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RESUMO: O presente artigo visa estudar a extrajudicialização e as serventias extrajudiciais, 

especialmente quanto aos atos praticados no Registro de Imóveis. O acesso à justiça deve 

estar inserido não somente no Poder Judiciário. Com o excesso de processos, há uma 

tendência a que as questões jurídicas possam e devam ser resolvidas por outros entes. Aqui, 

inserem-se os cartórios extrajudiciais, especificamente o Registro de Imóveis, que já 

comprovaram ser uma excelente opção ao legislador e à população em geral, deixando que o 

Judiciário resolva somente os litígios que não podem ser resolvidos senão por este Poder. Para 

a pesquisa, selecionamos os atos de alienação fiduciária, usucapião extrajudicial e mediação. 

Foram utilizadas a doutrina, a jurisprudência e a legislação. 
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INTRODUÇÃO 

 

É crescente o número de processos no Poder Judiciário, conforme a análise 

do Conselho Nacional da Justiça – CNJ, na Justiça em Números
1
, cujo foco é analisar os 

números da justiça a fim de imprimir celeridade no julgamento de números.  

É evidente também que o excesso de trabalho pode ser prejudicial à análise 

dos casos que realmente demandam uma intervenção do magistrado. Dentre os diversos 

processos que chegam ao Judiciário, muitos não demandam uma atuação jurisdicional e, por 

isso, não precisariam estar sob sua análise.  

                                                           
1
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/09/904f097f215cf19a2838166729516b79.pdf. Acesso em 

04/11/2017, às 15:54. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/09/904f097f215cf19a2838166729516b79.pdf.%20Acesso%20em%2004/11/2017
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/09/904f097f215cf19a2838166729516b79.pdf.%20Acesso%20em%2004/11/2017
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Assim, são os casos de jurisdição voluntária, de acordos que são 

homologados por juízes e de alguns atos de execução. Tais atos poderiam ser 

desjudicializados ou extrajudicializados e as serventias extrajudiciais utilizadas para 

atendimento à população de forma célere e eficaz, como já o fazem em outras oportunidades, 

trazendo efetividade ao acesso à justiça, como veremos a seguir. 

 

 

1. A EXTRAJUDICIALIZAÇÃO COMO FORMA DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

Em todo o mundo, encontramos certa preocupação com o “acesso à 

justiça”
2
. No tocante ao acesso à justiça, poder-se-ia pensar que talvez o melhor seria 

mencionar o acesso ao direito
3
. Haveria, assim, um legítimo direito de acesso ao direito à uma 

população tão carente de informações jurídicas como a brasileira.  

No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988, o amplo acesso 

à justiça foi disseminado
4
, no artigo 5º, XXXV, que prevê que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Dessa forma, a população 

brasileira, com o passar dos anos, se vale do Poder Judiciário para pleitear quaisquer tipos de 

direitos e resolução de problemas.  

A ausência de diálogo em questões muitas vezes simples, como direitos de 

vizinhança, indenizações decorrentes de acidentes de trânsito, questões de direitos de família, 

problemas com concessionárias de serviços públicos, entre outros, geram o crescente número 

de processos.  

O acesso à justiça de fato era necessário a uma população carente de 

recursos materiais e intelectuais
5
. A importância do acesso ao Poder Judiciário através da 

assistência judiciária para os pobres, a fim de facilitar o princípio da isonomia, conforme as 

                                                           
2
CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, reimpressão 2015, p. 161. 
3
 Em Portugal, Paula Costa e Silva bem definiu a situação, dispondo que naquele país melhor seria o acesso ao 

direito sem que, preferencialmente se passasse pelos tribunais. (COSTA E SILVA, Paula. A nova face da 

Justiça: os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 19) 
4
 MOTA, Júlia Cláudia Rodrigues da Cunha. As serventias extrajudiciais e as novas formas de acesso à justiça. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2010, p. 43. 
5
 “Ocorre que, no Brasil, assim como em tantos outros países do mundo, há vários obstáculos que impedem as 

pessoas de ter acesso à justiça, tais como a pobreza e a falta de cultura e informações, e a inexistência de 

programas e posturas oficiais a este respeito.” (BONICIO, Marcelo José Magalhães. Proporcionalidade e 

Processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das 

decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 68) 
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Primeira e Segunda Ondas de Acesso à Justiça, de Cappelletti e Garth
6
, parece, em princípio, 

ter sido cumprida constitucionalmente e efetivamente, de alguma forma, com a criação das 

Defensorias Públicas e Ministério Público, cada vez mais fortes e atuantes, embora ainda seja 

esperado um aumento no número de profissionais de tais áreas. 

 O cenário brasileiro aponta que a população não conhece seus direitos (e 

nem tanto seus deveres). Assim, era mesmo necessário, em um primeiro momento, que ela 

pudesse ter um aliado a quem se socorrer para se amparar juridicamente, tal como previram 

Cappelletti e Garth
7
.  

Passadas algumas décadas, com um Estado, a quem incumbe a prestação do 

serviço jurisdicional e que não está adotando meios eficazes
8
, resultando num Judiciário 

atolado em processos
9
, que demoram anos, e repleta de demandas que pouco têm a ver com a 

garantia de direitos
10

, e em desprestígio à celeridade
11

, cujo decurso do tempo pode ser 

nocivo
12

, e nem sempre com a esperada Justiça
13

, já é hora de rever o acesso à justiça
14

. Não, 

porém, para diminui-lo, pois significaria deixar de lado a previsão constitucional, mas para 

melhorá-lo, a fim de garantir o direito primário de todo o povo: a cidadania.  

Não é possível continuarmos com o quadro atual de justiça, pois a garantia 

da inafastabilidade permanece no sistema brasileiro, ao menos para boa parcela da população, 

                                                           
6
 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, reimpressão 2015. 
7
 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, reimpressão 2015. 
8
 BONICIO, Marcelo José Magalhães.  Proporcionalidade e Processo: a garantia constitucional da 

proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 

68. 
9
 COSTA E SILVA, Paula. A nova face da Justiça: os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 21. 
10

 “Deve-se concluir, portanto, que a excessiva facilidade de acesso a certo tipo de litigante e o estímulo à 

litigiosidade podem tornar a justiça não só seletiva, mas principalmente “inchada”, estando repleta de demandas 

que pouco têm que ver com a garantia de direitos.” (TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São 

Paulo: Método, 2015, 2. ed. rev., atual. e ampl., p. 139). 
11

 DUARTE, Ronnie Preuss. Garantia de acesso à justiça: os direitos processuais fundamentais. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2007, p. 208. 
12

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2013, 4. ed., p. 66. 
13

 “O “acesso à justiça” não é mais tido apenas como o mero direito do cidadão de acesso ao judiciário, pois de 

nada adianta permitir o seu acesso e não dar condições para que se obtenha uma sentença justa e um processo 

imparcial.” (MOTA, Júlia Cláudia Rodrigues da Cunha. As serventias extrajudiciais e as novas formas de acesso 

à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2010, p. 19) 
14

 “Em resumo, é possível afirmar que o sistema não se preocupa com o acesso à justiça e esta falta de 

preocupação provoca enormes conseqüências na vida das pessoas que necessitam de tutela jurisdicional.” 

(BONICIO, Marcelo José Magalhães. Proporcionalidade e Processo: a garantia constitucional da 

proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 

69) 
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absolutamente inócua
15

. A questão merece uma ampliação
16

, de forma que a justiça seja 

alcançada além do Poder Judiciário. Eis que a Terceira Onda de Acesso à Justiça, de 

Cappelletti e Garth
17

, com juízos especializados e amparados na arbitragem, conciliação e 

incentivos econômicos faz-se necessária, mas ainda deve-se ir mais longe. 

A questão que levantamos para fins de contribuir para a discussão é se todos 

os processos que estão aos cuidados do Poder Judiciário realmente deveriam estar lá. Ao que 

parece, somente deveriam ser levados ao Judiciário as situações excepcionais, sem o qual não 

poderiam ser resolvidas, reservando-se ao juiz os casos de maior gravidade
18

.  

Essas questões são lançadas por Cândido Rangel Dinamarco, já anunciando 

uma “Nova Era do Processo Civil”, apontando a pretensão bifronte, quando se fala na 

pretensão deduzida pelo autor como objeto do processo, uma que diz respeito ao mérito e a 

outra que diz respeito a aspiração a um provimento jurisdicional em relação àquela primeira, 

que seriam os pedidos mediato e imediato, respectivamente
19

. Em algumas ações, nota-se que 

a segunda pretensão é muito mais relevante do que a primeira, já que a primeira pretensão, 

mérito, muitas vezes, prescindiria do Judiciário, como nos casos de jurisdição voluntária, por 

ausência, inclusive, de lide.    

Urge-se “uma revolução mais ampla que inclua a democratização do Estado 

e da sociedade”
20

, com o acesso efetivo e célere, tal qual previsto na Constituição Federal. De 

nada adiantarão somente reformas processuais
21

, sendo necessário, nos dizeres de Boaventura 

de Souza Santos, uma “revolução democrática da justiça”, com “uma nova concepção do 

acesso ao direito e à justiça”
22

.  

É preciso que a população possa resolver suas questões jurídicas em outros 

locais. Aqui, lembramos que o papel das agências reguladoras pode ir além de 

                                                           
15

BONICIO, Marcelo José Magalhães.  Proporcionalidade e Processo: a garantia constitucional da 

proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 

68. 
16

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2015, 5. ed., p. 73/74. 
17

 A Justiça multi-portas falada por Frank Sander e mencionada por Rodolfo de Camargo Mancuso é desejada e 

deve ser colocada em prática, a fim de garantir uma justiça efetiva, não só com o amplo acesso, mas com a 

ampla resolução de conflitos e pendências jurídicas não conflituosas. 
18

BORTZ, Marco Antonio Graco. A desjudicialização - um fenômeno histórico e global. RDNotarial, CNB/SP, 

v.1, n.1, p.75/110, 2009, p. 81.  
19

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2013, 4. ed, p. 49/50. 
20

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3.ed. 

http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf Acesso em 

02/10/2017, às 17:30, p. 8. 
21

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2013, 4. ed, p. 13/14. 
22

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3.ed. 

http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf Acesso em 

02/10/2017, às 17:30, p. 24/25. 

http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf%20Acesso%20em%2002/10/2017
http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf%20Acesso%20em%2002/10/2017
http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf%20Acesso%20em%2002/10/2017
http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf%20Acesso%20em%2002/10/2017
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regulamentação. Os juizados especiais podem ir além de ingresso de ações e também servir 

como órgão de consulta. Os advogados, defensores públicos e profissionais do Ministério 

Público podem e devem tender ao diálogo, não se valendo somente do combate. A arbitragem, 

que confere prestígio à autonomia da vontade dos litigantes, manifestada quando optam por 

esse meio alternativo
23

, deve ser incentivada. Cabe aqui pensar em soluções que envolvam o 

diálogo, a retórica e a justiça formal e material, de forma que seja o Direito parte integrante da 

realidade social
24

.  

Marco Antonio Greco Bortz sugere como solução “educação, concurso 

público, divisão do trabalho e concentração dos casos mais graves no órgão principal”
25

. 

Henrique Ferraz Corrêa de Mello não descarta a instituição de um tribunal administrativo 

vocacionado para as causas de interesse dos poderes públicos, como ocorre na França, 

Portugal e Espanha
26

. 

A Justiça multi-portas pensada por Frank Sander e mencionada por Rodolfo 

de Camargo Mancuso
27

 é desejada e deve ser colocada em prática, a fim de garantir uma 

justiça efetiva, não só com o amplo acesso formal, mas com a ampla resolução de conflitos e 

demais questões jurídicas. Poderíamos cogitar em uma Quarta Onda de Acesso à Justiça, 

condizente com o estágio atual de evolução da Justiça. 

Assim, se inserem as serventias extrajudiciais, que são uma excelente opção 

para a resolução de questões jurídicas e, muitas vezes, pacificadoras de conflitos, além de 

significar ganhos ao Estado, usuário, sociedade, Poder Público e Judiciário
28

. Lembrando que 

notários e registradores são imparciais e conhecedores a fundo das disciplinas em que atuam, 

com dever de informação jurídica
29

. 

 

 

                                                           
23

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2013, 4. ed., p. 43. 
24

MACHADO, João Baptista. Introdução ao direito e ao discurso legitimador. Coimbra: Almedina, 2016, 23. ed., 

p. 11. 
25

BORTZ, Marco Antonio Greco. A desjudicialização - um fenômeno histórico e global. RDNotarial, CNB/SP, 

v.1, n.1, p.75/110, 2009, p. 77  
26

 MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial. São Paulo: YK, 2016, 1. ed., p. 46 
27

 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011. 
28

 BORTZ, Marco Antonio Greco. A desjudicialização - um fenômeno histórico e global. RDNotarial, CNB/SP, 

v.1, n.1, p.75/110, 2009, p. 108/109.  
29

 Acreditamos que os atuais registradores e notários tem deveres anexos como o da informação (verificação, 

comunicação e participação)., conforme dito por PACHECO, José. Autenticidade e forma legal dos actos 

jurídicos extrajudiciais: novos rumos. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 97. 
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2. A EXTRAJUDICIALIZAÇÃO NAS SERVENTIAS EXTRAJUDICAIS
30

 

 

A questão do problema do acesso à justiça no Brasil é complexa e demanda 

uma mudança no ensino universitário nos cursos de Direito
3132

, reforma constitucional com 

possível criação de um Tribunal Constitucional
33

 e a simplificação do Direito, como querem 

Cappelletti e Garth, “pois se a lei é mais compreensível, ela se torna mais acessível às pessoas 

comuns”
34

. Porém, essas propostas se encaixam num cenário a longo prazo. A curto prazo, 

temos um legislador que tem se preocupado com a extrajudicialização e a desjudicialização. 

Cada vez mais satisfeito com os resultados de leis que apresentaram um 

resultado positivo tanto com a diminuição de número de processos no Poder Judiciário, como 

melhor satisfação para as partes, devido à celeridade com a necessária segurança jurídica, 

temos um legislador cuja tendência é aumentar a busca pelo acesso à justiça em outras 

esferas
35

. 

Assim, surgiram as leis de inventário e partilha, divórcio e inventário 

extrajudiciais, mediação e conciliação
36

, retificação administrativa, usucapião extrajudicial, 

alienação fiduciária em garantia com o procedimento sendo feito pelos registradores de 

imóveis.  

No passado, atos que hoje são praticados por notários e registradores, o 

eram por juízes, como atos de jurisdição voluntária, como a atribuição destinada a conferir fé 

                                                           
30

 Esclarecendo o adjetivo extrajudicial, os autores portugueses Rui Pinto e Helena Tomaz assim explanam: “O 

adjetivo “extrajudicial” é importante: não estamos perante o exercício do direito de ação, não estamos na função 

jurisdicional, seja no plano orgânico (não há tribunal), no plano procedimental (não se pede sentença), ou no 

plano do objeto (não se dirime um litígio, declarando o direito). Nenhum despacho nele proferido certifica um 

direito ou facto com valor de caso julgado.”(PINTO, Rui. TOMAZ, Helena. Procedimento Extrajudicial pré-

executivo anotado. Coimbra: Coimbra Editora, 2015, 1. ed., p. 5) 
31

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3.ed. 

http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf Acesso em 

02/10/2017, às 17:30, p. 24/25. 
32

 Em Portugal, Paula Costa e Silva propôs “a criação de uma disciplina sobre meios extrajudiciais de resolução 

de conflitos, a integrar no curriculum do mestrado em ciências jurídico-foresnes, na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa” (COSTA E SILVA, Paula. A nova face da Justiça: os meios extrajudiciais de resolução 

de controvérsias. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p.13). 
33

PATAH, Priscila Alves. Ativismo judicial e outras formas de desnaturação de decisões judiciais. 

http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/5/2016_05_1279_1298.pdf, p. 1297. Acesso em 28/11/2017, 

às 17:49. 
34

  CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, reimpressão 2015, p. 156/157. 
35

COSTA E SILVA, Paula. A nova face da Justiça: os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 36. 
36

Os métodos alternativos tem sido utilizados em diversos países, para decidir causas judiciais. (CAPPELLETTI, 

Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1988, reimpressão 2015, p. 81) 

http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf%20Acesso%20em%2002/10/2017
http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf%20Acesso%20em%2002/10/2017
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/5/2016_05_1279_1298.pdf
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pública judicial ao contrato de alienação de imóveis, cujos efeitos dependiam da intervenção 

do juiz, com força de coisa julgada
37

. 

Defendemos que essa tendência à extrajudicialização em prol das serventias 

extrajudiciais seja ampliada
38

, pois já mostrou ser acertada. Aqui, caberia a retificação 

administrativa de nome de transexual diretamente nos cartórios de registro civil, com 

fundamento no art. 110, LRP, a exemplo do que já ocorre em outros países, como Espanha e 

Portugal
39

.  

Dessa forma, é salutar que no Brasil tenhamos um Poder Judiciário cada vez 

mais especializado em lides, deixando que demais questões sejam resolvidas por outras 

entidades. 

A seguir, veremos quem são os conhecidos cartórios e alguns atos que já são 

praticados nas serventias extrajudiciais. 

 

 

3. ALGUNS PROCEDIMENTOS DE EXTRAJUDICIALIZAÇÃO NO REGISTRO DE 

IMÓVEIS 

 

Os registros públicos têm por fim conferir autenticidade, segurança e 

eficácia aos atos jurídicos, conforme estabelece o art. 1º da Lei nº 6.015/73, sendo o Registro 

de Imóveis uma de suas especialidades, que tem por fim atribuir certeza jurídica aos direitos 

inscritos, e, do ângulo do pensamento complexo, o Registro de Imóveis é uma instituição de 

publicização de direitos, certificadora de segurança jurídica
40

. 

Buscamos apresentar três institutos jurídicos objetos de extrajudicialização: 

alienação fiduciária, usucapião extrajudicial e mediação. O intuito é apenas introduzir o leitor 

às novas formas de acesso à justiça pelas serventias extrajudiciais no registro de imóveis.  

Ainda na esfera das serventias extrajudiciais, porém em outras áreas 

específicas, encontramos o inventário e partilha de bens, divórcio e separação nos tabelionatos 

                                                           
37

BORTZ, Marco Antonio Greco. A desjudicialização - um fenômeno histórico e global. RDNotarial, CNB/SP, 

v.1, n.1, p.75/110, 2009, p. 79. 
38

 Henrique Ferraz Corrêa de Mello questiona, inclusive, por que a citação deve ser feita por um funcionário do 

fórum, se, um oficial do registro de títulos e documentos poderia fazê-lo mais rapidamente e com menor custo
38

. 
39

 GONÇALVES, Camila. Transexualidade e Direitos Humanos: o reconhecimento da identidade de gênero 

entre os direitos da personalidade. Curitiba: Juruá Editora, 2014, p. 245. 
40

RICHTER, Luiz Egon.  Do procedimento de retificação administrativa no registro de imóveis. RDI, v.28, n.59, 

p.134-152, jul/dez. 2005, p. 136. 
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de notas, a prática cada vez maior de protestos de títulos e outros documentos
41

, a retificação 

de nome nos registros civis das pessoas naturais
42

, inclusive sem a participação do Ministério 

Público. 

 

 

3.1. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS 

 

 A alienação fiduciária é uma forma de garantia prevista na Lei nº 

9.514/1997 e constituída a partir da transmissão da propriedade, podendo ser utilizada para a 

garantia de quaisquer obrigações, não importando o fato de ter sido regulamentada no 

contexto de uma lei na qual prepondera a regulamentação de operações típicas do mercado 

imobiliário
43

. 

Com a alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel, ocorre o 

desdobramento da posse, atribuindo-se a posse direta ao devedor-fiduciante e a posse indireta 

ao credor-fiduciário
44

 ou ainda, há transferência do devedor ao credor da propriedade 

resolúvel, para garantia de seu débito, resolvendo-se o direito do adquirente com o pagamento 

da dívida garantida, retornando o alienante à sua situação de domínio pleno da coisa
45

. 

Assim, o que se desdobra é a propriedade resolúvel ou a posse, mantendo o 

devedor a posse direta do bem que é considerada justa enquanto pagar as parcelas do preço, 

até que seja paga a dívida e fica reservada ao credor fiduciário a posse indireta do bem, 

enquanto existir a propriedade fiduciária que lhe garante o direito da consolidação da 

propriedade, caso não ocorra o adimplemento da dívida
46

.  

Difere-se da hipoteca, pois o devedor transmite ao credor a sua propriedade, 

com a obrigatoriedade de, paga a dívida, voltar-lhe o domínio do imóvel ou, se não paga, ser o 

mesmo vendido pelo credor.
47

 

                                                           
41

 Recentemente, foi autorizado o protesto de contrato de honorários advocatícios pelos tabeliães de notas do 

Estado de São Paulo (Processo CG nº 2017/171359). 
42

BRANDELLI, Leonardo. Nome civil da pessoa natural. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 155. 
43

 CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 5. ed., 

p. 238. 
44

 CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 5. ed., 

p. 238. 
45

JUNQUEIRA, José de Mello. Alienação fiduciária de coisa imóvel: Lei nº 9.514, de 20.11.97.  São Paulo: 

ARISP, 1998, p. 16. 
46

 SERRA, Márcio Guerra. SERRA, Monete Hipólito. Registro de Imóveis II. Atos Ordinários. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 1. ed. 2. tiragem, p. 31. 
47

 JUNQUEIRA, José de Mello. Alienação fiduciária de coisa imóvel: Lei nº 9.514, de 20.11.97.  São Paulo: 

ARISP, 1998, p. 18. 
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A hipoteca, por sua vez, é ônus real sobre coisa alheia, enquanto a 

propriedade fiduciária é direito próprio do credor, um direito real em coisa própria, com 

função de garantia
48

.  

A hipoteca se caracteriza por ser um direito real; em regra imobiliário; 

acessório ou de garantia; devendo ter publicidade, mediante registro, o bem onerado deve ser 

especializado; o bem não sai da posse do dono ou do constituinte; é indivisível; e, em geral, 

transmissível
49

. 

A alienação fiduciária de bem imóvel resulta, dessa forma, em um 

patrimônio de afetação, “que não é atingido pelos efeitos de eventual insolvência do devedor 

ou do credor, não integrando, portanto, a massa falida de um ou de outro”
50

,  

Como elementos próprios a qualquer contrato, são imprescindíveis no 

contrato de alienação fiduciária os sujeitos, chamados de fiduciário e fiduciante, a forma, que 

deve ser escrita por exigência da lei e o objeto que deve ser o bem imóvel que o fiduciante, 

transfere em garantia do pagamento ao fiduciário, em troca do financiamento
51

.  

A constituição da propriedade fiduciária ocorre com o registro no Registro 

de Imóveis da circunscrição do imóvel dado em garantia, conforme art. 23 da Lei nº 

9.514/1997. Com a constituição da propriedade fiduciária, ocorre dúplice proteção legal: ao 

proprietário fiduciário, que se investe sob condição resolutiva da titularidade com segurança 

para receber o crédito garantido, na eventualidade de inadimplemento; e ao fiduciante ou 

devedor adimplente, a atual fruição e a garantia real da retransferência ou reversão futura, 

portanto, sob condição suspensiva da propriedade resolvida
52

. 

Cabe observar que é possível a transmissão do direito do fiduciante a 

terceiro, desde que haja anuência expressa do credor-fiduciário, devendo o contrato de cessão 

de tais direitos ser levado a registro no competente Registro de Imóveis, assim como o 

contrato originário, em atendimento ao princípio da continuidade
53

. De outro modo, a 

transferência da posição contratual do fiduciário não necessita de anuência do fiduciante, e o 

                                                           
48

 CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 5. ed., 

p. 239. 
49

 ESPÍNOLA, Eduardo. Os direitos reais limitados ou Direitos sobre a coisa alheia e os direitos reais de garantia 

no direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Conquista, 1958, p. 407/409. 
50

 CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 5. ed., 

p. 240. 
51

 JUNQUEIRA, José de Mello. Alienação fiduciária de coisa imóvel: Lei nº 9.514, de 20.11.97.  São Paulo: 

ARISP, 1998, p. 21. 
52

  RESTIFFE, Paulo Neto. RESTIFFE, Paulo Sérgio. Propriedade fiduciária imóvel. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 68. 
53

 JUNQUEIRA, José de Mello. Alienação fiduciária de coisa imóvel: Lei nº 9.514, de 20.11.97.  São Paulo: 

ARISP, 1998, p. 29. 
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cessionário se investirá em todos os direitos e obrigações, porém o registro também é 

obrigatório. 

Nos termos do art. 26, da Lei 9.514/1997, com as alterações trazidas pela 

Lei nº 13.465/2017, se a dívida estiver vencida e não for paga, no todo ou em parte, o 

fiduciante será constituído em mora, após a intimação feita pelo registrador de imóveis 

competente.  

Após, consolidar-se-á propriedade do imóvel em nome do fiduciário, de 

forma célere, ao passo que a hipoteca exige prévia ação de execução, que em geral é 

demorada. Por isso, os credores têm preferido usar o instituto da alienação fiduciária em 

garantia de imóveis, já que “o modelo usual de hipoteca é incapaz de dotar os negócios 

imobiliários de rápida solução para a recuperação do crédito concedido caso exista 

impontualidade do devedor.”
54

 

 

 

3.2. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A usucapião, chamada de prescrição aquisitiva, é uma das formas de 

aquisição originária existente em nosso sistema, a partir da posse mansa e pacífica, como se 

dono fosse durante determinado lapso temporal
55

. Até recentemente, apenas poderia ser 

reconhecida judicialmente. A novidade trazida pela Lei nº 13.105/2015, que inseriu o artigo 

216-A na Lei nº 6.015/73, configura uma nova possibilidade de reconhecimento ou 

declaração da usucapião.  

Não se trata de nova modalidade de usucapião, mas apenas de procedimento 

de extrajudicialização, que não configura afronta ao artigo 5º, XXXV, CF, já que há 

possibilidade de se levar o caso à via judicial ou extrajudicial, à livre escolha de quem a 

pleiteia. 

Para Ricardo Dip, foi o aparente êxito obtido com a desjudiciarização de 

questões relativas à retificação de registro imobiliário, à separação consensual, ao divórcio 

                                                           
54

 LIMA, Frederico Henrique Viegas de. Direito imobiliário registral na perspectiva civil-constitucional. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 165. 
55

 SERRA, Márcio Guerra. SERRA, Monete Hipólito. Registro de Imóveis II. Atos Ordinários. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 1.ed. 2. tiragem, p. 144. 
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consensual, ao inventário e à partilha de bens, que terá fomentado a adoção do instituto da 

usucapião extrajudicial
56

. 

No Brasil, o procedimento de usucapião extrajudicial ficou a cargo dos 

Oficiais de Registro de Imóveis, profissionais do direito dotados de fé pública, especializados 

na área imobiliária.
57

 A eles compete presidir e decidir o processo administrativo de 

usucapião, que trata de direitos patrimoniais disponíveis, dispensando a intervenção judicial e 

do Ministério Público
58

.    

Para início do procedimento, deverá o registrador imobiliário ser provocado, 

conforme princípio do rogatório, mediante requerimento dirigido ao registrador da comarca 

do imóvel a que se pretende o registro. 

Referido requerimento deverá trazer os fundamentos de fato e de direito que 

autorizam o deferimento do pedido
59

, e, ainda, vir acompanhado dos seguintes documentos 

previstos nos incisos I a IV do artigo 216-A: ata notarial
60

; planta e memorial descritivo 

contendo a descrição do imóvel usucapiendo, assinados por profissional legalmente habilitado 

com a prova da anotação de responsabilidade técnica no conselho profissional devidamente 

quitada (ART) no CREA ou RRT no CAU; certidões negativas da comarca da situação do 

imóvel e do domicílio do requerente; justo título, se o caso, e/ou qualquer outro documento 

que comprove os requisitos referentes à espécie de usucapião pretendida. 

 

 

3.3. MEDIAÇÃO 

 

A mediação é uma forma de resolução consensual de conflitos e é 

considerada como meio alternativo por se constituir em opção ao sistema tradicional de 

                                                           
56

 DIP, Ricardo (Coord.). Direito Registral e o Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

137. 
57

 Em outros países, como Peru e Portugal, o procedimento é feito pela via notarial, o que não seria tecnicamente 

mais adequado, já que ao Notário cabe acolher e instrumentalizar declarações de vontade ou autenticar fatos e 

não presidir processos administrativos. (BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa de acordo com o 

novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 18/20). 
58

 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa de acordo com o novo Código de Processo Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2016, p. 71. 
59

 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa de acordo com o novo Código de Processo Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2016, p. 72. 
60

 Tem sido discutido se bastaria uma mera ata declaratória, que tecnicamente, ao nosso ver, não seria uma ata 

notarial, mas sim uma escritura declaratória, ou se haveria necessidade de uma ata de constatação, a ser feita pelo 

tabelião in locu, que ao nosso sentir, seria mais apropriado a finalidade a qual se destina. 
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justiça
61

, tendo por característica principal a negociação visando a autocomposição
62

. Não se 

confunde com a conciliação, por estarem as partes envolvidas na primeira em uma relação 

anterior, ao passo que na segunda não há essa relação prévia, exemplificando com uma batida 

de veículos. 

A mediação é um processo, isto é, uma “atividade” desenvolvida em fases, 

de busca de solução para conflitos pelos próprios conflitantes com a ajuda de um terceiro 

imparcial. Sua característica fundamental é o controle do processo pelas partes, conhecido 

como “empowerment”, em inglês. Trata-se de um método de resolução de litígios assente nos 

interesses e não nos direitos. 

A mediação, embora fosse usada em nosso país
63

, até a vigência da Lei nº 

13.140, de 26 de junho de 2015 e do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

que também privilegiou os métodos de solução de conflitos já no § 3º do art. 3º
64

, o era de 

forma bastante tímida. 

A Lei nº 13.140/2015 introduziu a mediação entre particulares como meio 

de solução de controvérsias e autocomposição de conflitos no âmbito da administração 

pública. Porém, previu, ainda, a possibilidade tanto da mediação judicial (art. 11 a 13) quanto 

extrajudicial (art. 9º e 10). 

A mediação privada ou extrajudicial pode ser conduzida por qualquer 

pessoa de confiança dos interessados, podendo ser uma mediação institucional (organizada 

por centros ou associações de mediação) ou independente (mediadores escolhidos pelas partes 

e sem vínculo com alguma entidade)
65

. 

Possui como princípios orientadores, segundo a lei nº 13.140/2015 (art. 2º), 

imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da 

vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé
66

. A partir do princípio da 

informalidade, não há rigidez no procedimento ou no método a ser seguido pelo mediador. O 

                                                           
61

 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. BRAGA, Adolfo Neto. O que é mediação de conflitos. São Paulo: 

Brasiliense, 2007, p. 10. 
62

 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2015, 2. ed. rev., atual. e ampl., p. 

25. 
63

 O Conselho Nacional da Justiça enfrentou a questão com a Resolução 125/2010, que dispõe sobre a Política 

Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário 

(http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579) 
64

 § 3
o
 A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial. 
65

 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2015, 2. ed. rev., atual. e ampl., p. 

280. 
66

 Por sua vez, o NCPC traz como princípios da mediação judicial os seguintes: da independência, da 

imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão 

informada (art. 166). 
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que é relevante é ele promover a comunicação entre as partes na busca do consenso e que 

respeite a autonomia da vontade de ambas, isto é, não exerça pressão para que a sua proposta 

seja aceita por elas. 

A mediação tem as seguintes etapas: pré-mediação, abertura, investigação, 

agenda, criação de opções, avaliação das opções, escolha das opções e solução
67

. Assim, 

quanto ao procedimento, uma vez escolhido o mediador, as partes devem assinar juntamente 

com este uma convenção ou termo inicial de mediação. A mediação pode ter por objeto 

direitos disponíveis e indisponíveis que admitam transação – nesta hipótese, o acordo somente 

terá validade depois de ouvido o Ministério Público e posterior homologação judicial. Por 

isso, às serventias extrajudiciais ficaria delegada somente a primeira opção. 

A mediação comporta dois tipos de reuniões importantes: as sessões 

conjuntas e o denominado “cáucus”, que é uma sessão ou encontro em que o mediador se 

reúne sozinho com uma ou outra das partes a fim de discutir a percepção dos fatos, sob o 

manto da confidencialidade. Aplicam-se ao mediador as hipóteses de impedimento e 

suspeição do juiz, ficando impedido de, pelo prazo de um ano, assessorar ou representar 

qualquer das partes.  

A Lei nº 13.140/2015 estabelece, ainda, que o termo final de mediação tem 

natureza de título executivo extrajudicial e quando homologado pelo juiz constitui título 

executivo judicial. 

No âmbito das serventias extrajudiciais, alguns Estados editaram 

provimentos sobre a possibilidade da prática de mediação e conciliação pelas serventias 

extrajudiciais, como o Provimento nº 18/2016 no Estado do Acre. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo procurou tratar da questão no âmbito 

extrajudicial no Provimento 13/2014. No entanto, uma liminar suspendeu seus efeitos. Com a 

égide da Lei nº 13.140, o provimento referido ficou obsoleto, pelo o que foi revogado, tendo a 

Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo determinado que se aguarde regulamentação pelo 

Conselho Nacional da Justiça antes da prática de tais atos por notários e registradores. 

A Lei nº 13.140/2015 admite expressamente sua aplicação às mediações 

levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências (art. 

42).  

Contudo, o CNJ entendeu, na Consulta 0003416-44.2016.2.00.0000, que, 

enquanto não houver ato normativo editado pelo CNJ a regulamentar a matéria, é vedada a 

                                                           
67

 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. BRAGA, Adolfo Neto. O que é mediação de conflitos. São Paulo: 

Brasiliense, 2007, p. 49/50. 
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realização da atividade de conciliação e/ou mediação pelas autoridades cartorárias no âmbito 

extrajudicial. Porém, deliberou-se pelo encaminhamento de ofício à Presidência deste 

Conselho com proposta de criação de Grupo de Trabalho com vistas à elaboração de estudos 

para regulação, em nível nacional, de formas de resolução de conflitos nas serventias 

extrajudiciais, no âmbito de suas competências, a teor do disposto da Lei n. 13.140/2015
68

. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Nota-se que, em razão da experiência no aconselhamento das partes, do 

dever de imparcialidade e dos conhecimentos jurídicos de direito privado, notários e 

registradores estão particularmente aptos para atuarem na extrajudicialização.  

Dessa forma, além dos procedimentos de alienação fiduciária em garantia de 

bem imóvel, usucapião extrajudicial e mediação feitos no Registro de Imóveis, é possível que 

sejam atribuídas outras funções aos notários e registradores brasileiros, de forma a contribuir 

para a extrajudicialização. 

Conclui-se que a prática de cada vez mais atos judiciais pelas serventias 

extrajudiciais será uma medida de acesso à Justiça à população, com características de 

celeridade, fé pública e segurança jurídica. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2015, 5. ed. 

BONICIO, Marcelo José Magalhães.  Proporcionalidade e Processo: a garantia constitucional 

da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

BORTZ, Marco Antonio Greco. A desjudicialização - um fenômeno histórico e global. 

RDNotarial, CNB/SP, v.1, n.1, p.75/110, 2009.  

BRANDELLI, Leonardo. Nome civil da pessoa natural. São Paulo: Saraiva, 2012. 

______. Registro de Imóveis: Eficácia material. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

                                                           
68

https://www.conjur.com.br/dl/cnj-aceita-notario-conciliador-barra.pdf Acesso em 04/11/2017, às 18:02. 

https://www.conjur.com.br/dl/cnj-aceita-notario-conciliador-barra.pdf%20Acesso%20em%2004/11/2017


15 
 

______. Usucapião administrativa de acordo com o novo Código de Processo Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2016. 

CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, reimpressão 2015. 

CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, 5. ed. 

COSTA E SILVA, Paula. A nova face da Justiça: os meios extrajudiciais de resolução de 

controvérsias. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2013, 4. 

ed. 

DIP, Ricardo (Coord.). Direito Registral e o Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. 

DUARTE, Ronnie Preuss. Garantia de acesso à justiça: os direitos processuais fundamentais. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2007. 

GONÇALVES, Camila. Transexualidade e Direitos Humanos: o reconhecimento da 

identidade de gênero entre os direitos da personalidade. Curitiba: Juruá Editora, 2014. 

JUNQUEIRA, José de Mello. Alienação fiduciária de coisa imóvel: Lei nº 9.514, de 20.11.97.  

São Paulo: ARISP, 1998. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial. São Paulo: YK, 2016, 1. ed. 

MOTA, Júlia Cláudia Rodrigues da Cunha. As serventias extrajudiciais e as novas formas de 

acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2010. 

PACHECO, José. Autenticidade e forma legal dos actos jurídicos extrajudiciais: novos rumos. 

Coimbra: Coimbra, 2009. 

PATAH, Priscila Alves. Separação e divórcio – uma visão atual. Desjudicialização e as 

serventias extrajudiciais - as escrituras públicas de separação e divórcio. 

http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/6/2016_06_1217_1241.pdf, Acesso em: 

20/10/2017, às 17:05 

______. Ativismo judicial e outras formas de desnaturação de decisões judiciais. 

http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/5/2016_05_1279_1298.pdf. Acesso em: 

28/11/2017, às 17:49 

RESTIFFE, Paulo Neto. RESTIFFE, Paulo Sérgio. Propriedade fiduciária imóvel. São Paulo: 

Malheiros. 

http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/6/2016_06_1217_1241.pdf
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/5/2016_05_1279_1298.pdf


16 
 

RICHTER, Luiz Egon.  Do procedimento de retificação administrativa no registro de imóveis. 

Revista dos Tribunais, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Revista de Direito 

Imobiliário v.28, n.59, p.134-152, jul/dez. 2005. 

SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. BRAGA, Adolfo Neto. O que é mediação de conflitos. São 

Paulo: Brasiliense, 2007. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3.ed. 

http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.

pdf Acesso em: 02/10/2017, às 17:30. 

TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2015, 2. ed. rev., 

atual. e ampl. 

http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf%20Acesso%20em:%2002/10/2017
http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/REVOLUCAO_DEMOCRATICA_JUSTICA.pdf%20Acesso%20em:%2002/10/2017

