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RESUMO: O presente artigo tem por objeto analisar a eficácia contra terceiros 
dos termos finais de acordos de mediação entre particulares, independente de 
homologação judicial, valendo-se, em defesa da tese, da jurisprudência 
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que recusa homologar pactos 
firmados em transações extrajudiciais. No Brasil, como conduta padrão, as 
partes buscam homologar em juízo a maioria dos acordos objeto de transações 
e negociações privadas. Na era do incremento auspicioso de novos métodos de 
resolução consensual de conflitos, como conciliação, mediação e arbitragem, 
ganha o princípio da inafastabilidade da jurisdição, positivado no inciso XXXV, 
do artigo 5º, da Constituição, porquanto, a olhos de ver, reserva aos juízes e 
tribunais, mercê da chamada desjudicialização, o julgamento dos casos difíceis 
ou gravemente litigiosos. Para além da eficácia de título executivo extrajudicial 
dos termos finais de acordos, ganhariam as partes – e a sociedade – com a 
interconexão desses títulos ao sistema notário-registral, dado os efeitos da 
publicidade e fé pública dos registros públicos, sujeitando toda a coletividade, 
bem diferente da coisa julgada, que opera nos limites da relação processual, e é 
necessariamente pós-conflitual. Se compararmos mediação e arbitragem, 
concluir-se-á, facilmente, que os árbitros prolatam o que a lei chama de sentença 
arbitral, obrigatória para as partes e seus sucessores, sendo equiparada às 
sentenças judiciais. A mediação, a teor do artigo 20 da Lei 13.140/2015, impõe 
a lavratura de um termo final – se os envolvidos lograrem acordo que eles 
mesmos constroem com ajuda do mediador. Esse termo final é qualificado de 
título executivo extrajudicial, podendo transmudar em título judicial se for 
homologado em juízo. Por este estudo, o que se busca é tornar o termo final de 
mediação, nas hipóteses de celebração de acordo, um instrumento mais 
operacional e eficiente, independente de homologação judicial. O objetivo é 
claro: dotar-se os termos finais de mediação de plena e imediata eficácia, para 
todos os efeitos jurídicos. Com esse atributo, uma vez incorporados ao 
patrimônio dos contendores, estariam a salvo de providências complementares, 



a cargo de advogados, membros do Ministério Público e, sobretudo, de juízes e 
tribunais, ficando todos liberados para as demandas nas quais o fragor das 
disputas exija maior empenho deles. Reconhecida a eficácia geral dos termos 
finais de mediação, alcançarão as partes e a sociedade o ideal de rápida 
concretização da justiça que todos perseguem. Ao final dessa breve exposição, 
sendo a mediação um meio legal de realização da Justiça, que é um valor 
inerente à dignidade humana, o cumprimento das obrigações objeto dos termos 
finais de acordos independe de homologação judicial, bastando-lhes o atributo 
de título executivo extrajudicial, conforme norma do parágrafo único, do artigo 
20, combinado ao § 2º, do artigo 3º, da Lei 13.140/2015. 
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