL DO RI, 

2016, on line). 

As serventias estão entre as instituições que mais são confiáveis no Brasil, tendo em 

vista que existe uma fiscalização sobre a atividade notarial e registral, deixando a sociedade 

com maior segurança do trabalho que está sendo exercido. Essa confiança é percebida quando 

feita a pesquisa perante a população e as serventias se encontram em posições mais favoráveis 

que os correios, forças armadas, igrejas, ministério público, dentre outros (ANOREG-BR, 

2020, on line). 

Note-se que essa credibilidade se dá por alguns fatores além da segurança jurídica 

 
inventário, partilha, separação de divórcio consensuais. Art. 7º- Para a obtenção da gratuidade de que trata a Lei 
11.441/07, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os 
emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído. 
91 Provimento 86, CNJ, Art. 1º- Pelos atos que praticarem os Tabeliães de Protesto de Títulos ou os responsáveis 
interinos pelo expediente perceberão diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos integrais a 
ele destinados, fixados pela lei da respectiva unidade da Federação, além do reembolso dos tributos, tarifas, demais 
despesas e dos acréscimos instituídos por lei a título de taxa de fiscalização do serviço extrajudicial, custas, 
contribuições, custeio de atos gratuitos e à entidade previdenciária ou assistencial, facultada a exigência de 
depósito prévio. 
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fornecida ao negócio entre as partes, como o papel importante na desjudicialização, dando 

uma maior celeridade e a mesma segurança aos atos que antes eram praticados junto ao poder 

judiciário, bem como a reflexividade, que garante às serventias extrajudiciais se renovarem 

com o decorrer dos anos para conseguirem prestar um melhor serviço público aos particulares. 

Os notários e registradores por prestarem serviços públicos de maneira particular 

possuem autonomia em relação ao Estado, podendo gerenciar da melhor maneira a prestação 

dos serviços aos usuários. A reflexividade consiste no fato de se conseguir renovar a partir de 

informações e descobertas acerca dos próprios atos praticados.  

A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas 
sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação 
renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu 
caráter. Temos que elucidar a natureza deste fenômeno. Todas as formas de 
vida social são parcialmente constituídas pelo conhecimento que os autores 
têm dela. Saber “como ir adiante” no sentido de Wittgenstein é intrínseco às 
convenções que são tiradas da, e reproduzidas pela, atividade humana 
(GIDDENS,1990, p. 39). 
 

Em face disso, percebe-se a reflexividade nas serventias extrajudiciais, haja vista que 

os notários e registradores devem estar em constante desenvolvimento tecnológico e social 

para conseguir prestar os melhores serviços, em razão de sua remuneração depender da 

qualidade e quantidade desses serviços fornecidos aos particulares. 

Analisando os pontos de maior relevância para a sociedade, faz-se necessária a 

abordagem acerca de uma desvantagem das serventias extrajudiciais à população, que é a 

burocratização. Muitas pessoas reclamam dos procedimentos extrajudiciais, tendo em vista o 

alto volume de documentos requisitados pelos notários e registradores para realizarem os atos 

necessários. 

Ocorre que, em algumas situações, um procedimento realizado na serventia que 

deveria ser menos oneroso acaba se tornando mais custoso, pois a burocracia é enorme e o 

interessado tem que realizar diversas diligências, em outras ocasiões contratar profissional 

especializado na área, como um advogado. Então fica o questionamento se realmente é 

necessária tanta burocracia. 

O argumento do cartório com relação ao porquê da apresentação de tantos 
documentos originais, o porquê de tanta papelada emitida por prefeitura, 
outros cartórios, justiça federal, etc. reside na responsabilidade que o cartório 
possui como árbitro e consumador das diversas ações legais pelas quais 
possui prerrogativas, ou seja, a fé pública que o Estada lhe outorga o coloca 
também em posição de arcar com eventuais erros. A responsabilidade que o 
cartório tem na transação acompanha a segurança dos negócios efetuados em 
cartório (PINTO, 2007, 38/39). 
 

A questão quanto a burocracia na serventia pode ser fundamentada com base na 

legislação brasileira, que exige diversos documentos para a concretização do ato, bem como a 
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segurança jurídica do ato e a responsabilidade do profissional em caso de ocorrência de 

eventuais erros no procedimento. 

Após contextualizar, entender a natureza jurídica e a importância para a sociedade 

das serventias extrajudiciais passa-se a análise de alguns das suas atribuições legais, buscando 

fazer uma análise da contribuição ao acesso à justiça e garantia de uma maior celeridade aos 

negócios jurídicos e segurança às partes. 

 

3.2. As serventias extrajudiciais como úteis contributos para a efetivação de acesso à 

justiça pela não judicialização 

 

As serventias extrajudiciais se mostram como meios não adversariais para a resolução 

de conflitos sem a necessidade de ingresso de ação junto ao poder judiciário. Conseguem 

contribuir para a efetivação da justiça sem que haja uma judicialização do direito em questão. 

As serventias extrajudiciais contribuem para facilitar a utilização do meio mais 

adequado à resolução de determinado conflito, pois nela podem ser praticados mecanismos, 

como a conciliação, mediação e atos notariais e registrais. A importância da resolução dos 

conflitos perante a serventia é também quanto a segurança jurídica dos atos praticados no 

estabelecimento, pois possuem a mesma eficácia que uma decisão judicial. 

 

3.2.1.Registro de imóveis: compreendendo alguns institutos 

 

O serviço de registro de imóveis é uma das atribuições notariais e registrais92 que 

pode ser conceituado como um dos pontos específicos dos registros públicos que se referem a 

um conjunto de normas e princípios responsáveis por regular a atividade do oficial de registro 

imobiliário, bem como estabelecer a organização e o funcionamento dos atos e documentos 

relativos aos imóveis e aos direitos reais que os afetem.  

O direito registral imobiliário é um ponto específico da temática dos registros 

públicos que se destina a regular a função do oficial registrador, organizar as serventias estatais 

que irão recepcionar os atos e documentos dos bens imóveis e os direitos a eles inerentes, bem 

como estabelecer as formas e os resultados de cada registro (LOUREIRO, 2019). 

Dessa maneira, “registro de imóveis é o conjunto de normas e princípios que regulam 

a organização, o funcionamento e os efeitos da publicidade registral, em função da 

 
92 Lei 8.935/94, art. 5º- Os titulares dos serviços notariais e de registro são os: IV- Oficiais de registro de imóveis. 
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constituição, transmissão, modificação e extinção dos direitos reais sobre imóveis” 

(VILLARÓ, 1980, p. 22). 

O direito registral imobiliário tem por objeto a publicidade da propriedade dos bens 

imóveis e dos direitos reais que recaem sobre eles, para garantir uma maior segurança no 

tráfego jurídico e conseguir diminuir os riscos de litígios envolvendo os interessados. Assim, 

pode-se falar que tal direito possui três finalidades precípuas, como a segurança jurídica 

estática e dinâmica, a regularização da propriedade e a tutela ambiental, urbanística e 

tributária. 

A segurança jurídica estática é aquela voltada para a proteção dos direitos dos 

titulares de direito real, gerando uma estabilidade e certeza quanto ao conteúdo. Segundo 

Brandelli (2016, p. 8) “dela decorre a ideia de que a propriedade somente poderá ser transferida 

com o consentimento de seu titular”.  

Já a segurança dinâmica se trata daquela proteção do tráfego imobiliário, em que 

garante ao terceiro adquirente de que o conteúdo do registro é verdadeiro e garante essa 

proteção ao mesmo. Kumpel (2020, p. 165) afirma que a segurança dinâmica se resume em “o 

terceiro adquirente de boa-fé confia no conteúdo do registro e recebe proteção do sistema em 

razão dessa confiança.”  

Em relação a regularização da propriedade, ela se opera em decorrência de o 

ordenamento jurídico permitir alguns casos de aquisição de propriedade sem a necessidade de 

registro, como ocorre na usucapião. Em razão disso, o registro imobiliário tem a função de 

regularizar o imóvel, para que assim o proprietário possa exercer todos os direitos que lhe são 

inerentes. 

O registro imobiliário, além das finalidades de dar publicidade dos imóveis e dos 

direitos reais de seus titulares, assume um papel de fundamental importância quanto às tutelas 

de âmbito tributário, ambiental e urbanístico. 

Quanto à tutela ambiental, o oficial de registro de imóveis tem um papel relevante, 

haja vista possuir o dever específico de proteção ao meio ambiente, controle de políticas 

ambientais, bem como dar publicidade de qualquer óbice em desenvolvimento ou já presente 

no imóvel, que possa atingir o meio ambiente93. 

 
93 REGISTRO DE IMÓVEIS – Cadastramento de áreas contaminadas sob a responsabilidade da CETESB, 
qualificado com presunção de veracidade e legalidade, própria dos atos da Administração Pública – Interesse 
público que envolve a referida matéria ambiental e que impõe amplitude de informação – Segurança jurídico-
registral, estática e dinâmica, que reclama concentração da notícia de contaminação, oficialmente declarada, no 
fólio real - Integração do Registro Predial na esfera da tutela ambiental – Admissibilidade da publicidade registral 
de áreas contaminadas por substâncias tóxicas e perigosas, por averbação enunciativa de “declaração” ou “termo” 
emitido pela Cetesb – Inteligência do artigo 246 da Lei de Registros Públicos - Consulta conhecida, com resposta 
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É corretamente adotada a tese de que devem ser inscritas na matrícula do 
imóvel todas as situações jurídicas que precisam ser publicizadas ou 
necessária para ter eficácia contra terceiros, pois a publicidade registral é a 
única que se mostra eficiente como prevenção e eficaz como mecanismo de 
publicidade em relação direta ao imóvel. Neste sentido, a jurisprudência 
administrativa tem ganhado relevos na admissibilidade de averbação, na 
tábua registral de água contaminada, na averbação da reserva legal prevista 
no Código Florestal, bem como nos termos de ajustamento de conduta 
firmados com o Ministério Público, com efeitos diretos sobre imóvel, e de 
todas as restrições urbanísticas convencionadas em loteamento (KUMPEL, 
2020, p. 168). 
 

A tutela ambiental do registrador imobiliário está intrinsecamente ligada ao princípio 

constitucional de cumprimento da função social da propriedade constante no art. 5º, XXIII da 

constituição federal. Assim, permitem que os adquirentes tenham plena ciência se há algum 

vício na propriedade nocivo à saúde pública ou ao meio ambiente. 

Em relação a tutela tributária, já explicada no capítulo 2, é o dever que o oficial de 

registro possui em fiscalizar o pagamento dos tributos devidos em decorrência dos atos por 

ele praticados, sob pena de responsabilidade.  

E, por último, a tutela urbanística, função essa que advém da nossa constituição 

federal em seu art. 182 e 183, quando afirma que a função social da propriedade deve atender 

os requisitos expressos no Plano Diretor.  

Como já exposto, o direito registral imobiliário possui uma importante função em 

solucionar conflitos extrajudicialmente, haja vista que os procedimentos administrativos 

realizados nas serventias garantem segurança jurídica equivalente a decisões judiciais, bem 

como uma maior celeridade. Em razão desses fatores, passa-se a análise de alguns institutos 

realizados dentro das serventias imobiliárias que auxiliam a desjudicialização, como a 

retificação administrativa, a regularização urbana fundiária e a usucapião extrajudicial. 

 

3.2.1.1 Retificação Administrativa 

 

O registro imobiliário, em regra, tem presunção de veracidade, ou seja, exprime uma 

verdade até que se prove o contrário, o que se chama de presunção iuris tantum. O termo 

retificar significa reiterar, corrigir equívocos ou erros, portanto, tem-se que a retificação 

administrativa se trata de um instituto que corrige os erros que constam na descrição tabular 

para que constem a realidade fática.  

A retificação está atrelada ao que consta nas descrições imobiliárias com a realidade 

 
positiva. (Processo 167/2005, CGSP) 
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fática do imóvel, o que acaba por permitir que haja uma correção dos dados incorretos ou 

omissos para que constem o que realmente existe na realidade física do imóvel (KUMPEL, 

2020). 

A Lei 10.931/04 trouxe o instituto da retificação administrativa como inovação ao 

ordenamento jurídico, colaborando para uma maior desjudicialização, ressaltando que tal 

instituto irá ser realizado quando não houver litígio entre os proprietários. Tal lei acrescentou 

os art. 212 e 213 na Lei 6.015/7394. 

Insta salientar que antes da publicação da Lei 10.931/04 a retificação de registro 

somente poderia ser realizada no poder judiciário, o que ocasionava em procedimento mais 

demorado, oneroso e burocrático95. 

O fato de a retificação poder ser realizada na esfera das serventias extrajudiciais e ser 

menos burocrática não caracteriza em um procedimento de menor complexidade, haja vista 

que o oficial de registro deverá efetuar a qualificação registral e analisar todos os documentos 

necessários para o procedimento, como mapas, plantas, memoriais e ART.   

A retificação administrativa é um procedimento que serve somente com intuito de 

readequação ou correção de medidas perimetrais, indicações de confrontações, localização, 

para que o registro imobiliário tenha correspondência com a estrutura física do imóvel, não 

servindo para qualquer acréscimo de área ou como meio de simplificação da usucapião.  

É certo que a retificação pode eventualmente ocasionar um aumento de área, 
mas por equívocos ou imprecisões das informações tabulares, sem que tal 
fato extrapole as divisas territoriais do imóvel descritas no título. Dessa 
forma, ainda que haja aumento de área, a retificação administrativa poderá 
ser averbada se o oficial puder apurar, no decorrer do procedimento que a 
causa da alteração recai sobre erro na descrição tabular anterior, não na 
aquisição superveniente de propriedade (KUMPEL, 2020, p. 618). 
 

Tal instituto está intrinsecamente ligado ao princípio da especialidade, uma vez que a 

 
94 Art. 212- Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita 
pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento 
administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento 
judicial. Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 213 não exclui a prestação 
jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada. Art. 213- O oficial retificará o registro ou a averbação: I - de 
ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer 
elemento do título; b) indicação ou atualização de confrontação; c) alteração de denominação de logradouro 
público, comprovada por documento oficial; d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou 
inserção de coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais; e) alteração ou 
inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro; f) 
reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação; g) 
inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou 
mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas; 
95O fato de a retificação poder ser realizada na esfera das serventias extrajudiciais e ser menos burocrática não 
caracteriza em um procedimento de menor complexidade, haja vista que o oficial de registro deverá efetuar a 
qualificação registral e analisar todos os documentos necessários para o procedimento, como mapas, plantas, 
memoriais e ART. (DEL GUÉRCIO NETO; DEL GUÉRCIO, 2018) 
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retificação busca corrigir imperfeições relativas às características do imóvel ou dos sujeitos 

envolvidos no registro.  

A retificação administrativa pode ser realizada de ofício pelo registrador de imóveis, 

nos casos descritos do art. 213, I da Lei 6.015/73, situações em que ocorrem erros materiais e 

que não comportam aumento de área ou prejuízo aos confrontantes do imóvel e também pode 

ser realizada por requerimento de interessado. Também pode ser realizada por requerimento do 

proprietário do imóvel ou um terceiro que tenha interesse em retificar a matrícula, sempre 

ressaltando que não pode ocorrer litígio em tal procedimento. 

Esses casos de retificação de ofício são excepcionais, haja vista que a regra é que seja 

determinada pelo juiz, por isso, o titular da serventia extrajudicial deve certificar-se de que a 

retificação extrajudicial não irá prejudicar nenhum terceiro, tendo em vista que, conforme a 

prudência notarial e registral, nos casos em que for possível a mensuração de algum dano, o 

oficial deve se abster de praticar o ato (ORLANDI NETO, 1999).  

Ainda poderá ser realizada diretamente, quando o próprio registro está com 

imprecisões ou erros ou poderá ser indiretamente, quando o vício está no título do registro, 

devendo, nesses casos, ocorrer duas situações: a correção desse título causal na via judicial em 

casos de vícios de consentimento ou a apresentação desse novo título de maneira precisa e 

correta, para que depois possa ser efetuada a retificação administrativa.  

Não há possibilidade de retificação de escritura sem que dela participem as 
mesmas pessoas que estiveram presentes no ato da celebração do negócio 
instrumentalizado. É que a escritura nada mais é do que o documento, o 
instrumento escrito de um negócio jurídico; prova pré-constituída da 
manifestação de vontade de pessoas, explicitadas de acordo com a lei. Não se 
retifica manifestação de vontade alheia. Em outras palavras, uma escritura só 
pode ser retificada por outra escritura, com o comparecimento das mesmas 
partes que, na primeira, manifestaram sua vontade e participaram do negócio 
jurídico instrumentalizado (ORLANDI NETO, 1999, p. 90). 
 

Ainda se pode fazer uma diferenciação entre uma retificação de direito, quando há erro 

ou omissão contida no direito existente ou não existente no próprio registro, e retificação de 

fato, quando há incorreção relativas ao imóvel ou a identificação dos sujeitos registrários. 

(KUMPEL, 2020) 

Por último, cumpre destacar que a retificação administrativa poderá ser unilateral, 

como já visto anteriormente, de ofício pelo registrador ou por provocação de algum interessado, 

ou bilateral, que será melhor detalhado a seguir, haja vista que é necessário o cumprimento de 

um procedimento extrajudicial. 

A retificação administrativa bilateral é aquela em que visa corrigir as informações de 

medidas perimetrais do registro imobiliário, podendo resultar ou não em modificação da área 
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do imóvel. Esse instituto é utilizado quando o oficial de registro percebe que há potencial 

prejuízo a terceiros, devendo, assim, realizar um procedimento extrajudicial para garantir a 

segurança jurídica dos bens. 

Há possibilidade de retificação administrativa bilateral nos casos em que ocorrer 

alterações ou inserções de medidas perimetrais ou para apuração de remanescente, porém não 

existe possibilidade para os casos de expansão das divisas e limites do imóvel ou incorporação 

de áreas às primitivas (KUMPEL, 2020). 

Portanto, percebe-se que a retificação administrativa imobiliária é um instituto de 

grande importância para a desjudicialização, haja vista a possibilidade de correções no registro 

imobiliário sem a necessidade de intervenção do judiciário, gerando maior celeridade e uma 

grande segurança jurídica.  

 

3.2.1.2 Regularização Fundiária Urbana (REURB) 

 

A Regularização Fundiária Urbana é um procedimento inovador96 que foi elaborado 

pela Lei n. 13.465/17, em que visa a transformação de núcleos urbanos informais em formais 

no território municipal, por meio de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com 

a devida titulação de quem os ocupa e o devido registro imobiliário. 

A REURB compreende na busca de obter uma formalidade nas operações imobiliárias, 

adequando a realidade fática do imóvel ao ordenamento jurídico. Tenta-se dar titulação aos 

ocupantes dos imóveis irregulares ou clandestinos para que alcancem a plena dignidade humana 

por meio do direito de propriedade (PAIVA, 2019). 

Com justificativa em garantir condições mais dignas de habitação e na preocupação de 

relevantes motivos econômicos, surge a regularização fundiária urbana, procedimento pelo qual 

as unidades imobiliárias que estão em situação de informalidade, como loteamentos irregulares 

e clandestinos, favelas e cortiços, ocupação de edifícios ociosos e terras vazias, necessitam se 

inserir no ordenamento do sistema formal, bem como seus ocupantes precisam ser titulados 

(KUMPEL, 2020). 

A REURB se manifesta em três dimensões, quais sejam: a urbanística, que são os 

investimentos necessários para a regularização daquele imóvel, como infraestrutura essencial, 

 
96 Lei 13.465/17, Art. 9º- Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à 
Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 
ocupantes. 
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abastecimento de água potável, rede de energia elétrica, entre outros; a jurídica, que seria os 

instrumentos utilizáveis para a aquisição da propriedade e formação do título; e, por fim, a 

registrária, que consiste no registro do título nas matrículas imobiliárias dos direitos reais 

reconhecidos, a fim de que possam se inserir no mundo jurídico formal e produzir seus efeitos 

devidos (KUMPEL, 2020). Cabe ressaltar que tal instituto foi introduzido no ordenamento 

jurídico pátrio com diversos objetivos97 para garantir a eficácia dos princípios da dignidade 

humana e da propriedade. 

A REURB possui alguns instrumentos próprios para a realização do procedimento de 

regularização formal da propriedade, que são específicos do Direito Urbanístico, como a 

legitimação fundiária e de posse ou a demarcação urbanística, porém também possuem outros 

instrumentos impróprios emprestados dos diversos ramos do direito, como o Civil, por meio da 

usucapião e concessão de direito real de uso, e o Administrativo, por meio da desapropriação 

em prol do interesse social e alienação de imóvel pela Administração Pública diretamente para 

seu detentor, conforme expresso no art. 1598 da Lei n. 13.465/17 (MARRARA e CASTRO, 

2019). 

 
97 Lei 13.465/17, Art. 10- Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios: 
I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de 
serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à 
situação de ocupação informal anterior; II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial 
urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; III - ampliar o acesso à terra urbanizada 
pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos 
informais regularizados; IV - promover a integração social e a geração de emprego e renda; V - estimular a 
resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade; VI - 
garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; VII - garantir a efetivação da função 
social da propriedade; VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 
de seus habitantes; IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo; X - 
prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais; XI - conceder direitos reais, 
preferencialmente em nome da mulher; XII - franquear participação dos interessados nas etapas do processo de 
regularização fundiária.  
98Art. 15. Poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, os 
seguintes institutos jurídicos: I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei; II - a 
usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) , dos arts. 
9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 , e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 ; III 
- a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil); IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil) ; V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 ; VI - a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 
de setembro de 1962; VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001; VIII - a transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do art. 35 da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001 ; IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 1.228 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) ; X - a intervenção do poder público em parcelamento 
clandestino ou irregular, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 ; XI - a alienação de 
imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos termos da alínea f do inciso I do art. 17 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ; XII - a concessão de uso especial para fins de moradia; XIII - a concessão 
de direito real de uso; XIV - a doação; e XV - a compra e venda. 
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A abordagem no presente tópico será acerca do procedimento dos instrumentos 

próprios da regularização fundiária urbana, tendo em vista a demonstração da grande 

importância desse instituto para a sociedade. Ele é composto por duas fases, uma que se inicia 

com o processo administrativo Municipal e, posteriormente, passa-se ao processo registral na 

serventia de registro de imóveis. 

A primeira fase é realizada por um processo administrativo perante o Município em 

que se encontra o imóvel a ser regularizado, devendo haver requerimento instruído com todos 

os documentos exigidos em lei e existir notificação de todos os envolvidos perante aquele 

núcleo urbano informal. Após a análise, o órgão Municipal irá decidir acerca do projeto de 

regularização, conforme presente na legislação e, se aprovado, expedirá a Certidão de 

Regularização Fundiária (CRF). 

Resolvida as questões incidentais suscitadas nas impugnações, não subsistindo 
qualquer outra pendência procedimental, o Município delibera sobre o projeto 
de regularização, que deve estar instruído na forma dos art. 35 e 36. Aprovado 
o projeto, a autoridade local expede a Certidão de Regularização Fundiária, 
ato administrativo enunciativo que, identificando os ocupantes de cada 
unidade regularizada, atesta os direitos reais adquiridos por cada um deles. A 
CRF deve apresentar os requisitos constantes do art. 41 e é o título hábil ao 
ingresso registral (LIMA, 2019, p. 55). 
 

Sanada a parte administrativa municipal, a autoridade competente irá decidir sobre a 

aprovação ou não da regularização fundiária de maneira técnica e fundamentada. Se aprovada, 

será expedida a CRF, representando o título hábil para o registro imobiliário e encerrando a 

etapa administrativa perante o Município (KUMPEL, 2020). 

Após encerrada a fase administrativa municipal, inicia-se a registral em que o 

interessado deverá comparecer à serventia extrajudicial com atribuição de registro de imóveis 

onde está situada a unidade imobiliária, respeitando o princípio da territorialidade, conforme 

expõe o art. 28, VII e 42 da Lei 13.46/1799. 

Garantindo uma maior importância às serventias extrajudiciais, a legislação determina 

a imprescindibilidade do procedimento registral, bem como a elaboração dos atos 

independentemente de determinação judicial ou de manifestação do ministério público. Em 

razão disso, percebe-se uma efetiva desburocratização e promoção à celeridade quanto ao 

procedimento (MARRARA e CASTRO, 2019). 

 
99 Art. 28. A Reurb obedecerá às seguintes fases: VII - registro da CRF e do projeto de regularização fundiária 
aprovado perante o oficial do cartório de registro de imóveis em que se situe a unidade imobiliária com destinação 
urbana regularizada. 
Art. 42. O registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado será requerido diretamente ao oficial 
do cartório de registro de imóveis da situação do imóvel e será efetivado independentemente de determinação 
judicial ou do Ministério Público. 
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Como vem sendo exposto no decorrer do trabalho, as serventias extrajudiciais possuem 

uma função de desjudicialização, garantindo uma maior celeridade e segurança jurídica aos 

seus procedimentos realizados e quanto à REURB tem de dar ênfase que sua aplicação é ainda 

mais desburocratizada.  

A qualificação registral da CRF é especial ou extraordinária e o oficial de registro não 

aplicará todos os princípios e regras registrais, devendo existir uma flexibilização de tais 

questões para que possa atender aos objetivos previstos na legislação, que é conferir 

propriedade plena e digna ao cidadão, bem como tornar aquele bem informal em formal para 

tráfego imobiliário (KUMPEL, 2020). 

Fica evidente que a Lei 13.465/17 trouxe uma inovação ao permitir a regularização 

fundiária urbana na seara administrativa, independentemente de pronunciamentos judiciais, 

garantindo uma maior deburocratização e celeridade no procedimento.  

Nesse contexto, a questão provocativa que se deixa para os futuros estudiosos 
do tema é simples. As incontáveis modificações trazidas pela Lei n. 13.465/17 
no sentido de acelerar, facilitar e evitar a judicialização de processos 
administrativos de regularização fundiária urbana, ainda que beneficiem 
grupos vulneráveis, tutelarão efetivamente o espaço urbano e promoverão o 
desenvolvimento sustentável das cidades quando se consideram os benefícios 
que elas igualmente geram a agentes econômicos e grupos sociais dominantes 
que levaram a cabo tantas ocupações irregulares de área públicas privadas no 
Brasil? (MARRARA e CASTRO, 2019, p. 109) 
 

Por fim, percebe-se a relevância das serventias imobiliárias quanto à desjudicialização, 

facilitação do acesso à justiça para a sociedade e garantia dos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da propriedade. 

 

3.2.1.3 Usucapião Extrajudicial 

 

A usucapião é um instituto do direito civil de aquisição da propriedade ou de direitos 

reais, com base na posse prolongada por período certo e determinado, ininterrupta, mansa, 

pacífica e sem contestação, e diante de algumas situações peculiares a depender da espécie. 

Seguindo essa linha, pode-se conceitua-la como o modo originário, singular e 
declaratório, de aquisição da propriedade ou de certos direitos reais sobre coisa 
alheia, quais sejam, o uso, o usufruto, a habitação, as servidões reais e a 
enfiteuse. Em sua concepção basilar, caracteriza-se pelo exercício contínuo e 
inconteste da posse por determinado lapso temporal, qualificado pela 
observância de determinados requisitos legais, que variam conforme a espécie 
de usucapião (KUMPEL, 2020, p. 950). 
 

Não nos cabe realizar um estudo detalhado acerca da usucapião, uma vez que a 

importância no presente trabalho é expor o procedimento desse instituto na esfera extrajudicial 
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e quais são os pontos positivos em escolhê-la em vez de acionar o poder judiciário. 

A usucapião extrajudicial é um instituto inovador exposto no Código de Processo 

Civil, na Lei de Registro Públicos e no Provimento n. 65 do CNJ, em que se busca dar uma 

maior celeridade em relação aos procedimentos, tendo em vista a morosidade que ocorria dentro 

da esfera judicial: “A usucapião extrajudicial espelha-se nas experiências exitosas da Lei do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, da retificação extrajudicial e da demarcação extrajudicial 

de terrenos públicos” (MELLO, 2018, p. 224). A usucapião extrajudicial possui alguns 

requisitos estabelecidos na legislação que serão abordados.  

Inicialmente, o procedimento deverá ser realizado perante o Ofício de registro de 

imóveis da circunscrição em que se localiza o bem ou a maior parte dele. Importante ressaltar 

que esse instituto requer do particular a utilização de outra serventia extrajudicial, tendo em 

vista que para realizar o procedimento é necessária a prévia lavratura de uma ata notarial no 

tabelionato de notas100, que também deverá seguir o princípio da territorialidade. 

Imprescindível entender quem possui legitimidade ativa e passiva para participar do 

procedimento de usucapião extrajudicial. Não há que se falar em partes, mas interessados como 

em uma jurisdição voluntária, sendo dividido entre o requerente e os demais atingidos na 

resolução do objeto em questão (MELLO, 2018). 

Em princípio, o requerente é o possuidor, porém existirão alguns casos em que não 

será, como, por exemplo, o cessionário de direitos, na legitimação extraordinária101, espólio. O 

requerente deve ter capacidade civil, se absolutamente incapaz deve ser representado, se 

relativamente incapaz deve ser assistido, e legítimo interesse, ou seja, não deve haver litígio 

acerca do objeto em questão. 

O requerente deve ter capacidade processual, ou seja, legitimatio ad 
processum. Assim, sendo pessoa física, deve ser plenamente capaz ou estar 
devidamente representado ou assistido. Sendo pessoa jurídica, sua existência 
regular deve ser demonstrada por certidão atualizada de seus atos 
constitutivos, com prova do respectivo arquivamento ou registro no órgão 
competente (KUMPEL, 2020, p. 954). 
 

 
100 Provimento n. 65, CNJ, art. 4º, I- I – ata notarial com a qualificação, endereço eletrônico, domicílio e residência 
do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto 
da usucapião que ateste: a) a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso de bem 
individualizado ou a descrição da área em caso de não individualização, devendo ainda constar as características 
do imóvel, tais como a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo; 
b) o tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores; c) a forma de aquisição da posse do 
imóvel usucapiendo pela parte requerente; d) a modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou 
constitucional; e) o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização: se estão situados em 
uma ou em mais circunscrições; f) o valor do imóvel; g) outras informações que o tabelião de notas considere 
necessárias à instrução do procedimento, tais como depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes; 
101Assim, por exemplo, uma associação de moradores pode requerer a usucapião administrativa de seus associados, 
desde que provada a medida em assembleia ou haja previsão expressa no seu estatuto. (STF- AO n. 152/RS, rel. 
Min. Carlos Velloso, 15.09.1999) 
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O requerente deve efetuar pedido por escrito, haja vista que esse instituto não admite 

a informalidade por ser incompatível com a complexidade procedimental, devendo conter todos 

os requisitos formais102, como justo título ou outros documentos comprobatórios, ata notarial, 

planta e memorial descritivo e certidões negativas. Além disso, deve existir a anuência dos 

interessados, titulares de direitos registrados ou averbados, confrontantes de fato e eventuais 

compossuidores, caso contrário, o oficial deverá notificá-los para se manifestarem. 

Também deverá ocorrer a notificação aos entes públicos, União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios para se manifestarem. Ainda mais, o oficial irá publicar em edital de 

grande circulação para ciência de terceiros. Todo esse procedimento tem objetivo de dar ampla 

publicidade registral e proteger aquele que é proprietário e possui zelo com seu imóvel.  

Por fim, se em algum dos casos existir impugnação quanto a usucapião extrajudicial, 

o oficial de registro deverá remeter os autos ao juízo competente da comarca de situação do 

imóvel para que se proceda a instrução e a decisão judicial. Analisado o procedimento, percebe-

se a simplificação e desburocratização que é a usucapião extrajudicial em comparação a que 

ocorre no poder judiciário. Todo esse processo administrativo pode se encerrar em um pequeno 

lapso temporal, conseguindo satisfazer o direito do requerente, o que é notório que não acontece 

mediante interposição de ação judicial. 

Enquanto um procedimento extrajudicial de usucapião pode ter êxito em média de 60 

dias, os processos judiciais não conseguem tal celeridade, conforme dados dos últimos 03 anos 

do site do CNJ, “Justiça em números”.  

Ano de 2018: “Enquanto no 1º grau leva-se uma média de 3 anos, no 2º grau esse 

tempo é reduzido para menos de um terço: 10 meses.” (CNJ, 2018, on line) 

Ano de 2019: “Enquanto no 1º grau leva-se uma média de 3 anos e 1 mês, no 2º grau 

esse tempo é reduzido para menos de um terço: 10 meses.” (CNJ, 2019, on line)  

Ano de 2020: “Enquanto no 1º grau leva-se uma média de 3 anos e 2 meses, no 2º grau 

 
102 Provimento n. 65, CNJ. Art. 4º O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público constituído 
pelo requerente e instruído com os seguintes documentos: I – ata notarial com a qualificação, endereço eletrônico, 
domicílio e residência do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel 
lançado na matrícula objeto da usucapião que ateste: II – planta e memorial descritivo assinados por profissional 
legalmente habilitado e com prova da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART ou do Registro de 
Responsabilidade Técnica –  RTT no respectivo conselho de fiscalização profissional e pelos titulares dos direitos 
registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos 
ocupantes a qualquer título; III – justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a 
continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse; IV – certidões negativas dos distribuidores da Justiça 
Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel usucapiendo expedidas nos últimos trinta dias, 
demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel, em nome das seguintes 
pessoas: 
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esse tempo é reduzido para menos de um terço: 10 meses.” (CNJ, 2020, on line) 

 

PERÍODO 2018 2019 2020 

1º GRAU 03 ANOS 03 ANOS 1 MÊS 03 ANOS E 2 

MESES 

2º GRAU 10 MESES 10 MESES 10 MESES 

 

Em razão do longo lapso temporal dos processos judiciais, ainda é aberta uma 

discussão de deslocamento de causas pendentes para a serventia de registro de imóveis para dar 

prosseguimento às ações de usucapião, nos casos de revelia do réu.  

Discute-se a possiblidade de os feitos judiciais, em fase inicial, ou após o 
decurso do prazo de contestações, serem remetidos às serventias imobiliárias 
para o seu processamento e encerramento. Não há previsão legal expressa 
cuidando dessa possibilidade. A questão é que, se no processo judicial, o 
silêncio do réu, diante da citação, equivale à revelia, no processo 
administrativo, a presunção, nos moldes originariamente estabelecidos pelo 
CPC/2015, era inversa, ou seja, de discordância (lembrando que tal presunção 
foi invertida com o advento da Lei n. 13.465/17). Esse diálogo entre processo 
judicial e o administrativo havia de ser, portanto, coerente (MELLO, 2018, p. 
347). 
 

Diante dessa grande morosidade do judiciário é que se busca uma maior 

desjudicialização de institutos jurídicos, sendo as serventias extrajudiciais de registro 

imobiliário um mecanismo importante para o alcance de tais objetivos. 

 

3.2.2 Tabelionato de notas 

 

O serviço de tabelionato de notas é outra das atribuições notariais e registrais103, regida 

pelo direito notarial o qual pode ser definido como sendo um conjunto de normas e princípios 

que regulam a atividade do tabelião de notas junto aos particulares, notadamente de direito 

privado, formalizando juridicamente a vontade das partes, intervindo nos atos e negócios 

jurídicos e autenticando os fatos104.  

O Direito Notarial é o conjunto de princípios e normas que direcionam o 
serviço exclusivo do tabelião de notas na captação e trasladação da vontade 

 
103 Lei 8.935/94, art. 5º- Os titulares de serviços notariais e de registro são os: I- tabeliães de notas.   
104 Lei 8.935/94, art. 6º- Aos notários compete: I- Formalizar juridicamente a vontade das partes; II- intervir nos 
atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação 
ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo; 
III- Autenticar fatos. 
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das partes, dotada de conteúdo ao qual se conferirá autenticidade por meio de 
formalização jurídica. Com efeito, o tabelião torna essa vontade existente, 
válida, eficaz e efetiva. Para tanto, tem-se um conjunto ou sistema, em grande 
parte das vezes harmônico, de princípios, regras e normas de direito público e 
privado, que ao fixar uma técnica procedimental, determinam a organização, 
o funcionamento e a efetividade da atividade notarial em atendimento aos 
interesses individuais e coletivos, dotados de fé pública (KUMPEL, 2017, p. 
137). 
 

O tabelião de notas tem como função principal a formalização jurídica da vontade das 

partes, intervindo em atos e negócios jurídicos que queiram confeccionar. Ele não pode 

interferir na vontade das partes, mas tem o dever de agir como profissional imparcial na 

orientação e aconselhamento do conhecimento jurídico do que pode ou deve ser feito a depender 

do caso concreto (LOUREIRO, 2019). 

É de relevante importância a atuação imparcial e de assessoramento do tabelião de 

notas, pois em diversos casos a utilização da atividade notarial, para formalização da vontade 

jurídica das partes, é papel fundamental na prevenção do litígio, como, por exemplo, quando 

existem inconsistências normativas no ordenamento jurídico sobre um instituto e o profissional 

utilizando seu amplo conhecimento da legislação aplica o diálogo entre duas normas, o que 

parte da doutrina denomina como “diálogo das fontes”105, sob um único contexto. 

Cabe apenas ao tabelião a orientação do usuário, prudencialmente, diante do 
instituto que melhor instrumentalizaria a vontade das partes, para a concreção 
de atos perfeitos e seguros. Contudo, a escolha é do usuário, em vista da 
tolerância do ordenamento e da possibilidade de se aplicar uma norma em um 
caso e norma diversa em outro, em benefício da funcionalidade sistêmica 
(KUMPEL, 2017, p. 189). 
 

O direito notarial tem por objeto formalizar juridicamente a vontade das partes, para 

garantir uma maior segurança jurídica e conseguir diminuir os riscos de possíveis litígios entre 

os interessados. O tabelião de notas é um agente de prevenção de litígios, que outorga fé pública 

aos documentos que subscreve ou autentica. “O notário assume uma importante função 

imaginada pelo Estado: aquela de evitar o conflito ou o uso da máquina da jurisdição litigiosa” 

(GARRIDO CERDA, 1985, p. 27). 

As funções dos tabeliães de notas possuem algumas semelhanças com a dos 

magistrados, haja vista que ambos profissionais devem saber conciliar e ser idôneos, conferindo 

autenticidade aos seus atos. Importante ressaltar que há uma grande diferença entre eles, pois o 

notário não poderá interferir na vontade das partes, enquanto que o juiz impõe a sua vontade 

 
105 Na pluralidade de leis ou fontes existentes ou coexistentes no mesmo ordenamento jurídico, ao mesmo tempo, 
que possuem campos de aplicação ora incidentes ora não incidentes, os critérios tradicionais das soluções dos 
conflitos de leis no tempo encontram seus limites. Isto ocorre, porque pressupõe a retirada de uma das leis do 
sistema, daí propor Erick Jayme o caminho do “dialogo das fontes” para a superação das eventuais antinomias 
existentes. (MARQUES, 2004, p. 16)  
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perante uma decisão judicial (LOUREIRO, 2019). 

Note-se a relevância da atividade notarial realizada na serventia extrajudicial, haja 

vista que um documento quando confeccionado por um tabelião de notas possui presunção de 

veracidade, somente podendo ser anulado por motivos excepcionais.  

Analisa-se, então alguns atos e negócio jurídicos formalizados pelo tabelião de notas 

no exercício da sua função que auxiliam cada vez mais a desjudicialização. Com a crescente 

necessidade de desburocratização estatal e simplificação de meios que atendam às necessidades 

do cidadão, tem-se buscado ferramentas que consigam uma resolução de conflitos de maneira 

célere e com segurança, que não seja necessária a intervenção do poder judiciário. 

A desjudicialização é um fenômeno que está crescendo em nosso mundo 

contemporâneo, haja vista que as pessoas conseguem obter o mesmo resultado de maneira mais 

rápida e menos onerosa. Em decorrência disso é que surgiu a Lei n. 11.441/2007, possibilitando 

a realização de separação, divórcio e inventário consensuais por meio das serventias 

extrajudiciais. Antes da referida lei todos esses atos supramencionados deveriam ser realizados 

na esfera judicial, o que ocasionava um longo período para a resolução do deslinde e um alto 

custo para os envolvidos. 

Oficialmente, com a inserção no sistema jurídico brasileiro da Lei n. 
11.441/07, foram introduzidas as seguintes figuras: o inventário extrajudicial 
(art. 982 e 983, do CPC/1973), a partilha amigável (art. 1.031, do CPC/1973) 
e o divórcio e separação consensuais (art. 1.124-A do CPC/1973). No mesmo 
ano, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 35, de 24 de abril de 
2007, disciplinou a Lei nº 11.441/07, estabelecendo diretrizes fundamentais 
para que os inventários, partilhas, divórcios e separações pudessem ter 
operabilidade na serventia notarial (KUMPEL, 2017, p. 880). 
 

Essa legislação foi disciplinada pela Resolução n. 35 do CNJ para adotar medidas 

uniformes em todo território nacional. Os regramentos permitem a realização de separação, 

divórcio e inventários por intermédio do tabelião de notas, assegurando a mesma eficácia dos 

atos aplicados no poder judiciário, porém com maior celeridade e menor onerosidade, 

prestigiando a função social e a autonomia das partes. Necessário destacar que o novo Código 

de Processo Civil também buscou legislar acerca do assunto nos art. 610 a 673 e 731 a 734. 

Cumpre ressaltar que se o ato for realizado na serventia extrajudicial não há que se 

falar em necessidade de homologação judicial, haja vista que não se trata de espécie de 

jurisdição voluntária, mas tão somente de exercício da atividade administrativa, que surtirá 

efeitos em outras instituições106. A realização desses institutos na esfera extrajudicial é opcional 

 
106 Resolução n. 35, CNJ, art. 3º- As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais 
não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a 
transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à materialização das 
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para o requerente, podendo, mediante seu livre arbítrio, interpor uma ação judicial para resolver 

a situação. 

Após breve análise acerca da importância desses institutos para a desjudicialização e 

para a sociedade, passa-se a um estudo sobre as disposições comuns que eles possuem, a 

começar pelo ato notarial que será lavrado. O divórcio e o inventário extrajudicial serão 

realizados pelo tabelião de notas no exercício da sua função por meio de escritura pública, 

cabendo aos interessados a escolha da serventia extrajudicial que praticará tal ato. Percebe-se 

que se tem um conflito de normas, haja vista que o novo Código de Processo Civil expõe que 

o inventário deve ser realizado no último domicílio do falecido, prevalecendo, portanto, a norma 

específica. 

A capacidade dos interessados é outro requisito para a realização do ato notarial, tendo 

em vista que deve haver a proteção aos direitos daqueles que não podem responder por si. Não 

existe pronunciamento judicial ou intervenção do Ministério Público na esfera administrativa e 

o consenso entre eles também é necessário, pois não se admite produção de provas, bem como 

qualquer litígio nesse procedimento (MELO, 2017). 

Outra exigência intransponível para a lavratura das escrituras públicas desta natureza 

é a presença de advogado, independentemente da apresentação de procuração, ou assistência de 

defensor público, devendo, portanto, haver capacidade de ser parte, bem como postulatória e 

de estar em juízo. Sempre importante ressaltar que o tabelião, no exercício da sua função, não 

poderá indicar profissional específico para atuar perante o procedimento extrajudicial 

(KUMPEL, 2017). 

Demonstradas essas três disposições em comum, resta necessária a ressalva de 

requisito específico em cada desses institutos abordados. 

 

3.2.2.1 Divórcio extrajudicial 

 

Elaborada uma introdução acerca do instituto, importantes ressaltar o requisito 

específico do divórcio consensual, este não tem muita controvérsia na doutrina ou 

jurisprudência, que é o caso de somente poder ser lavrada escritura pública de divórcio se 

comprovada a inexistência de cônjuge gravídico ou que não tenha ciência da sua condição. 

Uma questão de relevante importância é o sigilo da escritura, que não é permitido pela 

Resolução n. 35, havendo novamente um choque entre normas, pois o Código de Processo Civil 

 
transferências de bens e levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
instituições financeiras, companhias telefônicas, etc) 



105  

garante o direito à intimidade e a mitigação em casos de divórcio e separação, conforme expõe 

em seu art. 189. Portanto, se os interessados optaram pela via extrajudicial não há que se falar 

em sigilo do procedimento, podendo ser emitida certidão a quem requerer, por ser uma atividade 

que visa dar publicidade a seus atos e negócio jurídicos (KUMPEL, 2017). 

Conforme estudos das entidades de classes dos tabelionatos de notas, desde a edição 

da Lei n. 11.441/07 já foram realizados mais de 2,7 milhões de inventários e divórcios 

extrajudiciais em todo o país. Fazendo uma pesquisa comparativa com o custo de cada processo, 

em média de R$ 2.369,00, o erário brasileiro economizou mais de 5 bilhões de reais com a 

desjudicialização de tais atos (CNB, 2019, on line).  

Conforme dados extraídos do CNJ, os processos judiciais de divórcios possuíam, em 

média, um tempo de duração de 01 anos para concluírem, o que pode ser realizado em 01 dia 

no tabelionato de notas (CNJ, 2020, on line). 

 

3.2.2.2 Inventário Extrajudicial 

 

Quanto às características do inventário extrajudicial, tem-se que é imprescindível que 

o falecido não tenha deixado testamento, conforme menciona o art. 21107 da Resolução n. 35 do 

CNJ. Na existência de testamento, o tabelião de notas não poderá lavrar a escritura pública, 

tendo em vista que a verificação do instrumento é de competência exclusiva do poder judiciário 

(DEL GUÉRCIO NETO, 2017). 

Com efeito, existindo instrumento de testamento, a sua verificação é de 
competência exclusiva do Poder Judiciário, inclusive com previsão expressa 
relativa ao respectivo registro. Assim, a análise das formalidades e conteúdo 
dos testamentos, ainda que apenas estabelecendo a revogação de anterior 
disposição de última vontade, foge da atribuição conferida pela Lei 11.441 ao 
notário. Em outras palavras, ao notário não cabe avaliar a validade, eficácia e 
abrangência do instrumento ou de suas cláusulas. Uma vez existente o 
testamento, restará obstada a via administrativa prevista nesta Lei (CAHALI; 
FERREIRA; FILHO; ROSA, 2007, p. 58). 
 

Apesar de constar na Resolução n. 35 do CNJ, alguns Estados buscaram atenuar a 

situação e estabelecer flexibilizações em relação ao impedimento, como no caso de São Paulo 

que estabeleceu nas suas Normas de Serviços Estaduais, em seus itens 129 e 129.1, a 

possibilidade de lavratura de escritura de inventário nos casos em que o testamento fosse 

 
107Art. 21- A escritura pública de inventário e partilha conterá a qualificação completa do autor da herança; o 
regime de bens do casamento; pacto antenupcial e seu registro imobiliário, se houver; dia e lugar em que faleceu 
o autor da herança; data da expedição da certidão de óbito; livro, folha, número do termo e unidade de serviço em 
que consta o registro do óbito; e a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou 
testamento e outros herdeiros, sob as penas da lei. 
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revogado, caduco ou existisse alguma decisão judicial que o declarasse inválido108. 

Além do disposto nas normas do estado de São Paulo, há decisões dos tribunais em 

que permitem a realização do inventário extrajudicial ainda que exista testamento deixado pelo 

falecido109. Tal assunto possui relevantes posições contraditórias na doutrina e jurisprudência, 

porém não adentra ao assunto principal do presente trabalho. 

Os processos de inventário e partilha demoravam, em média, 10 anos para findarem, 

enquanto que extrajudicialmente a média de tempo é de 15 dias (ANOREG-BR, 2020, on line).  

Em suma, mais de 8 milhões de pessoas conseguiram obter seus direitos junto ao 

tabelionato de notas de maneira célere, eficaz e com segurança jurídica, pois tem que ter ciência 

de que muitas vezes o longo lapso temporal de um processo judicial tem o consequente 

perecimento daquele direito pleiteado. 

Portanto, percebe-se a importância do instituto do inventário administrativo realizados 

por meio dos tabelionatos de notas, auxiliando uma maior desjudicialização e com garantia de 

celeridade, menor onerosidade e segurança jurídica. 

 

3.2.3 Tabelionato de protesto 

 

O serviço de tabelionato de protesto é outra das atribuições notariais e registrais110, 

regido pelo direito notarial e registral, regulando a atividade profissional do tabelião de protesto, 

que é o responsável pela prática de ato formal e solene, o qual comprovará a inadimplência e o 

descumprimento obrigacional de um título ou documento de dívida111. 

O conceito de protesto de títulos carrega consigo uma série de peculiaridades 
e, até mesmo, entendimentos controversos da doutrina, a começar pela 
denominação. Enquanto a palavra “protesto” significa indicação de declaração 
de algo, o termo “título” é entendido como qualquer documento de dívida 
certo, líquido e exigível, isto é, qualquer documento escrito que represente fato 
com relevância jurídica e que preencha os requisitos de autoria, conteúdo e 

 
108 Provimento CG n. 40/2012, item 129- É possível a lavratura de escritura de inventário e partilha nos casos de 
testamento revogado ou caduco ou quando houver decisão judicial, com trânsito em julgado, declarando a 
invalidade do testamento. Item 129.1- Nessas hipóteses, o Tabelião de Notas solicitará, previamente, a certidão do 
testamento e, constatada a existência de disposição reconhecendo filho ou qualquer outra declaração irrevogável, 
a lavratura pública de inventário e partilha ficará vedada e o inventário far-se-á judicialmente. 
109 Processo nº: 0052432-70.2012.8.26.0100- Abertura, Registro e Cumprimento do Testamento. Registre-se, 
inscreva-se e cumpra-se o testamento público, com que faleceu A. L. B. N. Servirá para o cargo de testamenteiro, 
o(a) Sr(a). F. F. G., independentemente de assinatura do termo. Desde que todos os herdeiros sejam maiores e 
capazes, não haja fundações entre os herdeiros testamentários e estejam todos de acordo acerca da partilha, o 
inventário poderá ser feito de forma extrajudicial por escritura pública no correspondente Cartório de Registro de 
Notas nos termos do art. 2.015 do Código Civil, não sendo necessário ajuizamento de ação de inventário. O 
fundamento da decisão decorre de uma interpretação teleológica dos dispositivos legais aplicáveis no caso.  
110 Lei 8.935/94, art. 5º- Os titulares de serviços notariais e de registro são os: III- tabeliães de protesto de títulos. 
111 Lei 9.492/97, art. 1º- Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento 
de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. 
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forma resultante de relação que impõe obrigação a alguém (KUMPEL, 2017, 
p. 87). 
 

Pelo conceito exposto e apresentado na Lei 9.492/97 se extrai que o protesto se trata 

não somente de títulos de crédito cambiários, como exposto na súmula 153 do STF: “Simples 

protesto cambiário não interrompe a prescrição”, mas sim de títulos executivos que possuem 

certeza, liquidez e exigibilidade, inclusive os eletrônicos e as certidões de dívida ativa 

(CDA)112. 

Entende-se que os títulos de dívidas suscetíveis de protesto não podem se restringir 

somente aos títulos de crédito e sim aos títulos ordinários em geral que possuam os requisitos 

de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo o tabelião possuir cuidado no momento da 

qualificação registral, uma vez que o documento deve possuir previsão legal específica 

(AMADEI, 2004).  

Em outros termos, no regime da Lei nº 9.492/97, a expressão “outros 
documentos de dívida” corresponde aos papéis a que se atribui a qualidade de 
título executivo judicial ou extrajudicial, para fins de execução por quantia 
certa (CPC, art. 584 e 585), dentre os quais se destacam a própria sentença 
civil condenatória, a escritura pública, e qualquer documento público assinado 
pelo devedor e duas testemunhas, desde que atendam às exigências de certeza, 
liquides e exigibilidade (art. 586) (JÚNIOR, 2008, p. 413). 
 

O tabelionato de protesto é uma das atribuições de serventias extrajudiciais que mais 

auxiliam na desjudicialização, haja vista que uma das principais finalidades do procedimento 

de protesto é a recuperação de crédito e o consequente desafogamento do poder judiciário. 

Esse auxílio ao poder judiciário e ao poder público é visível quando se percebe que 

nos últimos 03 anos houve uma recuperação de crédito no importe de 8,7 bilhões de reais dos 

títulos públicos enviados a protesto. Importando ressaltar que além da aquisição desses valores, 

não houve nenhum custo aos cofres públicos do ente federativo, pois a atividade é exercida de 

maneira particular (ANOREG-BR, 2020, on line). 

Ainda mais satisfatório é o tabelionato de protesto quanto aos títulos privados, 

possuindo uma eficácia de 55,9% de todos que foram apresentados, quantidade esta de 

4.396.815 de títulos pagos aos credores, o que totaliza uma média de 2 bilhões de reais mensais, 

dados extraídos dos últimos 03 anos no site da ANOREG-BR (ANOREG-BR, 2020, on line). 

Conforme dados do site do CNJ do ano de 2019, os processos de execução fiscal 

duravam, em média, 08 anos para serem findados e em diversas ocasiões, em razão da 

 
112 O STF no julgamento da ADI 5.135 de relatoria do Ministro Roberto Barroso entendeu ser constitucional o 
protesto de CDA e afirmou que: “Somente pode ser considerada “sanção política” vedada pelo STF (cf. Súmulas 
nº 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos 
contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs”. 
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morosidade processual, não se consegue obter êxito na satisfação do crédito. Quando se trata 

de execução em processos que não envolvam a fazenda pública como demandante, a duração 

diminui, porém ainda é grande a mora processual, possuindo uma média de 03 anos e 03 meses 

para findarem os processos (CNJ, 2020, on line). 

O objetivo do tabelião de protesto é a prática do ato formal para coagir o devedor a 

pagar a dívida que lhe cabe e, assim, garantir o crédito do outro sem que seja necessária a 

intervenção do poder judiciário, haja vista que o procedimento ocorre antes mesmo da 

existência de litígio (KUMPEL, 2017). 

A função precípua do protesto é a comprovação de inadimplência e do 

descumprimento obrigacional por parte do devedor do título e a coerção moral em face deste 

para que seja efetuado o pagamento da dívida, contribuindo para o progresso do mercado e do 

desenvolvimento econômico (LOUREIRO, 2019). 

O ministro Luis Roberto Barroso destacou em seu voto na ADI 5.135113 a importância 

do procedimento de protesto para o nosso ordenamento jurídico e para a sociedade, tendo em 

vista que é um relevante mecanismo de cobrança de crédito e um meio de estimular a 

desjudicialização, o que alivia a sobrecarga do poder judiciário.  

Esse auxílio ao judiciário torna-se nítido quando são apresentados números de 

produtividade. Existem em torno de 3.779 serventias extrajudiciais de tabelionato de protesto 

capilarizadas no Brasil, somando-se o número de um titular e um substituto em cada serventia, 

totaliza 7.558 servidores. Alie-se esse número com uma média de 05 funcionários por cartório, 

tem-se 18.895 pessoas trabalhando em prol de um procedimento extrajudicial para garantir a 

satisfação do crédito protestado (ANOREG-BR, 2020, on line). 

Em relação a natureza jurídica do protesto é necessário abordar que é um ato praticado 

pelo tabelião de natureza pública, em que a atividade é essencialmente pública e somente ele 

ou seu substituto podem realizar, sendo vedado ao particular lavrar o ato. É um ato formal, pois 

o procedimento deve ser obedecido conforme a previsão legal. Também é um ato jurídico em 

sentido estrito, tendo em vista que a produção de efeitos previstas em lei independe da vontade 

 
113 Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é 
adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante 
mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça 
fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte 
(já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao 
executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o 
congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais 
custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) 
a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, 
evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio 
da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo. 
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das partes. Por fim, cumpre ressaltar que é extrajudicial, haja vista não necessitar de 

interferência do poder judiciário e um ato misto, característica exclusiva dentro do direito 

notarial e registral. 

O protesto é um ato misto, tendo em vista que os serviços prestados pela serventia 

extrajudicial é o único que comporta ato notarial e registral simultaneamente, ou seja, no 

tabelionato de notas, o profissional somente realiza ato notarial, enquanto que nos ofícios de 

registro de imóveis ou registro civil de pessoas naturais e os demais somente se realiza ato 

registral114.  

O art. 3º da Lei n. 9.492/97 dita que compete ao Tabelião de Protesto lavrar e 
registrar o protesto. Não é o protesto apenas um ato notarial (lavratura) nem 
somente de registro (registral), podendo ser dito híbrido ou, conforme 
expressão corrente, misto, porque engloba duas figuras anteriores (BUENO, 
2020, p. 24). 
 

Por ser um ato misto, o tabelião ao realizar o procedimento de protesto já efetua a 

lavratura e o registro, dando uma maior celeridade e efetividade ao início da cobrança da dívida 

do devedor. Esse procedimento se torna um mecanismo muito útil para os credores, haja vista 

que o protesto tem como consequência a inclusão do nome do devedor nos órgãos de serviço 

de proteção ao crédito, como, por exemplo, o SPC e o SERASA.  

O protesto extrajudicial faz com que o nome do devedor seja cadastrado nos 
órgãos de serviço de proteção ao crédito e por isso, que é absolutamente legal, 
a pessoa vê compelida a pagar para continuar a ter um bom cadastro. Os 
devedores temem mais ser protestados do que serem cobrados na justiça, que 
demora muito a lhes alcançar os bens. Por isso, o credor que quer receber de 
forma rápida e menor onerosa, sem precisar contratar um advogado ou ajuizar 
um processo, deve antes ao menos tentar conseguir isso por outros meios 
alternativos, como o protesto de dívida (GERMANO, 2018, p. 174). 
 

O protesto extrajudicial é um serviço público prestado em caráter privado pelo 

delegatário essencial para a desjudicialização, haja vista que os meios executórios são muito 

céleres e a publicidade das dívidas que deixaram de ser pagas pelos devedores são eficientes 

para contribuir com o cumprimento das obrigações. 

Tais serventias extrajudiciais são relevantemente importantes para o nosso 

ordenamento jurídico e entende ser totalmente cabível a substituição de um processo de 

execução ou de cobrança pelo protesto extrajudicial, tendo em vista que vários devedores 

pagam os títulos assim que são intimados, o que no poder judiciário ocorre com certo prazo 

temporal (GERMANO, 2018). 

 
114 Lei 8.935/94, art. 11- Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente: IV- lavrar o protesto, 
registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma de documentação. Lei 9.492/97, art. 20- 
Esgotado o prazo previsto no art. 12, sem que tenham ocorrido as hipóteses dos Capítulos VII e VIII, o tabelião 
lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. 
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Além de ser um procedimento que gera uma recuperação de crédito mais célere e 

efetiva ou um mecanismo importante para a desjudicialização, percebe-se que o tabelionato de 

protesto garante um amplo acesso à justiça, tendo em vista que qualquer pessoa possuidora de 

um título de dívida, preenchidos os requisitos já mencionados, poderá se dirigir à serventia e 

requerer o protesto do documento sem que seja necessário o pagamento de nenhum valor, 

beneficiando toda a sociedade115.   

A gratuidade do protesto extrajudicial foi estipulada pelo provimento n. 86 do CNJ e 

é mais um atrativo para que o credor busque a serventia para garantia da dívida e auxilie a 

desjudicialização. Além do mais, ainda se admite que o tabelião de protesto efetue o 

parcelamento dos emolumentos por meio de cartão de crédito ou débito, conforme art. 5º desta 

legislação. 

Percebe-se a importância do tabelionato de protesto para uma maior desjudicialização, 

tendo em vista o notório auxílio ao poder judiciário quanto à execução e cobrança de dívidas, 

sendo cada vez mais atrativo e inovador para os credores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 Provimento 86 do CNJ, art. 1º- Pelos atos que praticarem os Tabeliães de Protesto de Títulos ou os responsáveis 
interinos pelo expediente perceberão diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos integrais a 
eles destinados, fixados pela lei da respectiva unidade da Federação, além do reembolso dos tributos, tarifas, 
demais despesas e dos acréscimos instituídos por lei a título de taxa de fiscalização do serviço extrajudicial, custas, 
contribuições, custeio de atos gratuitos, e à entidade previdenciária ou assistencial, facultada a exigência do 
depósito prévio. Art. 2º  A apresentação, distribuição e todos os atos procedimentais pertinentes às duplicatas 
escriturais (eletrônicas) e demais títulos e outros documentos de dívidas  encaminhados a protesto por Banco, 
Financeira ou pessoa jurídica fiscalizada por órgãos do Sistema Financeiro Nacional, na qualidade de credor ou 
apresentante, independem de depósito ou pagamento prévio dos emolumentos e dos demais acréscimos legais e 
das despesas que estão contemplados no caput, cujos valores devidos serão exigidos dos interessados, de acordo 
com a tabela de emolumentos e das despesas reembolsáveis vigentes na data. 
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CONCLUSÃO 

 

O acesso à justiça não pode mais ser entendido somente como um meio de ingresso de 

ação no poder judiciário, pelo contrário, deve ser compreendido de uma maneira muito mais 

ampla, como um direito constitucional, que se almeja para concretizar uma vontade subjetiva 

de acordo com os direitos de cada cidadão da maneira mais igualitária e justa.  

Os órgãos do poder judiciário estão sofrendo dificuldades em razão de diversos fatores, 

como a demora na resolução dos processos, a falta de estrutura física e insuficiência do número 

de servidores, o alto custo processual, a quantidade excessiva de demandas judiciais, gerando 

uma inefetividade da prestação jurisdicional e não garantia dos direitos dos cidadãos. Em 

decorrência desses inúmeros fatores, direciona-se um maior foco para a desjudicialização, pois 

esta busca fornecer à sociedade a efetivação do acesso à justiça e garantir celeridade e segurança 

jurídica para obtenção dos direitos do indivíduo. 

A desjudicialização se torna cada vez mais importante quando se percebe que a solução 

de problemas por um mecanismo não adversarial é equivalente à do judicial e com grande 

possibilidade de ser mais célere. No século XXI, uma resposta rápida a uma demanda é 

relevante, pois vive-se em um período em que as pessoas não dispõem de tempo para resolver 

conflitos. Ademais, quando se conclui que ela não é somente um meio de subterfúgio à demanda 

judicial, mas um meio mais adequado para solucionar determinados casos concretos em razão 

de sua natureza. Pode-se afirmar que a desjudicialização seria importante mesmo que o poder 

judiciário não possuísse as dificuldades já mencionadas. 

Com a cultura que existe na sociedade do século XXI, de que os conflitos devem ser 

resolvidos perante o poder judiciário e que somente o juiz tem legitimidade para decidir e 

resolver controvérsias entre particulares, é que se percebe a importância dos mecanismos 

extrajudiciais, pois também são meios capazes de solucionar a controvérsia sem que haja 

necessária intervenção da máquina estatal. 

Face ao excesso de demandas e morosidade processual, à solução mais adequada para 

a resolução de conflitos e a celeridade procedimental, os mecanismos ganharam força dentro 

do ordenamento jurídico e a desjudicialização acaba garantindo ao cidadão uma escolha dentre 

certas opções extrajudiciais para resolver a controvérsia com uma maior celeridade e eficácia 

jurídica semelhante a uma decisão judicial, o que a doutrina denomina de sistema multiportas. 

A atividade notarial e registral vem ganhando maior importância com o passar do 

tempo, pois permite que atos extrajudiciais possam ser praticados em prol da sociedade e com 
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o fito de evitar a judicialização da demanda e determinar qual o meio mais adequado para aquele 

determinado caso concreto, sempre com bastante cautela, tendo em vista o notário e registador 

ser um agente de prevenção de conflitos. 

A atividade notarial e registral é regulada por leis e princípios inerentes ao exercício 

da função, sempre devendo o tabelião ou registrador agir de acordo com os seus deveres 

impostos por lei e tendo a garantia dos seus direitos estabelecidos. Não se submete às ordens 

do Estado, por possuir autonomia no seu ofício, porém é fiscalizado pelo ente, que poderá lhe 

aplicar sanções no caso de descumprimento das obrigações legais, portanto, tem-se um agente 

público, que exerce sua atividade de maneira privativa. 

As serventias extrajudiciais são responsáveis por prestarem serviços essenciais à 

população com maior celeridade e segurança jurídica, além de outros fatores significantes, 

como a ampla efetivação do acesso à justiça, por meio de convênios estabelecidos com hospitais 

e cemitérios, com intuito de facilitar os direitos de cidadania do interessado, como registro de 

nascimento do bebê em qualquer maternidade que nascer, criação de CPF para qualquer pessoa 

que não possua, emissões de certidões de qualquer localidade do país; a acessibilidade às 

serventias, haja vista que em todos os municípios haverá, no mínimo, um registrador civil de 

pessoas naturais e em quase todos os distritos também; a gratuidade da justiça aos particulares 

que são reconhecidamente pobres, além daqueles casos já previstos em nossa constituição 

federal, como na resolução n. 35 do CNJ em que permite a lavratura de divórcio e inventário 

extrajudicial gratuito, com objetivo de garantir os direitos fundamentais de cada cidadão. 

Percebe-se que a atividade notarial e registral, diante da prestação dos seus serviços 

essenciais de maneira célere e com segurança jurídica, possui credibilidade junto a sociedade, 

pois consegue fornecer satisfatoriamente os direitos do cidadão de uma maneira diferenciada à 

de qualquer outro instituto judicial ou extrajudicial. Tem-se que cada uma de suas espécies 

contribui para a efetivação do acesso à justiça pela não judicialização de maneiras diferentes de 

acordo com suas atribuições.  

No ofício de registro de imóveis existem institutos com procedimentos céleres e 

capazes de satisfazer o direito do cidadão para garantir o direito à propriedade, como a 

retificação administrativa, a regularização fundiária urbana e a usucapião extrajudicial, 

facilitando o tráfego e a regularização dos imóveis e dando maior celeridade à resolução de 

conflitos entre os particulares com a mesma segurança jurídica que uma decisão judicial. 

No tabelionato de notas tem os procedimentos de divórcio e inventário extrajudicial 

que são realizados pelo tabelião de notas e conseguem garantir uma maior celeridade e 

efetividade em relação ao realizado perante o poder judiciário, com intuito de reduzir não 
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somente o tempo de concretização do direito do cidadão, mas também os custos financeiros e 

proporcionar a mesma eficácia que uma decisão judicial. 

Por último, o tabelionato de protesto que funciona como um substituto ao processo de 

execução ou de cobrança de títulos executivos, haja vista a celeridade existente no 

procedimento do protesto, ser um meio bem adequado para satisfação de dívidas e não possuir 

grande burocratização documental. Conforme os dados apresentados e analisados ao longo da 

dissertação, percebe-se que a fase de execução processual é notoriamente a mais morosa do 

poder judiciário e que os processos executórios duram em torno de 03 anos e 03 meses, 

enquanto que estas serventias conseguem um alto índice de adimplemento das dívidas, com 

uma celeridade maior, garantindo a recuperação de crédito e, consequentemente, um 

desenvolvimento econômico da sociedade. 

Mostra-se um dos principais mecanismos de desjudicialização existente em nosso 

ordenamento, haja vista que garante uma maior celeridade nos atos e negócios entre particulares 

e uma segurança jurídica equivalente à do poder judiciário. Com base na importante prestação 

de serviços para a comunidade é que será demonstrada a elevada credibilidade que as serventias 

extrajudiciais possuem em nosso país, sendo considerado um dos institutos com maior 

confiabilidade para a população.  

Conclui-se que a desjudicialização por meio das serventias extrajudiciais é uma 

realidade em nosso século XXI, não somente pelo auxílio que fornece ao poder judiciário ao 

atrair procedimentos para a seara extrajudicial, mas também por ser um instituto em que 

possibilita as pessoas a utilizarem meios extrajudiciais mais adequados para a resolução de 

conflitos em determinados casos concretos, conseguindo, assim, fornecer aqueles direitos de 

maneira mais satisfatória.  
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