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RESUMO

O tema geral deste trabalho é compreender o fenômeno da desburocratização no que tange sua aplicabilidade nas Serventias Extrajudiciais 
frente aos temas desjudicializados desde 1990, em especial o reconhecimento de paternidade biológica e sócioafetiva, divórcio, inventário e 
usucapião extrajudicial. O problema de pesquisa é entender se desjudicializar e desburocratizar são sinônimos, como se vem sendo afirmado na 
atualidade, sendo ainda o fundamento de cada procedimento que se desjudicializa. Devendo ressaltar que a desjudicialização apenas torna 
facultativo o uso do meio judicial para se obter o mesmo resultado que se teria no extrajudicial. Os objetivos são explorar o conceito de 
desburocratização tendo como marco teórico Hélio Beltrão e comparar este conceito à desjudicialização a fim de verificar se há convergência ou 
divergência nos conceitos. A metodologia utilizada será a bibliográfica composta de livros e artigos científicos sobre o tema bem como as leis que 
trazem a desjudicialização e as normas reguladoras do mesmo emitidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O 
conceito de desburocratização de Hélio Beltrão foi cunhado na década de 70, no Programa Nacional da Desburocratização (Decreto 83.740/79), 
sendo este de natureza política com o propósito de iniciar a transformação essencial do comportamento da Administração para com seus 
usuários, retirando, este último da condição de súdito (resquício colonial), revestindo-o de condição de cidadão, como destinatário da atividade 
Estatal. Para tanto o autor indica que esta só ocorrerá frente a abertura democrática de direitos de cidadania com pequenas liberdades como filas 
menores, prazos menores e confiança no outro no que tange a suas afirmações e documentos, visando extinguir as intermináveis autenticações 
de documento e reconhecimento de firma. Apesar de transparecer ingênua essa afirmação, a intenção do autor é liquidar com as várias 
verificações do mesmo documento seja por meio de seu transcurso entre setores do serviço público, seja por meio dos funcionários que precisam 
carimbar, assinar e novamente verificar seu conteúdo. Esse trâmite gera desperdício de tempo e entope o serviço de procedimentos dito, por 
este, como burocráticos. Este espírito do conceito de Hélio Beltrão é utilizado como fundamento na desjudicialização pois os procedimentos são 
realizados de forma rápida, sem filas e entregando a cidadania nos atos da vida civil. Os resultados e conclusões encontrados são parciais tendo 
em vista que o trabalho se encontra em sua fase final, e até o momento, não se pode afirmar que desburocratizar é sinônimo de desjudicializar, 
mas que em alguns aspectos esses conceitos se convergem, como no exemplo de rapidez, segurança, atendimento ao usuário e filas menores. 
Porém, estes aspectos são apenas alguns do conceito total de desburocratização pois os procedimentos desjudicializados se embasam em muitos 
documentos, os quais são verificados em duas etapas, denominada qualificação, e em mais de um setor na Serventia Extrajudicial, bem como tem 
sua autenticação ou reconhecimento de firma exigidos em alguns casos. Logo, o conceito de desburocratização não pode ser aplicado em sua 
totalidade, mas numa parcela de seu espírito, continuando, os procedimentos desjudicializados a serem burocráticos, saindo da burocracia do 
Judicial e ingressando na do Extrajudicial.
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