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RESUMO

A mediação é uma importante transformação e atua como base para o surgimento de uma política jurídica de autocomposição dos conflitos, de 
forma a prevenir ou por fim aos litígios, sendo utilizada como meio efetivo de pacificação social. Neste cenário, a Resolução nº 125/2010 do CNJ 
foi um marco na implementação de uma política judiciária de estímulo, apoio e difusão permanente de mecanismos consensuais e de 
sistematização e aprimoramento das práticas já adotadas pelo judiciário na solução dos litígios. Nesse mesmo movimento de transformações o 
ordenamento jurídico brasileiro é incrementado com o NCPC (Lei nº 13.105/2015) que instituiu o dever do Estado de promover o incentivo a uma 
solução consensual dos conflitos, com a criação de centros judiciários nos tribunais para realização de audiências e sessões de conciliação e 
mediação, sem exclusão de outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais. De maneira mais precisa surge a Lei nº 13.140/2015 (Lei de 
Mediação) que traz os procedimentos e conceitos que serão adotados na mediação judicial e na extrajudicial, bem como a sua aplicação. Ambas, 
em conjunto, atuam na consolidação da política judiciária de desjudicialização e de consensualização contribuindo na formação de uma cultura 
estimuladora e difusora de autocomposição. Ocorre que, com o intuito de tornar a mediação mais acessível à população, o legislador previu que 
poderia funcionar como medidor extrajudicial qualquer pessoa capaz que tivesse a confiança das partes e que fosse capacitada para realizar a 
composição do conflito, sendo certo que tal pessoa não necessitaria fazer parte ou estar inscrito em qualquer tipo de conselho ou entidade de 
classe, conforme dispõe o artigo 9º da Lei de Mediação. Contraditoriamente, a mesma lei em seu artigo 42 dispôs que as serventias extrajudiciais 
podem realizar a mediação, desde que no âmbito de suas competências, ou seja, só poderão mediar determinado conflito se este versar sobre 
questão que seja objeto da atribuição específica do Notário ou Registrador. Deste modo o presente trabalho objetivou analisar, a partir da 
hipótese de um equívoco legislativo, a possibilidade da medição no âmbito de todas as serventias extrajudiciais, independentemente de sua 
atribuição; como um importante meio de pulverizar a técnica da mediação nos mais longínquos rincões brasileiros, diante da grande 
acessibilidade que os cartórios possuem por estarem instalados em todas as cidades do território nacional, e, especificamente, no caso dos 
cartórios de registros de pessoas naturais, também em todos os distritos, facilitando sobremaneira o acesso aos interessados. Utilizou-se do 
método de pesquisa teórico-dogmática, exploratório e explicativo, adotando-se uma pesquisa jurídica e social de natureza aplicada, com técnica 
de coleta e análise, documental e bibliográfica. Verificou-se que a essência da mediação, está na capacidade e imparcialidade do mediador que é 
escolhido pelos envolvidos, combinando confiança e capacidade do mediador em aplicar as técnicas da mediação, sendo irrelevante seu 
conhecimento especializado ao objeto do conflito. Sendo inexplicável a restrição imposta pela lei.  Constatou-se, ainda, maior capilaridade dos 
cartórios em comparação às unidades do judiciário. Verificou-se, por exemplo, na região Sudeste que os cartórios têm quase dez vezes mais 
contato com a população que o judiciário. Portanto, a lei de mediação, equivocadamente, não privilegiou, como deveria, a aplicação do instituto 
no âmbito das serventias extrajudiciais, na medida em que estas, têm a potencialidade de alcançar todos os distritos de todas as cidades 
brasileiras como verdadeiros polos de mediação, atingindo toda população deste imenso país, sendo um verdadeiro longa manus do Estado, 
desafogando o Estado Juiz nas ações relativas aos direitos disponíveis, e, mesmo os indisponíveis transacionáveis, sem custo nenhum para os 
cofres públicos, contribuindo de maneira efetiva para o processo de desjudicialização.
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