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Resumo: 

 A tese se propõe a explorar o tema burocracia e desburocratização no âmbito das 

Serventias Extrajudiciais, popularmente conhecidos como cartórios extrajudiciais. Para tanto 

foi utilizada a metodologia de pesquisa empírica unindo a etnografia às entrevistas. E, como 

resultados colhidos se apresentaram não só a burocracia, mas aspectos de poder, autoridade, 

vigilância, pessoalidade na relação, entrega do direito, acesso à justiça, dentre outros. Desta 

forma, conclui-se que o cartório é lugar de justiça, mas de poder, atuando numa burocracia em 

que se encontra a pessoalidade na relação.  

 

Palavras-chave: Burocracia; Poder; Autoridade; Cidadania; Justiça.  

 

 

Abstract: 

The thesis proposes to explore the theme of bureaucracy and bureaucracy in the context 

of extrajudicial services, popularly known as extrajudicial notaries. For this, an empirical 

research methodology was used, combining ethnography with interviews. And, as results 

obtained, not only the bureaucracy was presented, but aspects of power, authority, surveillance, 

personality in the relationship, delivery of the right, access to justice, among others. Thus, it is 

concluded that the registry office is a place of justice, but of power, acting in a bureaucracy in 

which the personality is in the relationship. 

 

Key-word: Bureaucracy; Power; Authority; Citizenship; Justice 

 

 

Résumé: 

La thèse propose d'explorer le thème de la bureaucratie et de la bureaucratie dans le 

contexte des services extrajudiciaires, populairement connus sous le nom de bureaux notariaux 

extrajudiciaires. À cette fin, une méthodologie de recherche empirique a été utilisée, combinant 

l'ethnographie aux entretiens. Et, au fur et à mesure des résultats obtenus, non seulement la 

bureaucratie a été présentée, mais des aspects de pouvoir, d'autorité, de surveillance, de 

personnalité dans la relation, de prestation du droit, d'accès à la justice, entre autres. De cette 

façon, il est conclu que le greffe est un lieu de justice, mais de pouvoir, agissant dans une 

bureaucratie dans laquelle la personnalité se retrouve dans la relation. 

 

Mots-clés: bureaucratie; Poivoir; Autorité; Citoyenneté; Justice. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Primeira imagem apresentada, ao digitar o vocábulo Burocracia, no Google) 

 

 

A vida é pra valer 

E não se engane não, tem uma só 

Duas mesmo que é bom 

Ninguém vai me dizer que tem 

Sem provar muito bem provado 

Com certidão passada em cartório do céu 

E assinado embaixo: Deus 

E com firma reconhecida! 

(Samba da Bênção – Vinícius de Moraes) 
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Introdução 

 

O problema de pesquisa norteador desta tese surgiu durante a construção da dissertação 

sobre o tema Jurisdição Voluntária Extrajudicial. Dentre os vários textos lidos, uma informação 

se tornou repetitiva, que era a afirmação: desjudicializar é desburocratizar. Essa afirmação foi 

transformada numa indagação, cuja hipótese inicial era que desjudicializar e desburocratizar 

seriam coisas distintas, estando a desjudicialização dentro da burocracia estatal.  

De posse do problema e da hipótese, comecei a leitura de alguns textos sobre Burocracia 

Estatal e sobre o lugar das Serventias Extrajudiciais, vulgarmente conhecidos como cartórios 

extrajudiciais1, porém, logo percebi que a leitura destes só traziam afirmações que estes seriam 

um lugar de burocracia, em especial, no seu aspecto negativo. 

Assim, optei pela pesquisa empírica, utilizando o multi-método, sendo construída com 

uma etnografia do lugar cartório seguida de entrevistas. Feita a opção, estacionei a leitura dos 

textos de revisão da literatura e fui à campo para o primeiro dia de entrevistas. Deixei que as 

perguntas surgissem neste primeiro dia, orientadas pela pergunta norteadora: se desjudicializar 

é desburocratizar? 

Neste dia, pude fazer uma observação sobre o lugar cartório, em forma de descrição. 

Descrevi todos os detalhes deste cartório como num romance, dizendo a cor da parede, quantas 

mesas e cadeiras, quantos funcionários estavam naquele momento, contei quantos usuários-

clientes forma atendidos, o tempo que esperei para falar com o primeiro entrevistado. Enfim, 

tentei, ao máximo, distanciar-me, daquele lugar tão próximo de mim2, para que pudesse fazer 

as entrevistas sem interferências.   

As entrevistas foram realizadas de Julho de 2017 à Fevereiro de 2018, em sete cartórios 

com competência de Notas e Registro na cidade de Niterói com quatro perguntas focadas na 

burocracia, desjudicialização, serviço público e acesso à justiça, pelo sentimento interno do 

entrevistado. As perguntas eram abertas para que fosse possível o maior alcance das categorias 

acima citadas.  

Ao passar para a análise das entrevistas, algumas informações ganharam peso ao ponto 

da pergunta norteadora praticamente desaparecer a fim de dar espaços a novas afirmações 

vindas do campo. São essas: poder, desconfiança na pessoa, segurança no cartório, 

 
1 Apesar do pós-Constituição de 1988, o nome jurídico correto ser Serventia Extrajudicial, ora usarei este, ora 

usarei a nomenclatura cartório, por ser de uso comum e para facilitar, ao leitor desta tese.  
2 A proximidade se dá por vários aspectos, dentre eles: desde 2008 concorro para o cargo de Titular de Serventia, 

cresci vendo e indo no cartório que meu pai trabalhava antes de se aposentar e estudando a doutrina de Registro 

Público para ministrar aulas sobre a matéria em graduação e curso preparatório para a prova de cartório.  
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legitimidade, dominação, autoridade, público x privado, burocracia, cidadania, 

particularização, fé-pública, vinculação, tradição. 

O sentido do verbete cidadania, apresentado nesta tese, é ampliativo, não ficando 

adstrito ao conceito político de ser parte de uma nação, ou a ser receptor dos direitos sociais 

trazidos pela Constituição Cidadão de 1988 (democrática), mas no sentido da Burocracia 

Gerencial, que põe o administrado num patamar ativo na relação entre ele e a Administração 

Pública e, ressaltando os aspectos que afetam diretamente o direito da personalidade com os 

atos cartorários (nome, estado civil, bens, negócios jurídicos...)3.  

A riqueza do campo superou a noção inicial de Burocracia, Estado e Cultura no uso das 

Serventias Extrajudiciais, trazendo questionamentos como: porque a desconfiança se seria eu 

uma funcionária da corregedoria disfarçada? Porque as insígnias da instituição na pasta e no 

crachá que eu portava fizeram a diferença nas entrevistas? Necessitava ou não de indicação para 

as entrevistas? Tratava-se de um lugar público ou privado? O serviço prestado é público ou 

privado? Qual o motivo na confiança no cartório, em especial na vinculação do funcionário que 

atendeu o cliente? O tratamento dado ao cliente era particularizado ou impessoal? 

Os novos questionamentos transformaram a tese, que inicialmente iria orbitar numa 

noção de burocracia nas três concepções: patrimonialista, weberiana e gerencial, citando os 

clássicos Raimundo Faoro, Weber e Bresser-Pereira, de forma descritiva a fim de explicar a 

burocracia no cartório e sua estrutura da Administração Pública Brasileira para descrever a 

particularização do direito na entrega da cidadania, ao cliente-cidadão, pelo ato cartorário, por 

um monopólio estatal.  

Pela análise da pesquisa, percebe-se, que o cartório é lugar de poder, mas também de 

justiça; de dominação, mas de acesso à justiça e ao direito; é lugar de burocracia, mas de 

segurança; de legitimação do Estado, mas de tradição; lugar de autoridade, mas de vinculação 

entre o funcionário e o cliente pela gentileza; lugar de fé-pública, de cidadania, de garantia dos 

direitos, ou seja, Cartório, Poder e Burocracia: seria este um lugar de cidadania? Novo 

questionamento, nova hipótese: a cidadania é entregue pelos cartórios pela particularização do 

direito eivado de segurança, autoridade e fé-pública por fazer parte da estrutura burocrática 

estatal. 

Assim, a tese foi reconstruída, deixando de lado a parte doutrinária como ápice, 

inicialmente escrita no pós-entrevistas, para compor o corpo dos três grandes resultados 

encontrados, que foram: Mistura do Público e Privado; Poder e Legitimação e Cliente-Cidadão. 

Nesses resultados podem ser observados traços de burocracia Patrimonialista, Weberiana e 

Gerencial, não sendo excludentes, mas conversando entre si, sem causar rupturas, porém 

conectando-as em tempo e espaço.  Como forma de introduzir o campo da pesquisa, Cartório, 

 
3 Uma cidadania plena, que combine liberdade, participação e igualdade para todos, é um ideal desenvolvido no 

Ocidente e talvez inatingível. Mas ele tem servido de parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em 

cada país e em cada momento histórico. Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e 

sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. (CARVALHO, 2002:9) 
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nesta tese, é interessante que haja uma descrição, breve, sobre sua localização na estrutura 

estatal de Administração Pública.  

No Brasil colônia, trabalhando numa estrutura de burocracia patrimonialista, a Serventia 

Extrajudicial fazia parte da estrutura burocrática do Estado sendo entregue a pessoas indicadas 

pelo rei, com poderes amplos para resolver as questões de registro, entregar títulos de posse. 

Neste momento vigoravam as ordenações do Reino Afonsinas (1446 – 1512), Manuelinas (1512 

– 1603) e Filipinas (1603- 1916) (KUMPEL, 2017a: 92 e MACEDO, 2007:14) para 

regulamentar o tema.  

Os tabeliães, nomeados pelos reis e pelos senhores de terra e fidalgos a quem 

fosse concedidas cartas de privilégios ou doações, seriam vitalícios, apenas 

perdendo o ofício por sentença passada na Relação. (MACEDO, 2007:14) 

 

Como na colônia não havia regra para delimitar o número de tabeliães, esse dependia 

da população, dos rendimentos e do capitão das capitanias hereditárias. Assim, para a 

investidura na função, era usado o direito consuetudinário: 

As leis antigas, baseando-se no chamado direito consuetudinário, permitiam a 

venda ou arrendamento dos ofícios vitalícios a quem eram dados. Também era 

lícita a sucessão de pai para filho. Em caso de doença incurável, era concedida 

ao serventuário vitalício licença para nomear sucessor, dando-lhe a terça parte 

dos rendimentos. 

 

Para a investidura no cargo, o direito português exigia limpeza no sangue, 

maioridade (25 anos), cidadania, bons serviços, partes ou suficiência 

(instrução), estado (casado), idoneidade moral, capacidade físico-mental, 

isenção de culpa crime (folha corrida) e ser do sexo masculino. (MACEDO, 

2007:14) 

 

Desta legislação consuetudinária observa-se o costume de dizer que cartório passa de 

pai para filho só podendo entrar no sistema quem faz parte dele. Esse traço ainda faz parte do 

cultural do brasileiro, pensando que só pode ser “dono de cartório” quem tem “sangue azul”. 

Esses lugares comuns começam a fazer sentido frente a lei, pois como o cartório era 

propriedade, poderia ter dono, e por ser passado via sucessão, cabe a descrição da estirpe a 

herdar a função. 

A igreja também esteve presente nesta estrutura pois Estado e Religião se confundiam, 

sendo entregue, ao Vigário, a função de registrar nascimentos, casamentos e óbitos. A mistura 

de Estado, igreja e burocracia patrimonialista continuou até 1889, com a proclamação da 

república, porém, percebe-se que desde 1851 havia a tentativa de separar a parte registral entre 

igreja e Estado, criando um sistema de registro para os não católicos, enquanto o Vigário 

mantinha o registro dos católicos. 

Assim, desde a data acima até 1988, o serviço de Registro Público era exercido pelo 

Poder Judiciário, diretamente, através de seus funcionários concursados ou contratados, sendo 
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divididos entre Ofícios de Justiça e de Cidadania, e por alguns cartórios que ainda existiam 

recebidos via herança, doação, ou por compra. Tão quanto seus titulares faleceram estes foram 

sendo incorporados ao Poder Judiciário que mantinha seus quadros pelo concurso de escrivão, 

que exercia a função de Titular da Serventia. 

Ou seja, o Registro Público fazia parte da Administração Pública Direta, centralizada, 

exercida através do órgão Poder Judiciário, por meio de seus agentes administrativos 

concursados, ou por particulares que recebiam a incumbência do exercício da função pública, 

nas modalidades de doação, herança ou compra, sendo esses últimos em menor escala.  

Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, um novo cenário inaugura 

este instituto, retirando, a função, da Administração Pública Direta, entregando a uma pessoa 

privado, aprovada por concurso, em caráter personalíssimo, ou seja, volta-se a antiga estrutura, 

porém chancelada pelo concurso público.  

CRFB/88 - Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em 

caráter privado, por delegação do Poder Público.             

§ 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. 

§ 2º  Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos 

relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.                

§ 3º  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. 

 

Com a mudança trazida pela CRFB/88, os titulares pertencentes aos quadros do Poder 

Judiciário que tinha prestado concurso de escrivão, foram dados o poder de escolha de 

permanecer na Serventia, como se houvessem prestado o concurso pelas novas regras da 

CRFB/88, correndo todas as despesas da Serventia por sua conta e risco ou se mantivessem em 

cartórios judiciais sendo pagos pelos cofres públicos (salários de servidor público). 

Lei 8.935/04 - Art. 47. O notário e o oficial de registro, legalmente nomeados 

até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 

2º. 

 

Após este primeiro manejo de pessoas é que vieram os concursos de cartório em vários 

estados do Brasil, sendo concedidos de forma vitalícia, ao concursados aprovados em concurso 

de provas e títulos, na forma de Outorga de Delegação, que não é nem a outorga, nem a 

delegação nos moldes do Direito Administrativo, mais um terceiro gênero criado, sendo algum 

sui generis. Nesta modalidade, o Poder Público entrega o exercício e a titularidade da função 

pública a um particular, por sua conta e risco, reservando-se para ele a fiscalização, 

regulamentação e parcela de seu rendimento mensal.  
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Entre 1988 e 1994, a função existia, mas ainda não era regulamentada (lei 8.935/94), 

fato que ocasionou um atraso nos concursos públicos, só vindo a ocorrer no pós 1994. Ou seja, 

neste período, o Estado, através do Poder Judiciário, continuou exercendo a função.  

E, já se passaram trinta anos da transferência da função pública de um órgão do Poder 

Público para um particular e existem serventias ainda sem serem providas em que responsáveis 

pelo expediente (funcionários do Tribunal de Justiça) respondem por elas, que porventura, ainda 

sejam hereditárias (pouquíssimas) e as serventias ocupadas por servidores públicos concursados 

antes de 1988. Quer dizer, o quadro continua bem plural, apesar da grande maioria ser de 

concursados pelas novas regras.  
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Capítulo I - O campo de pesquisa: uma abordagem em seus multi-métodos 

 

1.1 - Delimitação do campo e primeiras impressões – etnografia, dados etários e análise 

da burocracia cartorária: 

A ideia inicial da pesquisa de campo era entender o aspecto da burocracia nas Serventias 

Extrajudiciais, como ela funciona, como se desenvolve entre as partes, seja funcionários, 

titulares ou usuários do serviço visto que por um viés doutrinário não há consenso em seu 

sentido, nem por um viés antropológico. O foco da burocracia está na Serventia Extrajudicial 

como parte integrante de uma estrutura de Estado, que já pertenceu ao Judiciário, mas hoje é 

apenas fiscalizada por este. 

Primeiramente pensou-se em fazer uma etnografia das Serventias Extrajudiciais 

(cartórios) numa observação participante. Mas, logo no primeiro dia de observação, a 

oportunidade de se fazer entrevistas se mostrou interessante na coleta da concepção de 

burocracia por quem presta o serviço. Desta forma, inicialmente começa esta tese. Porém, 

quando foi feita a análise das primeiras impressões, houve a necessidade de se fazer um estudo 

demográfico que traduziu em um conglomeramento de Serventias num mesmo bairro (centro), 

ficando poucos localizadas em outros bairros do campo escolhido (Niterói). 

E, durante as entrevistas, foram colhidos dados de pesquisa quantitativa (sexo, faixa 

etária, tempo de serviço) e de pesquisa qualitativa (entrevistas semi-estruturadas). Ou seja, a 

tese foi sendo desenhada num multi-método de pesquisa, não podendo se classificar em 

etnografia, etnometodologia ou análise estatística, demográfica, mas numa junção de várias 

metodologias empíricas para trabalhar o objeto burocracia na desjudicialização.  

Assim, o cenário atual do Brasil é de 13. 8034 Serventias Extrajudiciais distribuídas 

pelos vinte e seis Estados e Distrito Federal. No Estado do Rio de Janeiro, onde esta pesquisa 

está inserida, há um total de quatrocentos e oitenta e seis (486) Serventias Extrajudiciais 

segundo a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro5.  

 

 

 

 

 

 
4 https://oglobo.globo.com/brasil/cartorios-faturam-1-bilhao-por-mes-no-brasil-11337663. Acesso em: 12 abril. 

2018. 
5 http://www4.tjrj.jus.br/MapaExtrajudicial/serventias.aspx. Acesso em: 02 fev. 2018. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       

          

 

 

 

             

  

O Estado do Rio de Janeiro possui 

486 Serventias Extrajudiciais. 

 

O Brasil possui 13.308  

Serventias Extrajudiciais. 

 

Figura 1 - Cartórios no Brasil. Figura 2 - Cartórios no Rio de Janeiro 

Figura 3 - Bairros de Niterói 
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No aspecto localização geográfica, Niterói possui 26 Serventias Extrajudiciais 

para 48 bairros, das quais duas (2) no bairro de Icaraí - RCPN e Notas, um (1) RCPN e 

um (1) RGI com Notas na Região Oceânica, um (1) RGI com Notas no Fonseca e os 

vinte e um (21) restantes estão no bairro Centro.  
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Para trabalhar o problema de pesquisa, o campo foi delimitado na Comarca de Niterói 

por uma questão de proximidade geográfica para a ida as Serventias e facilidade de retorno em 

vários horários, e com relação a competências das Serventias, foi delimitado as oito Serventias 

que cumulam a função de Registro Geral de Imóveis com Notas que representam trinta por 

cento (30%) do número de Serventias da Comarca de Niterói. 

A análise qualitativa se caracteriza por buscar uma apreensão de significados 

na fala dos sujeitos, interligada ao contexto em que eles se inserem e 

delimitada pela abordagem conceituai (teoria) do pesquisador, trazendo à 

tona, na redação, uma sistematização baseada na qualidade, mesmo porque 

um trabalho desta natureza não tem a pretensão de atingir o limiar da 

representatividade (Fernandes, 1991). (ALVES; SILVA, 1992: 65) grifo meu 

 

A Comarca de Niterói6 possui vinte e seis (26) Serventias, conforme dados constantes 

no site da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro7, 

sendo: três (3) de Distribuidor, cinco (5) de Registro Civil de Pessoas Naturais – RCPN com 

cinco unidades interligadas em maternidades, oito (8) de Registro Geral de Imóveis com Notas 

- RGI, cinco (5) de Registro Civil de Pessoa Jurídica e Registro de Títulos e Documentos – 

RTD/RCPJ, duas (2) de Notas puro e três (3) de Protesto de Títulos.  

 

A escolha desta competência e não das demais se deu incialmente por dois motivos: 

primeiro, na primeira ida ao campo percebeu-se que nesta Serventia transitiva funcionários que 

tinham acesso ao usuário de serviço (Notas) e funcionários que não tinham acesso ao usuário 

(Registro). Cenário que se repete nas demais Serventias dado o tipo de serviço prestado; E, 

 
6 Niterói por competência <http://cgj.tjrj.jus.br/extrajudicial/para-o-cidadao/enderecos-e-telefones>. Acesso em: 

02 fev. 2018. 
7 http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?#>. Acesso em: 02 fev. 2018. 
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segundo, percebe-se uma dicotomia entre os funcionários que realizam os serviços de Notas e 

Registros em que um não fala com o outro, ou apresenta exigências ao trabalho do outro. Essa 

dicotomia só cresce quando a Notas é feita em uma Serventia e o registro em outra.  

O exemplo da dicotomia neste segundo aspecto da escolha ficou muito presente numa 

das perguntas sobre a desjudicialização e a usucapião extrajudicial, no qual alguns funcionários 

indicaram, que mesmo que eles fizessem a escritura, nenhum outro cartório8 quer registrar a 

usucapião extrajudicial. 

A usucapião é procurada pelas pessoas, mas não fez porque não é fácil provar, 

não adiante fazer e não registrar. Há problema no registro. Pede muita 

documentação e as pessoas não tem. (Participante 35) 

 

A primeira ida ao campo que auxiliou a elaborar essa delimitação e ocorreu em 07 de 

julho de 2017, às 15 horas, no X ofício de Registro Geral de Imóveis cumulado com Notas onde 

fui por apoio da minha ex-aluna que é substituta nesta Serventia. Ela avisou aos funcionários 

que eu iria encontra-la. Após quarenta minutos de espera por ela e de muita observação, uma 

funcionária permitiu que eu falasse com os outros funcionários pois a minha aluna tinha 

permitido (“deixado”) a ordem para que eu pudesse entrevista-los.  

No momento de espera foi utilizado a metodologia de observação direta, pois durante 

este período contabilizei quantas pessoas utilizaram o serviço, a postura dos funcionários no 

ambiente de trabalho desde os mais concentrados até os que buscavam conversa a cada minuto, 

escutei trechos de conversa entre eles, entre esses e os clientes, reclamação dos últimos, enfim, 

minutos que foram preciosos na entrada do campo e na elaboração das perguntas das 

entrevistas.  

A principal preocupação do pesquisador ao ir a campo deve ser a do exercício 

da observação e compreensão de como os membros de um grupo agem a partir 

do seu ponto de vista , apoiando-se nas referências sociais que possuem. 

(BISPO; GODOY, 2012: 7) 

 

Neste dia, apesar de ter me apresentado como ex-Titular de Serventia, ter informado que 

as entrevistas são para a Tese de Doutorado e que sou professora da Estácio, o que permitiu a 

entrada no campo foi a “deixa”, a ordem, tanto que um dos entrevistados disse: _ Se a Fulana9 

deixou, está deixado. Ela manda aqui. Neste momento percebi que a entrada nas outras 

Serventias seria facilitada se eu fosse indicada, ou conhecesse alguém de dentro do sistema.  

Aparecem então, com freqüência, dúvidas como a levantada por Campos 

(1984) que diz existir uma questão nem sempre resolvida que é a de garantia 

de que o trabalho se constitua realmente em pesquisa, ou seja, conhecimento 

 
8 Manterei durante toda a tese as duas nomenclaturas Serventia Extrajudicial e Cartório como sinônimas pois a 

segunda e extensamente utilizada no linguajar tanto comum, quanto dos funcionários entrevistados. 
9 Omiti o nome da aluna por se tratar de uma pesquisa científica. 
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crítico da realidade, e não simples exercício de camaradagem ou ativismo; e, 

a literatura brasileira a respeito é escassa. (ALVES; SILVA, 1992: 62) 

 

Neste dia entrevistei seis pessoas e as perguntas foram surgindo nesse primeiro 

conversar, tanto que para o resultado final só considerei uma das seis entrevistas que foi a que 

englobou as quatro perguntas, quais sejam: 1) Na sua opinião seu serviço é ou não burocrático? 

Em qual sentido? 2) Seu serviço leva ao acesso à justiça tal como um processo no juiz? Porquê? 

3) Pelo seu sentimento interno você presta um serviço público ou privado? 4) E a 

desjudicialização? Está fazendo sendo utilizada? Porque os usuários estão escolhendo essa via? 

E a usucapião extrajudicial? 

Penso que, no caso de pesquisas que fazem uso de entrevistas, é necessário 

explicitar sempre: a) as razões pelas quais optou-se pelo uso daquele 

instrumento; b) os critérios utilizados para a seleção dos entrevistados; c) 

número de informantes; d) quadro descritivo dos informantes − sexo, idade, 

profissão, escolaridade, posição social no universo investigado etc. e) como 

se deram as situações de contato (como os entrevistados foram convidados a 

dar seu depoimento, em que circunstâncias as entrevistas foram realizadas, 

como transcorreram etc.); f) roteiro da entrevista (de preferência em anexo) e, 

g) procedimentos de análise (anexando, no final do texto ou relatório, cópia 

de uma das transcrições – desde que não haja necessidade de preservar a 

identidade do informante). (DUARTE, 2004: 219) 

 

Preferi ir à campo apenas com o problema de pesquisa em mente, mas sem as perguntas 

prontas para que a conversa fluísse de forma que me auxiliasse em qual caminho eu poderia 

perguntar, como poderia ser perguntado e em qual momento a ordem das perguntas deveria ser 

invertida. Esse movimento de ir ao campo desnudo foi algo muito produtivo pois numa das 

entrevistas, o entrevistado me disse que quando fosse falar com outra pessoa, seria melhor dizer 

que queria fazer uma escritura e no meio das perguntas sobre a escritura pedir para fazer uma 

entrevista. Ele disse que talvez assim eu já teria “amaciado” o entrevistado e conseguiria 

melhores resultados.  

Para Rawls (2008) o etnometodólogo não deve formular perguntas e 

problemas antes de ingressar no campo de investigação. O pesquisador deve 

estar atento aos “métodos” que os participantes utilizam para fazer algo 

inteligível, não havendo espaço para concepções a priori. A ideia é utilizar 

algo próximo ao conceito de “suspensão” adotado na fenomenologia para que 

seja possível a compreensão de “como” são as práticas cotidianas e qual é o 

significado e sentido delas para os membros do grupo em investigação. 

(BISPO; GODOY, 2012:6) 

 

Após a segunda ida ao campo percebi que a ordem das perguntas deveria ser invertidas, 

pois falar sobre a desjudicialização era uma porta de entrada melhor para a conversa do que o 

aspecto burocrático do serviço, apesar dessa ter sido a grande ideia inicial. Com a inversão das 

perguntas a entrevista melhorou em sua fluidez. E, após a terceira ou quarta ida ao campo, na 

pergunta que fala do acesso à justiça, desdobrei-a em duas formas, acesso à justiça tal como o 
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processo ou justiça em ter comprado o primeiro imóvel, ter conseguido finalmente divorciar... 

Esse desdobro se deu por exemplo do próprio funcionário10 que falou em acesso à justiça no 

sentimento externado pelas pessoas que usam o serviço. 

A composição de um roteiro com questões abertas, sem a delimitação de 

respostas através de perguntas fechadas ou do tipo diferencial semântico, já 

proporciona um dado que se adequa à análise qualitativa; isto eqüivale a dizer 

que, por outro lado, roteiros altamente estruturados e de questões fechadas 

truncam o discurso do sujeito e ainda que permitindo, às vezes, uma análise 

quantitativo-interpretativa, a tornam difícil e podem mesmo enviezá-la. *nota 

de rodapé (ALVES; SILVA, 1992: 64) 

 

Das oitos Serventias, duas eu possuía indicação por ex-alunos trabalharem, duas eu 

conheço os Titulares e as outras quatro fui sem indicação, sendo que em três desses apresentei-

me somente como professora da Estácio que estava fazendo uma pesquisa. A receptividade 

quando eu era indicada ou conhecida foi boa, porém ficou claro a vinculação desse caráter, 

salvo em um dos casos em que o Titular falou comigo e disse que eu não precisava falar com 

mais nenhum funcionário porque todos responderiam o mesmo que ele. 

Na outra Serventia em que eu conheço o Titular, ele apresentou-me aos funcionários, 

liberou uma mesa para que eu usasse e disse que todos poderiam falar comigo. Nessa e em outra 

Serventia, apenas duas de sete, percebi o clima leve entre os funcionários, com brincadeiras e 

ajuda mútua. Num deles, os funcionários falavam um para o outro: _Ajude a professora a 

terminar o trabalho dela. Fale com ela.  

Percebi que a forma como o Titular trabalha, leva a equipe a se portar com os usuários. 

Para explicar melhor vou nomear as Serventias não pela sua nomeação oficial, mas pelas idas 

ao campo com forma de não identificá-la e manter o caráter científico do trabalho. 

Assim, 1ª Serventia, visitas em 07/07/17, 07/11/17, 14/11/17, 29/11/17 e 12/12/17 

totalizando oito (8) entrevistas de quinze (15) funcionários11 no sistema de indicação. Serviço 

criado em 17/12/1931; 

2ª Serventia, visita em 01/08/17 totalizando uma (1) entrevista de trinta e três (33) 

funcionários conhecendo o Titular. Serviço criado em 13/12/1931; 

3ª Serventia, visita em 01/08/17 totalizando três (3) entrevistas de vinte e dois (22) 

funcionários sem indicação12. Serviço criado em 01/01/1840; 

 
10 Prefiro usar no masculino para evitar a indicação de gênero e possível identificação, visto ser um trabalho 

científico. 
11 Três dessas entrevistas eu desconsiderei posto que estava elaborando as perguntas. 
12 Fui informada que esta Serventia está com problema de pessoal em que os funcionários preferem não falar 

porque todo mês alguém é demitido e o Titular não recebe nem os usuários do serviço nem outros Titulares, mesmo 

que seja para cumprir ofício entre as Serventias.  
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4ª Serventia, visita em 05/09/17 e 03/10/17 totalizando oito (8) entrevistas de quinze 

(15) funcionários conhecendo o Titular. Serviço criado em 13/10/2015; 

5ª Serventia, visita em 17/10/17, 07/11/17, 14/11/17 e 08/02/18 totalizando seis (6) 

entrevistas de trinta (30) funcionários sem indicação. Serviço criado em 22/08/1947; 

6º Serventia, visita em 29/11/17 e 13/12/17 totalizando cinco (5) entrevistas de quinze 

(15) funcionários sem indicação. Serviço criado em 02/03/1927; 

7ª Serventia, visita em 01/02/18 e 08/02/18 totalizando quatro (4) entrevistas de nove 

(9) funcionários sem indicação. Serviço criado em 20/02/1946. 

Dos cento e trinta e nove (139) funcionários13 consegui apenas trinta e seis (36) 

entrevistas que representa vinte e cinco por cento (25%) da totalidade do campo. Nas Serventias 

menores não há necessidade de exaurir o número de funcionários porque os traços 

característicos nas repostas são evidentes. E, que se assemelha também as respostas das 

Serventias com maior número de funcionários. Com este número de entrevistas já consegui ter 

as impressões iniciais e delimitar alguns problemas. 

A amostra aparenta ser pequena frente ao número de potenciais entrevistas, porém é 

preciso lembrar que a pesquisa é somente uma pequena amostra do todo. Um fragmento que 

acrescenta saber onde havia desconhecimento. é um descortinar no tema Burocracia nas 

Serventias Extrajudiciais.  

Cada peça acrescentada a um mosaico contribui um pouco para a nossa 

compreensão do quadro como um todo. Quando muitas peças já foram 

colocadas, podemos ver, mais ou menos claramente, os objetos e as pessoas 

que estão no quadro, e sua relação uns com os outros. Diferentes fragmentos 

contribuem diferentemente para a nossa compreensão: alguns são uteis por 

sua cor, outros porque realçam os contornos de um objeto. Nenhuma das peças 

tem uma função maior a cumprir... (Becker, 1997: 105) 

A amostra se mostrou suficiente para a pesquisa em si, pois ocorreu saturação tanto pelo 

número de entrevistados permitidos em cada Serventia, quanto pelas respostas colhidas e 

também pelas negativas recebidas ao argumento de que as respostas seriam as mesmas 

independente de qual funcionário fosse emiti-la.   

Em princípio, o que caracteriza os sociólogos é estudarem os conjuntos sociais 

(por exemplo, uma sociedade global ou organizações concretas dentro de uma 

sociedade global) enquanto totalidades diferentes da soma das suas partes. São 

os comportamentos de conjunto que lhes interessam em primeiro lugar, as suas 

estruturas e os sistemas de relações sociais que os fazem funcionar e mudar, e 

não os comportamentos, por si próprios, das unidades que os constituem. 

Porém, mesmo neste tipo de investigações especificamente sociológicas, as 

informações úteis, muitas vezes, só podem ser obtidas junto dos elementos 

que constituem o conjunto. (QUIVY e CAMPENHOUDT, 1992: 160) 

 
13 Números informados pelo site Justiça aberta < http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?#>. Acesso 

em: 02 fev. 2018. 
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Nas primeiras impressões percebi:  

a) Quanto menor o número de funcionários, mais a facilidade na entrada do campo e se 

o Titular não estiver presente, os funcionários falam mais, salvo na 4ª Serventia em que o Titular 

trabalha junto com os funcionários e eles sentem um bom ambiente de trabalho;  

b) A importância de apenas apresenta-me como professora sem dizer a matéria que 

ministro, usando o crachá de funcionária da Estácio que não faz menção de professora, 

constando somente nome e matrícula e mostrando ou não a carteira de estudante de doutorado 

da Estácio.  

c) O peso da pasta com a logotipo da Estácio que utilizei, folhas trimbradas, fichas de 

pesquisa para cada resposta com as perguntas pré-determinadas e campos para os dados 

objetivos, uso do crachá institucional. Um dos entrevistados me disse que percebeu que a 

pesquisa era séria por conta do uso da pasta da Estácio;  

d) Peso da indicação ou do conhecimento de algum funcionário;  

e) Percepção de um caráter privado do serviço pois os entrevistados se referem aos 

funcionários como clientela, expressam o caráter de vinculação à pessoalidade entre o 

funcionário e o cliente, inclusive para outros negócios e apenas para opiniões em sua vida 

financeira. Exemplifico com um fato que ocorreu comigo durante as entrevistas: precisei 

reconhecer firma num contrato e ela deveria ser atualizada na Serventia para adicionar meu 

sobrenome de casada. No local, o mesmo funcionário que foi um pouco ríspido quando pedi 

para fazer a entrevista me tratou sorridente e ao terminar o reconhecimento de firma, entregou-

me o cartão dele e disse: _Volte e fazer negócios conosco. É só me procurar. 

f) A impressão de vigilância permanente seja pelo número de câmeras instaladas nas 

salas, sejam pelos próprios funcionários e o medo constante da Corregedoria. Quase 90% dos 

funcionários citaram a fiscalização pelo Poder Judiciário com um traço forte no serviço de 

segurança. Durante as entrevistas fui questionada, por várias vezes, se eu era da Corregedoria. 

Aparenta regime de produção mecanizada em que o lugar precisa estar vazio. Enquanto há fila, 

pessoas esperando, posso ficar à vontade observando e anotando, mas quando o recinto esvazia, 

no mínimo dois ou três funcionários perguntaram-me o que desejava. 

g) O reconhecimento de firma (balcão14) é a porta de entrada em qualquer Serventia. Lá 

é indicada as informações, quem está atendendo, qual senha pegar. É o primeiro obstáculo físico 

na disposição da mobília das Serventias. Na 4ª Serventia há um funcionário destacado para esta 

função que circula pelo recinto e ajuda aos usuários e na 5ª Serventia há um outro balcão com 

uma funcionária que tem a função de portaria interfonando para os funcionários de Notas e 

indicando quem receberá cada usuário. O mesmo cenário ocorre na 7ª Serventia.  

 
14 Expressão usada pelos funcionários, que é um balcão na literalidade, alguns com vidros para impedir o contato 

das pessoas e somente a entrada de papeis e outros sendo um balcão simples na altura do peitoral de uma pessoa 

de estatura mediana. 
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h) Tempo é importante pois todos os funcionários estão ocupados ao extremo. Os 

funcionários de Notas são mais receptivos já que seu trabalho é angariar clientela; devem 

conquistar as pessoas por isso a maioria dos entrevistados são de Notas (escrituras públicas). Já 

os funcionários do balcão estão sempre correndo, contando dinheiro, fazendo pagamento. 

Apesar de ser da competência Notas (reconhecimento de firma e autenticação), eles não 

precisam se preocupar tanto com clientela, mas em fazer o trabalho o mais rápido possível, por 

isso, as entrevistas dadas por eles, ocorreu entre os clientes ou durante o reconhecimento de 

firma. Quanto aos funcionários de Registro esse são bens difíceis de se falar. O problema se 

inicia porque o registro normalmente é no andar superior, de acesso restrito não possuindo 

contato com o público externo, mas somente entre os funcionários. Caso o registro entre em 

exigência, são os funcionários do balcão que explicam, dificilmente um funcionário de Registro 

fala com o usuário. 

i) Pseudo-identidade de ideias: durante as entrevistas percebi que alguns entrevistados 

apontavam um ou outro funcionário para falar comigo e dizia que iria responder da mesma 

forma que ele já tinha respondido. Há uma ideia entre os funcionários de que as respostas as 

perguntas padronizadas serão sempre iguais porque o serviço é o mesmo. Em alguns momentos 

eu fui questionada do porque ter de falar com tantos funcionários já que todos responderiam de 

maneira igual. E, na minha última visita à 5ª Serventia, a funcionária do balcão responsável por 

enviar os clientes os funcionários de Notas disse que eu não poderia falar com ninguém pois 

era quinta-feira de Carnaval e todos estavam muitos ocupados e ainda perguntou se eu não tinha 

ido a outros cartórios. Respondi que sim e ela questionou do porque que eu queria falar com 

mais alguém naquele cartório já que todos iriam responder a mesma coisa tanto naquele quanto 

em outros cartórios. 

j) A escrita à mão causou incomodo em todas as Serventias que visitei. Observar e anotar 

inspirou grande curiosidade entre os funcionários. Alguns perguntavam o que eu estava 

escrevendo, porque estava escrevendo, os entrevistados queriam ler as respostas e os olhos 

sobre mim, enquanto eu fazia as anotações era muito forte. Quando deixava o caderno de campo 

e anotava no celular, magicamente ninguém mais prestava atenção. O papel e a caneta causaram 

tanto incomodo que muitos perguntaram se eu não era da Corregedoria. 

k) O anonimato nas entrevistas foi fundamental não só por se tratar de um traço na 

pesquisa científica, mas porque a grande maioria dos funcionários disse que só poderia "dar a 

entrevista" porque ela era anônima, valendo ressaltar ser um direito do entrevistado pela 

Resolução 510/16 CEP/CONEP e pela eticidade da pesquisa. Caso precisassem se identificar, 

não poderiam falar comigo. O mesmo ocorreu com a gravação das entrevistas, só dois falaram 

que permitiria a gravação pois já tinham cursado a pós-graduação e sabia o quanto era difícil 

fazer um trabalho. Um dos funcionários disse que se eu gravasse a entrevista teria que pagar o 

direito autoral de voz dele.   

l) o Carnaval é um traço cultural muito forte no Rio de Janeiro, local dessa pesquisa, 

pois na quinta-feira de Carnaval, as Serventias estavam cheias de usuários e vazias de 

funcionários já que alguns aproveitaram para finalizar suas férias ou "pular" o Carnaval, sendo 
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a quinta-feira o último dia de serviço e na sexta-feira a folga do Carnaval. A correria entre os 

funcionários era grande e nas Serventias que visitei pediram para que eu voltasse na segunda-

feira depois do Carnaval15, ou seja, somente onze dias após a vista contando dias da semana e 

fim de semana). 

Das impressões de campo analisadas pelo problema de pesquisa, após a análise em 

conjunto com o esquema teórico, foram encontrados três dados marcantes: 

a) O cartório deveria estar na rua e ele se encontra na casa, utilizando o Referencial 

teórico para cultura Da Matta. 

b) Tanto na rua quanto na casa, o Cartório é um sistema de burocracia, utilizando o 

referencial teórico de Da Matta e Faoro, pois desjudicializar não é desburocratizar, na 

concepção total de Hélio Beltrão.  O peso das insígnias como simbologia de poder e seriedade? 

Conforme relatado por funcionário durante a entrevista, há corretores que marcam a assinatura 

dos contratos no cartório, mesmo que não faça o reconhecimento de firma nas assinaturas, mas 

só em estar no local assinando já causa a impressão de segurança. 

A cultura do uso do cartório é meio a meio. Tem uma consciência de que o 

uso do cartório torna público o ato. Ex.: o corretor de imóveis vem assinar o 

recebo de sinal de compra e venda no balcão do cartório sem reconhecer a 

firma, só para demonstrar a segurança do ato (local traz o sentimento de 

segurança). (Participante 34) 

Outro exemplo é do peso do carimbo do cartório. Uma pessoa tinha que enviar a cópia 

da convenção de condomínio para uma prestadora de serviço. Esta só aceitava o documento se 

estivesse carimbado pelo cartório. Foi explicado que a convenção era antiga, logo dispensava 

seu registro e que não tinha como autenticar uma cópia já que a original tinha se perdido. E o 

funcionário da prestadora de serviço insistia que só aceitaria uma cópia da convenção desde 

que estivesse com o carimbo do cartório.  

c) E, o Cartório é burocracia como parte de um Plano de Estado, utilizando o referencial 

teórico de Bresser Pereira e Weber. 

 

1.2 - Metodologia da Pesquisa Realizada16 e descrição do campo: 

A pesquisa, em qualquer área que esteja desenvolvida, é realizada para buscar o saber 

científico onde o cientista joga suas teorias na realidade para colher o saber universalizado, 

 
15 No Rio de Janeiro, o carnaval começa na quinta-feira e termina na quarta-feira de cinzas, com alguns blocos 

desfilando pelas ruas ainda na própria quarta-feira de cinzas, quinta, sexta-feira, sábado e domingo do pós-

carnaval. Por isso o pedido para retornar na segunda-feira pós carnaval.  
16 Trechos da parte sobre pesquisa foi publicado pela autora do trabalho em: STANCATI, Maria Maria Martins 

Silva. Direito do consumidor: uma etnografia das súmulas do TJERJ, publicado pelo Grupo Multifoco, Selo Ágora 

21, sob o Título Direito do Consumidor, Dano Moral e Juizados Especiais Cíveis em Perspectiva: uma contribuição 

da universidade. ISNB: 978-85-5996-754-8 (capítulo do livro) 
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explicitando o escondido ou retirando o véu do sensu comum. É claro, que cada pesquisa 

mostrará parcela da realidade, ou seja, ela retratará um certo contexto, seja ele social ou 

bibliográfico (ALVES, 2011: 10). 

Você já pensou na semelhança que há entre os cientistas e os pescadores? O 

pescador está diante das águas do rio. E ele sabe que nas funduras daquelas 

águas nadam peixes que não são vistos. Mas ele quer pegar esses peixes. O 

que é que ele faz? Ele tece redes, lança-as no rio e pesca peixes. Se as malhas 

forem largas, peixes grandes. Se forem apertadas, vêm também os peixes 

pequenos... O cientista está diante do mar chamado “realidade”. Ele também 

quer pesca peixes. Prepara então suas redes chamadas “teorias”, lança-as no 

mar e pesca os peixes. Note: com suas redes o pescador pesca peixes. Não 

pesca o rio... Imagine que ele olha para as nuvens e deseja pesca-las. Para isso 

suas redes não chegam. O laboratório de um cientista são as redes que ele 

lança no mar da realidade para pescar conhecimento. (ALVES, 2011: 9) 

E, nesta parcela da realidade, pode ser retirado a generalização, que é o ponto da 

cientificidade pretendida na pesquisa. O bom cientista é aquele que num contexto simples ou 

comum, consegue enxergar, através de suas conclusões, debruçado no campo, onde se 

encontram os pontos de convergência que poderão ser observados em qualquer campo, desde 

que sobre o mesmo problema. 

Mas, para buscar a generalidade na realidade, o cientista deve utilizar métodos para sua 

coleta de dados, que nada mais são que suas ferramentas de trabalho. Desta forma ela faz a 

delimitação do campo e de acordo com seu objeto de pesquisa usará a ferramenta mais 

apropriada (ALVES, 2011:15), devendo sempre, deixar claro, qual foi o método utilizado para 

extrair a generalização da realidade. 

Quando o homem lhes mostrou o peixe dourado que sua rede apanhara, eles 

fecharam os olhos e o ameaçaram como a fogueira. Outros ficaram alegres e 

trataram de aprender a arte de fazer redes. Os tipos mais variados de redes 

foram inventados. Redondas, compridas, de malhas grandes, de malhas 

pequenas, umas para ser lançadas, outras para ficar à espera, outras para ser 

arrastadas. Cada rede pegava um tipo diferente de peixe. (ALVES, 2011: 16)17 

Assim, ele deverá indicar se usará o método teórico/dogmático ou se usará o método da 

pesquisa empírica, seja pela descrição do campo onde o cientista vive como se fosse um nativo 

que convive com o problema, na forma de etnografia (MALINOWSKI, 1984), 

(GOLDEMBERG, 2004: 21 e 22); seja pela descrição do campo com análise reflexiva da 

confrontação dos dados com o problema e a realidade encontrada através da etnometodologia 

(BISPO; GODOY, 2012), (OLIVEIRA; MONTENEGRO, 2012), (ALMEIDA, 2012); seja pela 

coleta e impressões ou dados diretos com as pesquisas quantitativas ou qualitativas (ALVES, 

2011: 70 e 71), (GOLDEMBERG, 2004: 14) visando a descrição da realidade.  

 
 
17 Neste texto a rede representa o método utilizado. Desta forma, como cada rede pegará um tipo de peixe, cada 

método trará um tipo de resultado diferente.  
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A música existe mesmo se o cd está sendo tocado numa sala vazia, sem 

ninguém a ouça. Mas isso não é a realidade da música. A realidade da música 

se encontra no prazer de quem a ouve. O mesmo vale para a comida. As 

cozinheiras cozinham para dar prazer aos que olham. Também os amantes 

beijam por causa do prazer: O desejo do prazer move o mundo. 

O prazer é uma experiência qualitativa. Não pode ser medido. Não há receitas 

para sua repetição. Cada vez é única, irrepetível. Um pianista não interpreta a 

mesma música duas vezes de forma igual. O “concerto italiano”, de Bach, põe 

em ordem meu corpo e minha alma. Outra pessoa, ao ouvi-lo, vai dizer: “Que 

musica chata!” (ALVES, 2011: 71) 

Escolhido seu campo frente a um problema, o cientista iniciará a coleta dos dados a fim 

de que sejam colhidos olhares sobre seu objeto de estudo, ou seja, a generalidade sobre o 

problema. E, esta análise pode ser feita sob vários filtros, além do filtro da ferramenta utilizada, 

que já indica o viés da pesquisa. Assim, se o cientista fez uma pesquisa empírica, coletando 

dados da realidade, ou seja, do ser, ele pode confrontar esses com os dados da doutrina; do 

dever-ser, indicando os pontos em comuns destes, bem como suas distâncias.  

Enfrentar os problemas diários com o olhar da pesquisa empírica trazendo o retrato da 

realidade nada mais é do que explorar essas relações sociais, cujo objetos de pesquisa estão 

inseridos, é explorar o campo do ser; aonde ocorre o abstrato pretendido no dever-ser. E 

conseguir verificar os problemas é enxergar além do mesmo, por um novo filtro pretendendo 

encontrar uma nova solução para um problema já debatido no dever-ser. O direito precisa de 

mais pesquisas desse tipo. O direito precisa de novos olhares para que não continue a trabalhar 

com meras repetições que não espelham a realidade18.   

Assim, não foi escolhido um único método para a confecção desta tese, mas ela se 

propõe a ser um conjunto de métodos que passa desde a observação direta, coleta de dados 

quantitativos e qualitativos por meio de entrevista, etnografia, estudo demográfico até uma 

análise doutrinária sobre o tema na primeira parte do trabalho. 

Neste momento da tese, será explorada a pesquisa empírica por meio de entrevistas 

semi-estruturadas com perguntas objetivas e subjetivas, ou seja, para se colher dados 

quantitativos e qualitativos. Essa escolha se deu com a motivação de confrontar a doutrina 

produzida no mestrado sobre o tema com o que efetivamente acontecia na realidade. 

É necessário dizer, em primeiro lugar, ainda que pareça redundância, que 

entrevistas não são a única maneira de se fazer pesquisa qualitativa — não 

existe vínculo obrigatório entre pesquisas qualitativas e a realização de 

entrevistas. Portanto, não é porque um pesquisador opta pela adoção de um 

método qualitativo que ele tem, necessariamente, que recorrer a entrevistas 

(sejam elas de que natureza for). Podemos fazer observações de campo e 

 
18 Essa visão da doutrina da repetição é trabalhada pelo grupo que frequento, o NEDCPD (Núcleo de Estudos em 

Direito, Processo, Cidadania e Discurso) do PPGD-UNESA/RJ, de liderança dos Professores Doutores Fernanda 

Duarte e Rafael Mário Iorio Filho, cuja crítica da doutrina da repetição se encontra no primeiro capítulo da minha 

dissertação: STANCATI, Maria-Maria Martins Silva. Administração de conflitos na jurisdição voluntária 

extrajudicial: subsídios doutrinários sobre sua possibilidade. 2016. 178 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Direito, Unesa-RJ, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-

doutorado/direito/dissertações-e-teses/>. Acesso em: 21 ago. 2016. 
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tomar nossos registros como fonte; podemos recorrer a documentos (escritos, 

registrados em áudio ou vídeo, pictóricos etc.); podemos fazer fotografias ou 

videogravações de situações significativas; podemos trabalhar com check 

lists, grupos focais, questionários, entre outras possibilidades. O que dá o 

caráter qualitativo não é necessariamente o recurso de que se faz uso, mas o 

referencial teórico/metodológico eleito para a construção do objeto de 

pesquisa e para a análise do material coletado no trabalho de campo. 

(DUARTE, 2004: 214 e 215) 

As perguntas objetivas eram: sexo, faixa etária, anos de trabalho em serviço cartorário 

e função exercida. Também estava previsto como pergunta objetiva a escolaridade, mas percebi 

que os entrevistados ao olharem o questionário respondiam as outras e ignoravam a 

escolaridade, por isso não fiz essa pergunta; E as perguntas subjetivas, já mencionadas, na qual 

os entrevistados poderiam explorá-las dando o tom da resposta que lhe fosse conveniente. O 

método da coleta de dados foi de entrevistas face-a-face.  

O uso dessa metodologia se deu como forma de entender a divergência ou não existida, 

porque doutrinariamente, a Jurisdição Voluntária Extrajudicial é o lugar de Justiça (DIP, 2011, 

p. 53), onde o Titular da Serventia, tal como o juiz faz a administração pública de interesses 

privados na função de pacificador social do conflito. Para os processualistas civis, essa 

jurisdição era típica do juiz, que agia como se um Notário ou Registrador19 fosse, na forma de 

Jurisdição Voluntária Judicial, desprezando a Extrajudicial. 

Não se insere correlativamente entre as atividades jurisdicionais, a 

denominada jurisdição voluntaria, a qual, de feito, não é jurisdição no sentido 

que explanamos. Por consequência, a contraposição tradicional de jurisdição 

voluntária e contenciosa é já hoje imprópria. Qualificou-se com o nome 

romano iurisdictio vonluntaria na doutrina e na prática do processo italiano 

medieval, aquele complexo de atos que os órgãos judiciais realizavam em face 

de um único interessado, ou sob acordo de vários interessados, in volentes; e 

o nome passou a designar também aqueles dentre tais atos que vieram, com o 

tempo, a transferir-se da competência dos juízes ordinários para a dos notários. 

Dos processos simulados perante o juiz passou-se a constituição de 

instrumentos de cláusula de garantia, outorgada pelos notários, chamados por 

isso de iudices chartularii. (grifo meu) (CHIOVENDA, 2002, p. 22 e 23) 

Contudo, pela doutrina Notarial e Registral, a função de administração pública do 

interesse privado, nasceu com os Notários20, que exerciam essa função com fé pública, passando 

posteriormente para os juízes, sem nunca sair da esfera extrajudicial, mantendo os dois tipos de 

Jurisdição Voluntária, a Judicial (abaixo conceituada) e a Extrajudicial em que o Estado, através 

das Serventias Extrajudiciais, continuam com a administração pública (faz parte da estrutura 

Estatal) de interesses privados. 

“A Jurisdição Voluntária é, por conseguinte, uma forma especial de atividade 

do Estado, exercitada em parte pelos órgãos judiciários, em parte pelos 

 
19 Nota e Registro são as funções do Titular da Serventia, além da prevenção de conflitos na pacificação social.  
20 Para mais informações sobre este tema: STANCATI, Maria Maria Martins Silva. Sistema notarial brasileiro x 

norte-americano – comparação pelas diferenças. Revista Juris Poiesis. Aano 19, n° 19, vol.1, jan-mai.2016 ISSN 

2448-0517 
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administrativos, e pertencem à função administrativa, embora distinta da 

massa dos atos administrativos, por certos caracteres particulares.” (grifo 

meu) (CHIOVENDA, 2002, p. 23) 

Com a mudança trazida pelo Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 3º , se faz 

uma releitura do princípio da inafastabilidade do poder judiciário, falando-se hoje em 

inafastabilidade da Jurisdição para amplificar este sentido de modo a englobar a Jurisdição 

Judicial na forma contenciosa (como já ocorria) e na forma Voluntária, e também a Jurisdição 

Voluntária Extrajudicial por conta dos procedimentos que foram desjudicializados pelo Novo 

Código de Processo Civil ou por leis esparsas.  

Essa releitura nada mais faz que reforçar a amplitude da Jurisdição Voluntária 

Extrajudicial como algo a ser explorado e estudado em suas características e vertentes, pois 

desde 1992, com a permissão do reconhecimento de paternidade diretamente na Serventia 

Extrajudicial21 (Lei 8.560/92), procedimento da desjudicialização começou seu movimento, 

tendo picos no divórcio e inventário extrajudicial e atualmente na usucapião extrajudicial. Sem 

mencionar os ofícios de cidadania (Lei 13.484/17), que abriu a possibilidade dos RCPNs de 

emitirem carteiras de identidade e passaporte.  

Logo, percebe-se que a desjudicialização é algo em movimento, que diante da 

necessidade da sociedade cria mecanismo que auxilia a cidadão a usar a máquina pública sem 

a necessidade de interferência do judiciário com rapidez, segurança, fé pública, validade, 

eficácia, publicidade e autenticidade do ato22.  

Contudo, o cuidado que se deve ter nesta conceituação é que apesar dos interesses serem 

privados, os dados interessam a máquina pública quanto a adoção de políticas públicas e 

cruzamento de dados. Exemplo: ao declarar o nascimento de criança, o RCPN que fez seu 

registro é obrigada a informar esse fato ao IBGE, DETRAN/RJ23 e outros órgãos, sendo os 

dados importantes para saber quantas pessoas residem naquele munícipio, quantas vacinas 

devem ser entregues no posto de saúde da localidade, dentre outras. O mesmo ocorre com 

relação ao óbito em que as informações deste são transmitidas24 ao IBGE, TRE, Secretaria da 

Receita Federal, INSS, Junta Militar, Secretaria de Saúde do Município, DETRAN/RJ, 

Ministério da Justiça, Rio Previdência, IML e Juízo da Vara de Execuções Penais para o 

cruzamento de dados. 

Quanto aos dados para as políticas públicas de nascimento, casamento e óbito é simples 

de visualizar, mas e quanto as escrituras públicas realizadas em Notas e Registro de Imóveis? 

A estas Serventias cabe o papel de fiscalizador do recolhimento de tributos federais, estaduais 

e municipais, tornando o Titular um responsável tributário25, frente ao fisco a este recolhimento, 

 
21 À época chamado cartório de rua, pois era um cartório, que fazia parte do Poder Judiciário, mas se localizava 

fisicamente fora do fórum. 
22 São atributos do ato da Serventia Extrajudicial de acordo com o art. 1º, Lei 6.015/73 (LRP) e art. 1º, Lei 8.035/94 

(LNR).  
23 Art. 750, CNEERJ (Consolidação Normativa parte Extrajudicial do Estado do Rio de Janeiro). 
24 Art. 799, CNEERJ. 
25 Art. 134, VI, CTN 
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devendo ainda, dos seus atos tenham por objeto bens imóveis ou direito a eles relativos, ser 

emitida a DOI (Declaração de Operação Imobiliária)26 para a Secretaria de Receita Federal.  

Frente a tantas responsabilidades é, também, conceituado como local de acesso à justiça 

será que na prática há a visualização dessas características e como os funcionários que atuam 

nas Serventias percebem esses aspectos? Para fazer essa confrontação que foi escolhida a 

metodologia de pesquisa empírica com o uso de entrevistas semi-estruturadas pois permitiria a 

autora da tese de fazer a observação participante e colher as impressões de quem presta o 

serviço. 

A realização de uma boa entrevista exige: a) que o pesquisador tenha muito 

bem definidos os objetivos de sua pesquisa (e introjetados — não é suficiente 

que eles estejam bem definidos apenas “no papel”); b) que ele conheça, com 

alguma profundidade, o contexto em que pretende realizar sua investigação (a 

experiência pessoal, conversas com pessoas que participam daquele universo 

— egos focais/informantes privilegiados —, leitura de estudos precedentes e 

uma cuidadosa revisão bibliográfica são requisitos fundamentais para a 

entrada do pesquisador no campo); c) a introjeção, pelo entrevistador, do 

roteiro da entrevista (fazer uma entrevista “não-válida” com o roteiro é 

fundamental para evitar “engasgos” no momento da realização das entrevistas 

válidas); d) segurança e auto-confiança; e) algum nível de informalidade, sem 

jamais perder de vista os objetivos que levaram a buscar aquele sujeito 

específico como fonte de material empírico para sua investigação. (DUARTE, 

2004: 216) 

 

Mas, o campo mostrou muito mais do que o acesso à justiça e a desjudicialização. 

Mostrou traços de uma estrutura rígida, baseada no medo, vigilância, alcance de resultados, 

além da burocracia em vários aspectos e amplitudes. Também mostrou a Serventia Extrajudicial 

como um lugar de segurança dos atos; de autoridade, poder e legitimidade, com traços de 

dominação weberiana. Uma segurança semelhante a do juiz na característica de um terceiro 

decide, carimba, assina e valida a situação de fato da pessoa.  

No campo, percebi a força dessa estrutura nos atos da vida civil e me veio à cabeça 

discursos fundados27 ou não de que os cartórios têm que acabar, que são um atraso na vida do 

brasileiro, que só trazem burocracia, mas numa das falas das entrevistas ficou claro que essa 

estrutura é utilizada como sinônimo de segurança, quando o entrevistado disse-me que o 

corretor de imóveis marca a assinatura do contrato no cartório, mas não reconhece a firma  

Meu primeiro sentimento no campo foi de desbravar algo escondido, um sentimento de 

felicidade que logo depois foi contaminado com o medo do que eu estava fazendo. Será que 

poderia falar o que eu via, será que poderia descrever que a realidade era diametralmente oposta 

 
26 Arts. 479, 546, §3º, 622 e IV, CNEERJ.  
27 Com base em estudos acadêmicos, em especial Cláudia Franco Corrêa e Ana Paula Mendes de Miranda que são 

contrárias a burocracia cartorária. 
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da doutrina que eu mesma tinha produzido, e principalmente, o que os entrevistados ganhavam 

em troca da entrevista.  

Essa necessidade vem de três vertentes: a) o pesquisador "quer" entrar em 

contato com a realidade e "desvendá-la"; b) ele precisa fazer isso porque sabe 

que é o único caminho possível para que seu trabalho se aprofunde e se 

expanda; c) a "realidade" vem de encontro a ele, por si só o atrai. *nota de 

rodapé (ALVES; SILVA, 1992: 66) 

 

Durhan (1986) alerta para as muitas armadilhas embutidas no processo de 

identificação subjetiva que se estabelece nesse tipo de coleta de dados, 

especialmente quando entrevistador e entrevistado compartilham um mesmo 

universo cultural. Nesses casos, adverte, corre-se sempre o risco de começar 

a explicar a realidade pelas categorias “nativas”, ou seja, de passar a olhar a 

realidade exclusivamente pela ótica do interlocutor. (DUARTE, 2002: 147 e 

148) 

Mas as entrevistas são uma troca, um diálogo, e o tempo todo eu tinha que fazer esse 

exercício de lembrar o primeiro sentimento de desbravar, de dizer o não dito, de explicitar o 

escondido e recordar o ganho que a pesquisa estava trazendo ao entrar neste lugar e conseguir 

descrevê-lo. Acho que o sentimento existia porque eu era muito próxima do campo já que desde 

de 2008 faço concurso para atuar nesta área28. Por isso o campo foi difícil, mas durante as 

entrevistas eu consegui (tentei ao máximo) me distanciar. Quando percebia as nuances de cada 

resposta, da construção da tese e até dos nãos recebidos, entendi que ali era meu lugar porque 

as negativas importavam. Como tenho acesso à justiça sem o acesso ao funcionário? O não foi 

muito importante para continuar a pesquisa. 

Vale lembrar, entretanto, que a fala do entrevistado tem valor nela mesma 

quando tomada como fonte de conhecimento e não pode ser utilizada como 

mera ilustração das teorias explicativas. (DUARTE, 2004: 223) 

 

Dito de outro modo, a entrevista é uma forma de interação social que valoriza 

o uso da palavra, símbolo e signo privilegiados das relações humanas, por 

meio da qual os atores sociais constroem e procuram dar sentido à realidade 

que os cerca (Flick, 2002; Jovechlovitch & Bauer, 2002).  (FRASER; 

GONDIM, 2004: 139) 

 

A entrevista é um diálogo. Específico, mas diálogo, algo do gênero 

“conversação”, pelo qual a lingüística se interessa. (LINCOLN, 2005: 835) 

No meu primeiro campo cheguei desnuda na pesquisa, mas impregnada de conceitos, 

com referencial teórico, já tentando antever as reações e a frustação chegou muito rápido. O 

tempo de espera, a observação durante a espera, o sentimento de vigilância, e finalmente o 

 
28 O conteúdo da pesquisa é direcionado, mesmo que inconscientemente pelo pesquisador pelas suas leituras 

prévias: “Trata-se de definir núcleos de interesse do pesquisador, que têm vinculação direta aos seus pressupostos 

teóricos (abordagem conceitual) e contatos prévios com a realidade sob estudo; ou seja, existe uma direção, ainda 

que não de forma totalmente declarada, para o conteúdo que vai ser obtido nas entrevistas (Queiroz, 1987), ao 

mesmo tempo em que a garantia de adequação do roteiro ao universo de vida dos sujeitos. (ALVES; SILVA, 1992: 

63)” 
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conseguir fazer algumas entrevistas me auxiliou a fechar as perguntas. Percebi que não 

poderiam ser mais de que cinco. Na verdade, quatro seria perfeito já que não poderia gravar as 

entrevistas por negativa dos entrevistos29. 

Aprender a realizar entrevistas é algo que depende fundamentalmente da 

experiência no campo. Por mais que se saiba, hipoteticamente, aquilo que se 

está buscando, adquirir uma postura adequada à realização de entrevistas 

semi-estruturadas, encontrar a melhor maneira de formular as perguntas, ser 

capaz de avaliar o grau de indução da resposta contido numa dada questão, ter 

algum controle das expressões corporais (evitando o máximo possível gestos 

de aprovação, rejeição, desconfiança, dúvida, entre outros), são competências 

que só se constroem na reflexão suscitada pelas leituras e pelo exercício de 

trabalhos dessa natureza. 

 

Entrevista é trabalho, alerta Zaia Brandão (2000), e como tal “reclama uma 

atenção permanente do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-

se intensamente à escuta do que é dito, a refletir sobre a forma e conteúdo da 

fala do entrevistado” (p. 8) – além, é claro, dos tons, ritmos e expressões 

gestuais que acompanham ou mesmo substituem essa fala – e isso exige tempo 

e esforço. (DUARTE, 2002: 146) 

Consegui fechar as quatro perguntas derivadas da primeira observação do campo e 

percebi que quatro também deveria ser o número de entrevistados quando eles falavam muito 

nas entrevistas, ou traziam bastante dados. As perguntas eram: 1) Na sua opinião seu serviço é 

ou não burocrático? Em qual sentido? 2) Seu serviço leva ao acesso à justiça tal como um 

processo no juiz? Porquê? 3) Pelo seu sentimento interno você presta um serviço público ou 

privado? 4) E a desjudicialização? Está fazendo sendo utilizada? Porque os usuários estão 

escolhendo essa via? E a usucapião extrajudicial? Porém realizadas na forma da última para a 

primeira. 

Quando as entrevistas eram simples eu poderia fazer mais entrevistas no mesmo dia. 

Alguns entrevistados se empolgavam, sentiam-se importantes, se ajeitavam na cadeira, 

limpavam a mesa enquanto outros apenas falavam pode sentar que te respondo. Para esses 

últimos aparentava um interrogatório. 

Cabe a ele, também, nesse procedimento, “desconfiar” dos seus interlocutores, 

como sugere MAGNANI (1986). Muitas vezes o entrevistado “encena um 

personagem” que, intuitivamente, percebe que o pesquisador deseja que ele 

seja ou diz o que acredita que o pesquisador gostaria de ouvir. Assim, nem 

tudo o que o informante diz deve ser tomado como “verdade”; trata-se da 

verdade dele, do ponto de vista dele, que precisa ser confrontado com outros 

olhares e com a prática observada no campo pelo pesquisador.  (DUARTE, 

2004: 223) 

O primeiro entrevistado de cada dia de ida ao campo era sempre desconfiado e o último 

já estava respondendo a pesquisa por curiosidade, porque me viu falando com os outros 

 
29 O pesquisador deve ter cuidado ao escolher o tipo de metodologia, pois esta já denota uma posição daquele. 
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funcionários e anotando as respostas30. No segundo dia de ida a mesma Serventia, por já terem 

me visto antes, alguns funcionários se dispunham a responder e outros já sabendo do que se 

tratava davam uma desculpa, que sempre era muito parecida no tocante a fazer um ato com 

urgência, seja certidão, escritura ou registro.  

Quando eu explicava a entrevista e dizia que não precisava de nome, pois era em caráter 

anônimo, ouvia uma respiração de alívio seguida da frase então posso responder31. Para retirar 

os dados objetivos eu explicava que era para fazer um quadro estatístico de quantos homens e 

mulheres entrevistados, a faixa etária, por isso não pedia a idade certa, tempo de serviço em 

cartório e o cargo. Quanto as três primeiras perguntas eram respondidas de forma tranquila, mas 

quanto ao cargo, muitos hesitavam, porém respondiam. Tudo que poderia identifica-los, os 

entrevistados evitavam de falar. Tanto que no formulário tinha o campo escolaridade que não 

foi respondido por este motivo. 

E, sempre durante a entrevistas, os entrevistados perguntavam porque eu estava fazendo 

aquele trabalho e para que ele me serviria. Para os que prestavam atenção quando da minha 

apresentação que sou aluna de doutorado, perguntavam para que servia o doutorado. Esses eram 

os entrevistados que não se comportavam como “estrelas”32 e dispunham mais atenção as 

minhas perguntas. 

Antes de tudo, é preciso entender a situação que se cria quando alguém, que 

se apresenta sob credencial de instituição de pesquisa, aborda outra pessoa 

para distingui-la com atenção especial e fazer-lhe perguntas cujas respostas 

supostamente tornar-seão informação ou opinião em trabalho científico. Há 

pessoas que se sentem como “aparecendo na TV”, outras constrangidas como 

em um interrogatório judicial. Em tal momento, aquelas pessoas são 

diferentes, vivem papéis diferentes de suas vidas ordinárias, e, mesmo 

transitório, o relacionamento que se cria é único, tomará matizes diversos ao 

longo da entrevista.  (LINCOLN, 2005: 834) 

Assim, pude perceber três tipos de entrevistados: os “estrelas” que respondiam as 

entrevistas e contavam detalhes de sua vida pessoal ou opiniões pessoais sobre determinado 

assunto ou trabalho. Esses demoraram mais tempo nas entrevistas e indicavam os colegas para 

responderem. Normalmente eram os primeiros a serem entrevistados. O segundo tipo era o 

“mediano”, que respondia as perguntas e também me perguntava quanto a minha profissão, 

 
30 Observou-se, ainda, que no início das entrevistas os sujeitos da pesquisa pareciam falar o que pensavam que o 

pesquisador queria ouvir. Isso demonstra que as relações de poder entre o pesquisador e sujeito da pesquisa podem 

tornar-se fatores dificultantes para o andamento das entrevistas, pois, no primeiro contato, há possibilidade do 

sujeito da pesquisa sentir-se retraído nessa relação, já que o senso comum reforça que o pesquisador faz parte do 

cientificismo. Tal situação pode ficar ainda mais intensificada, se houver diferença social entre pesquisador e 

pesquisado. (GRIEBELER OLIVEIRA et al, 2011: 489) 
31 Tais considerações levaram-me à decisão de nunca fazer referência, em artigos ou relatórios de pesquisa, aos 

nomes verdadeiros das pessoas que concedem os depoimentos. Entendo que ao recortar e editar as falas desses 

sujeitos, ao produzir diálogos fictícios entre pessoas que não se falaram, ao cruzar relatos orais e discursos 

acadêmicos, produzo um texto de minha autoria e de minha inteira responsabilidade, embora tenha como fonte as 

falas das pessoas entrevistadas. *nota de rodapé (DUARTE, 2002: 148) 
32 Essa tipologia que indiquei tem por base a conduta do entrevistado, pois se portava como se fosse uma estrela, 

alguém com status, com importância social que merecia ser ouvido. Assim como a tipologia de mediano e 

inquirido. 
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onde eu trabalhava e para que servia o doutorado. E o terceiro tipo que era o “inquirido”. Sentia-

se desconfiado, olhava para os lados, e respondia as perguntas com sim ou não. Mesmo que eu 

pedisse uma explicação maior, uma descrição, faziam-na de forma mínima. Porém, nos três 

tipos fui questionada se era da Corregedoria pois pensavam estar se tratando de correição 

surpresa.  

Quanto aos horários era bem flexível, já que eu não precisava marcar hora ou dia. 

Apenas precisava descobrir o horário de menor fluxo de gente para poder ter uma maior atenção 

dos entrevistados. Em muitas Serventias, eles pediam para que eu fosse no horário de abertura 

ou próximo ao horário de fechamento, onde o movimento estava menor. Avisavam que eu 

poderia ir durante o expediente, porém poderia ter que esperar muito tempo para ser atendida. 

Aliás, o traço tempo de atendimento é marcante nas Serventias pois a impressão é de 

que o salão deve estar sempre limpo, sem pessoas a atender ou esperar para que os funcionários 

possam fazer o serviço interno, que é derivado dos usuários. Ex.: uma pessoa entregou os 

documentos para redigir uma escritura pública de compra e venda. O tabelião atende ao usuário 

e após dispensá-lo imediatamente passa a digitação da escritura para marcar o dia da assinatura 

desta. Isso é considerado trabalho interno.  

Para captar todas as impressões descritas acima é que o método de pesquisa pelas 

entrevistas mostrou-se rico pois pude compreender melhor este lugar de justiça e de acesso à 

justiça numa realidade de serviço prestado com caraterística de serviço privado bem forte, 

inclusive pelos próprios funcionários que tratam as pessoas que se utilizam do serviço como 

clientes e não como usuários33.  

Apesar da Burocracia gerencial trazer a denominação de cliente-cidadão com usuário 

do serviço público, a expressão cliente usada pelos entrevistados é no sentido empresarial, de 

angariar público, lembrando o clientelismo/fisiologismo, derivado do estamento burocrático do 

patrimonialismo (BRESSER-PEREIRA, 2001: 236), que por meio de uma vinculação pessoal, 

cria laços de amizade/compadrio para a entrega de bens e serviços desprezando a 

impessoalidade. Esse vínculo foi encontrado na fala dos entrevistados, que mais à frente será 

explorado.  

Existem certos recursos à disposição do pesquisador, mas eles vêm mesclados 

a certas normas implícitas. Primeiro, pode-se e deve-se usar da literatura e, em 

especial, da fala dos sujeitos como parte da redação, das explicitações e 

interpretações, mas o dado precisa estar acima de tudo e muito saliente; 

segundo, o pesquisador trança informações diversas, recorre ao conhecimento 

em áreas afins, e busca um significado para elas, mas não lhe é permitido 

compactuar com o "achismo"; terceiro, ele trabalha artesanalmente "pintando" 

um quadro mas que deverá ser fiel e vinculado ao problema de pesquisa que 

investiga, ou seja, a sua "criação" está contida e delimitada pela realidade 

 
33 Pela Burocracia gerencial, os usuários do serviço são denominados de clientes-cidadão mesmo que a atividade 

se desenvolva no âmbito do serviço público, pois os desloca da posição de receptores do ato, para parte ativa no 

ato.  
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expressa pelos sujeitos (Biasoli-Alves & Dias da Silva, 1987) (ALVES; 

SILVA, 1992: 67) 

 

A análise final das entrevistas consistirá em dar sentido ao conteúdo do 

mosaico de categorias ou indexadores no interior dos quais estarão agrupadas 

as unidades de significação, tendo como referência os objetivos da pesquisa e 

o contexto em que os depoimentos foram colhidos. (DUARTE, 2004: 221 a 

222) 

Logo, o texto final produzido nesta tese será um recorte da realidade utilizando uma 

metodologia, própria com base no multi-métodos, para trazer o caráter científico da pesquisa 

de modo que possa ser reproduzido por outros pesquisadores para se ter o confrontamento de 

dados, lembrando que cada pesquisador traz sua lente própria e seus conhecimentos prévios 

dando um tom na pesquisa e nos resultados desta. Todavia, para se tentar uma análise mais 

imparcial possível é que será utilizado o programa WebQda, da Universidade de Aveiro-PT 

para a análise dos dados.  

 

1.3 - Dados da Amostra e Primeiros Resultados: 

 

Penso que, no caso de pesquisas que fazem uso de entrevistas, é necessário 

explicitar sempre: a) as razões pelas quais optou-se pelo uso daquele 

instrumento; b) os critérios utilizados para a seleção dos entrevistados; c) 

número de informantes; d) quadro descritivo dos informantes − sexo, idade, 

profissão, escolaridade, posição social no universo investigado etc. e) como 

se deram as situações de contato (como os entrevistados foram convidados a 

dar seu depoimento, em que circunstâncias as entrevistas foram realizadas, 

como transcorreram etc.); f) roteiro da entrevista (de preferência em anexo) e, 

g) procedimentos de análise (anexando, no final do texto ou relatório, cópia 

de uma das transcrições – desde que não haja necessidade de preservar a 

identidade do informante). (DUARTE, 2004: 219) 

O campo desta pesquisa foi delimitado na cidade de Niterói que possui vinte e seis (26) 

Serventias Extrajudiciais, sendo oito (8) delas com a competência de Registro de Imóveis com 

Notas, das quais sete (7) foram utilizadas nas entrevistas por estarem fisicamente muito 

próximas já que seis (6) se situam no bairro centro de Niterói e uma (1) no bairro Fonseca. 

Todas de fácil acesso como mostra as figuras abaixo retiradas do site do TJRJ. Percebe-se que 

a maioria das Serventias Extrajudiciais geograficamente está localizada no centro de Niterói, 

entre as ruas Aurelino Leal até a Rua São João.  

Interessante observar o porquê desses cartórios estarem localizados no centro da cidade, 

já que a escolha da localização da Serventia, fica a critério do Titular desta, desde que obedecido 

os critérios geográficos-territoriais impostos pelo limite da delegação. As atribuições e limites 

são encontrados nos arts. 11 e seus incisos da Consolidação Normativa do Estado do Rio de 

Janeiro – Parte Extrajudicial, na Lei 6.015/73 e no Código de Organização Judiciária do Estado 
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do Rio de Janeiro, art. 9834 que utiliza a denominação distrito e subdistrito, apesar de desde o 

Decreto 7.928/98 ter extinto a divisão de Niterói em distritos e subdistritos.  

E, a instalação da Serventia deve obedecer aos limites acima mencionados, pois ao 

instalar a Serventia, a Corregedoria Geral de Justiça é comunicada, podendo fazer inspeção 

pessoal no local emitindo o parecer favorável a instalação ou não.  

 
Art. 13, Consolidação Normativa – Parte Extrajudicial  

§ 3º. A instalação física e a mudança de endereço do Serviço Extrajudicial, 

atendidos os interesses da Justiça, devem ser comunicadas à Corregedoria 

Geral da Justiça para referendo, mediante expediente realizado pelo 

Titular/Delegatário, observando-se o limite territorial do Serviço, definido em 

lei. (Provimento CGJ nº 47/2012 e Processo nº 2012-029621) 

 

§ 4º. Protocolizado o requerimento previsto no parágrafo anterior, será 

determinada inspeção no imóvel para o qual se busca a mudança do Serviço, 

devendo o relatório de inspeção ser elaborado pela equipe de fiscalização, 

observando-se, dentre outras normas, o atendimento ao que dispõe o art. 4º da 

Lei n.º 8.935/9435. 

 
34 O Art. 98, COGJERJ, item 33 – Niterói, que traz cada ofício pela numeração atribuída, com sua competência de 

assunto (Notas ou Registro) e nos casos de competência geográfica territorial, a área de atuação da Serventia, como 

nos exemplos abaixo, dentre os quais ocorreram as entrevistas desta tese:  

6º Ofício - Tabelião de Notas e Oficial do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição (parte do 1º Subdistrito do 1º 

Distrito constituída por toda a área que, partindo do litoral, segue pela rua 15 de Novembro até atingir o ponto de 

interseção do eixo desta com o do prolongamento da rua Cotrim Silva, continuando pelo eixo da rua Barão do 

Amazonas até encontrar o ponto de interseção do eixo desta com o da rua Silva Jardim, até o mar, no Porto de 

Niterói, e, deste limite, por todo o litoral, até atingir o ponto de partida).  

8º Ofício - Tabelião de Notas e Oficial do Registro de Imóveis da 8ª Circunscrição (parte do 3º Subdistrito do 1º 

Distrito constituída pela área que começa no cruzamento dos eixos das ruas Marquês do Paraná e Miguel de Frias 

com o eixo da rua Dr. Paulo César; segue o eixo desta até encontrar o da Av. Estácio de Sá, continuando pelo eixo 

desta e do seu prolongamento até encontrar a reta que divide o 3º do 6º Subdistrito, continuando pelos limites do 

3º Subdistrito, em sentido Sul-Norte, com os 6º, 4º e 2º Subdistritos até o ponto de interseção dos eixos das ruas 

Marquês do Paraná, Miguel de Frias e Dr. Paulo César).  

9º Ofício - Tabelião de Notas e Oficial do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição (parte do 3º Subdistrito do 1º 

Distrito constituída pela área que começa no cruzamento das ruas Marquês do Paraná e Miguel de Frias com o 

eixo da rua Dr. Paulo César; segue o eixo desta e seu prolongamento até encontrar a Av. Estácio de Sá continuando 

pelo eixo desta e seu prolongamento até encontrar a reta que divide o 3º do 6º Subdistrito; continuando pelos 

limites do 3º com o 6º Subdistrito até o litoral, seguindo por este até encontrar o eixo da rua Miguel de Frias e por 

este seguindo até o ponto de cruzamento das ruas Marquês do Paraná e Miguel de Frias com o eixo da rua Dr. 

Paulo César).  

18º Ofício - Tabelião de Notas e Oficial do Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição (parte do 1º Subdistrito, que, 

partindo do ponto de interseção do eixo do 1º Distrito constituída pela área das Ruas Barão do Amazonas e Silva 

Jardim, segue pelo eixo desta até o litoral e por este até um ponto fronteiro à porta principal da estação da Estrada 

de Ferro Leopoldina, daí seguindo pelo prolongamento da Avenida Jansen de Melo e pelos eixos desta e da Rua 

Marquês do Paraná até o ponto de interseção do eixo desta com o da Rua Dr. Celestino, aí seguindo pela atual 

linha divisória entre os 1º e 2º Subdistritos, até encontrar o ponto de interseção desta com o eixo do prolongamento 

da Rua Cotrim Silva, segue pelo eixo do prolongamento desta e da Rua Barão do Amazonas até encontrar o ponto 

de interseção do eixo desta com o da Rua Silva Jardim, e parte do 6º Subdistrito do 1º Distrito, situado à esquerda 

da Estrada Caetano Monteiro e estrada nova de Itaipu, no sentido Niterói-Itaipu.  
35 Art. 4º Os serviços notariais e de registro serão prestados, de modo eficiente e adequado, em dias e horários 

estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que 

ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. 

        § 1º O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado, também, nos sábados, domingos e feriados 

pelo sistema de plantão. 
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Apesar de, por critérios legais, não haver impedimento de se instalar os cartórios no 

centro da cidade, seja pela facilidade de acesso, seja pela densidade de pessoas que circulam no 

local, tendo em vista a competência destes, há de se ressaltar uma característica antropológica 

para este fato, mesmo que esteja no subconsciente das pessoas.  

O centro detém a hierarquia, a superioridade (DAMATTA, 1997a: 32). É nele que o 

comércio se concentra, local de transações impessoais (DAMATTA, 1997b: 94), as operações 

financeiras são realizadas, as pessoas se encontram, os palanques são montados, os shows e 

comemorações são realizados e os protestos manifestados. No centro se concentram as relações 

sociais trazendo os excluídos (periferia) para um espaço de universalidade abstrato, pois ainda 

há exclusão (seja pela roupa, pele ou atitude).  

Nas cidades brasileiras, a demarcação espacial (e social) se faz sempre no 

sentido de uma gradação ou hierarquia entre o centro e periferia, dentro e fora. 

Para verificar isso, basta conferir a expressão brasileira “centro da cidade”, e 

também a conotação altamente negativa do espaço sub-urbano – suburbano -, 

novamente em contraste com os Estados Unidos. Se não fosse muita ousadia, 

poder-se-ia sugerir que a ausência de uma ocupação sistemática dos morros e 

elevações pelos segmentos dominantes teria alguma relação com essa 

obsessão pelo “centro”. Pois como seria possível montar a equação brasileira 

centro = dentro = superioridade social, se o morro isola e pode apontar para a 

periferia e para a individualização? (DAMATTA, 1997a: 32) 

  

 
        § 2º O atendimento ao público será, no mínimo, de seis horas diárias. 
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Figura 5 - Mapa dos Cartórios de RGI com Notas selecionados para as entrevistas 
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Figura 6 - Concentração dos cartórios no bairro Centro 
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Quanto ao critério de seleção dos entrevistados pretendeu-se entrevistar o máximo de 

funcionários em cada Serventia, pois qualquer representação da realidade seria válida para a 

pesquisa. O número de entrevistados totalizou-se em trinta e seis (36) tanto pela saturação na 

informação quanto pelo campo não permitir mais a entrada pois quem não foi entrevistado é 

porque não queria falar.  

Analisando os dados objetivos encontra-se as seguintes características: no total de 

entrevistados, 51,4% é do sexo masculino e 48,6% é do sexo feminino. Durante as entrevistas 

percebi os homens mais abertos a fala do que as mulheres, apesar de serem em maior número 

visualmente, aparentavam estarem mais ocupadas, fazendo multitarefas, e no momento da 

entrevista se dividiam em dois grupos: um que diziam que estarem muito ocupadas para 

responder a minha entrevista, e outro que perguntavam se eu me importava que elas 

respondessem enquanto trabalhavam. Todavia, algumas limparam a mesa e dedicaram atenção 

total para mim. Esta cena ocorreu na 1ª e na 4ª Serventia visitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a faixa etária dos funcionários retrata um público adulto-jovem (faixa de 30/40), 

mas não excluindo os mais experientes, pois encontrei funcionários com cinquenta (50) anos 

de serviço cartorário que me informaram que começaram a trabalhar de boy e só mudaram de 

cartório, não mudando de profissão. 

Tabela 2 - Divisão, por sexo, dos entrevistados 
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Apesar de não ser o objeto dessa pesquisa, um dado interessante que apareceu são as 

comparações da faixa etária dos entrevistados pelo gênero. Percebe-se que nas faixas de 20/30 

e 30/40 é igualitário o número de homens e mulheres entrevistados retratando uma realidade 

em que ambos estão inseridos no mercado de trabalho. Já na faixa de 40/50, ou seja, quem 

nasceu em 1968 e 1978, o número de mulheres é expressivamente maior, culminando com o 

momento de liberdade desta para o ingresso no mercado de trabalho. E na última faixa, de 60/70 

só se encontram homens.  

 

                                                                 Tabela 4 - Faixa Etária por sexo 

No tocante ao tempo de serviço cartorário, dentre os entrevistados, a variação foi do 

mais novo estando há quatro (4) meses trabalhando, até o mais velho com cinquenta (50) anos 

de trabalho, sendo a média de anos trabalhados dentre os entrevistados de 19 anos.   

0

2

4

6

8

10
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Faixa etária por sexo

Feminino Masculino

Tabela 3 - Número de entrevistados por faixa etária 
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Quanto a função exercida existe: os Titulares, também chamados de Delegatários ou de 

Oficiais/Registradores (de acordo com o serviço prestado), que são os responsáveis por toda 

gestão e infraestrutura das Serventias Extrajudiciais (art. 20 e 21, L. 8.935/94), e após 1988, 

receberam em caráter personalíssimo, vitalício36 através de concurso público de Outorga de 

Delegação37 do serviço. Para gerenciar as Serventias Extrajudiciais, os Titulares contratam 

escreventes, dentre os quais escolhe quem será seu substituto (tanto para responder pelo serviço 

quando não estiver quanto para realizar os atos nos quais esteja impedido) e os auxiliares, que 

serão empregados do serviço, todos com remuneração ajustada pela CLT38. 

Além dos Titulares, escreventes e auxiliares, pode ser que a Serventia Extrajudicial 

tenha para algum funcionário antigo, ainda remunerado ou não pelos cofres públicos, datando 

de quando as Serventias, tanto Judiciais quanto Extrajudiciais, pertenciam ao Poder Judiciário, 

sendo preenchidas por funcionários estatutários. Esses funcionários podem ser ainda 

remunerados pelo Poder Público ou pelo Titular da Serventia, ostentando o status de ex-

funcionário do TJ.  

Há ainda, a figura do Responsável pelo Expediente (RE), funcionário do TJ ou da 

própria Serventia Extrajudicial designado nesta função, pois o Titular faleceu, se aposentou ou 

 
36 Podem ser aplicadas sanções do Titular que culminam na perda da Delegação, não cabendo a estes a 

aposentadoria compulsória, mas somente a voluntária ou a devolução, da Serventia, ao Estado. Arts. 31 a 36, 

L.9.835/94. 
37 Esse instituto recebe a natureza de sui generis porque em Direito Administrativo outorga é uma forma de entrega 

do serviço público e delegação é outra, e este concurso é outorga de delegação, logo uma nova forma de ver a 

entrega do serviço público. 
38 Arts. 34 a 64, CNEERJ. 

Tabela 5 - Número de anos trabalhados em cartório 
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devolveu a Serventia ao Estado. Para que esta não fique acéfala, a figura do RE entra em cena, 

gerenciando-a, pois o serviço público não pode parar seu funcionamento.  

E, também, há a figura do Interventor, que ocorre no caso de suspensão preventiva do 

Titular quando seu substituto não pode assumir a liderança do serviço por também ser acusado 

da falta que acarretou o afastamento daquele. O interventor pode ser um funcionário do TJ ou 

não, recebendo a metade da renda líquida da Serventia durante o tempo de intervenção39.  

Contudo, nas entrevistas, encontrei outras denominações de funções e preferi mantê-las 

para efeitos de como os funcionários se apresentam em suas funções.  

 

 

 

 

1.4 – Etnometodologia, multi-métodos e análise de entrevistas: 

 

Para fazer a análise das entrevistas, utilizei a etnometodologia como metodologia de 

análise juntamente com o sistema de dados WebQda da Universidade de Aveiro – PT. Esse 

programa auxilia no cruzamento de dados, que são inseridos pelo pesquisador, emitindo 

relatório de acordo com as categorias criadas, elaborando nuvem de palavras, contando as 

palavras mais citadas e transformando os dados objetivos em gráficos.  

 
39 Art, 54, CNEERJ.  

Tabela 6 - Denominação da função no serviço 
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Pensar na etnometodologia é lembrar que não se trata de uma simples análise das 

entrevistas, dos ditos ou não ditos, mas do modo que se colheu esses dados, fazendo um 

encontro da fala com o contexto em que esta foi produzida na observação da prática40.  

O termo etnometodologia refere-se à “metodologia de todo dia”, constituindo-

se na junção de etno, que significa membro de um grupo ou do próprio grupo 

em si e metodologia que se refere aos métodos dos membros. Assim, a 

etnometodologia diz respeito às efetivas práticas situadas (PSATHAS, 2004). 

Maynard e Clayman (1991) apontam que a base da etnometodologia está nas 

atividades práticas pelas quais os atores produzem e reconhecem as 

circunstâncias em que estão inseridos, devido ao sentido que as práticas têm 

para eles. Assim, o principal objetivo etnometodológico é investigar os 

processos de realização das atividades, preocupando-se com o comportamento 

dos indivíduos envolvidos. (BISPO; GODOY, 2012: 4) 

Ou seja, se quer compreender a estrutura de burocracia pela prática do local, que o sensu 

comum, taxa por burocracia, observando seu trabalho, mas também como as pessoas se 

comportam neste local, seja ele Titular, funcionário ou cliente do serviço. Por isso, foi adotado, 

como metodologia, um multi-método, que passou pela observação, anotação das impressões 

pessoais e entrevistas. 

Assim, adotar uma postura etnometodológica significa procurar compreender 

a sociedade tomando como referência as práticas cotidianas de um grupo, ou 

de uma comunidade. Isto implica dizer que o saber não se constrói com 

observações “imparciais” fora do contexto do objeto de estudo, mas é criado 

na interação com o meio. (BISPO;  GODOY, 2012: 4)  

 

Como já dito antes, durante as entrevistas, apresentei a carta de pesquisa assinada pelo 

Vice-Reitor de Pesquisa da Universidade, o crachá de funcionária da Universidade, a carteirinha 

de estudante e utilizei a pasta do Seminário de Pesquisa da Estácio Nacional, bem como as 

fichas de pesquisas eram em modelo único, sem local para nome, com o timbre da Universidade.  

Quando pedia para fazer a entrevistas, os entrevistados ficavam um pouco reticentes, 

mas após apresentar toda documentação acima, eles falavam, porém, mesmo assim alguns se 

esquivavam. E, a todo momento eu era questionada se era da Corregedoria, para que servia a 

 
40 Garfinkel, então, passou a pensar em como designar o estudo desses procedimentos, desses métodos pelos quais 

os jurados realizavam a sua tarefa enquanto tais. Lendo alguns documentos etnográficos, ele percebeu que havia 

seções intituladas etnobotânica, etnofísica e etnofisiologia. Daí surgiu a etnometodologia, o estudo dos 

etnométodos, ou seja, dos métodos pelos quais os indivíduos realizam e ao mesmo tempo dão sentido às suas ações 

sociais. O uso desses etnométodos seria, então, fruto do que Garfinkel chamou de “raciocínio sociológico prático”, 

um conjunto de metodologias empregadas pelos membros da sociedade e observadas na gestão cotidiana de seus 

afazeres práticos rotineiros (Ibid, p. 51). (ALMEIDA, 2012: 208) 

Como Rawls (2008) pode-se afirmar que a etnometodologia busca pela compreensão de como o trabalho é 

realizado e como os problemas são detectados e resolvidos pelos trabalhadores em um contexto coletivo. Nesse 

contexto pensar a etnometodologia como uma possibilidade para compreender os fenômenos organizacionais 

conduz a uma epistemologia orientada para o cotidiano e pautada nas práticas dos atores sociais. (BISPO; 

GODOY, 2012: 2) 
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pesquisa, num cunho sempre de medo, pois diziam que tinham apreensão de ser uma Correição 

surpresa. 

A correição, nada mais é, que um procedimento de fiscalização dos atos Notariais e de 

Registro, tendo como modalidades ordinária e extraordinária, realizada sempre que necessário, 

ou à pedido de qualquer interessado (CNERJ - Art. 80. Qualquer pessoa poderá apresentar 

reclamação à Corregedoria Geral da Justiça, em decorrência de abusos, erros ou omissões 

praticados nos Serviços Extrajudiciais.), para verificar ser a Serventia vêem cumprindo suas 

obrigações legais bem como agindo em observância da lei, quer dizer, recolhendo os fundos, 

emitindo nota dos atos, qualificando os títulos, fazendo exigência quanto a documentos 

faltantes, dentre outros trâmites próprios do exercício da função41. 

Essa inspeção é permanente, realizada pelo Corregedor Geral de Justiça do Estado e 

pelos Juízes de Direito com competência para Registros Públicos, podendo desta resultar num 

ato normativo, instruções, correção de falhas, punição por faltas funcionais e abusos 

culminando em anotação em ficha funcional, sindicância ou processo administrativo funcional, 

sem prejuízo de consequências na esfera cível e criminal. Ou seja, se pegar algum desvio, o 

Titular é punido, por isso o medo constante da correição.  

A correição na modalidade ordinária, ocorre anualmente, com data marcada, quer dizer, 

o Titular tem tempo de verificar suas pendências e corrigi-la antes da correição. Já a 

extraordinária, é excepcional e realizada à qualquer momento determinada pelo juiz 

Corregedor-Geral ou pelo Conselho da Magistratura, independente de prévio aviso, podendo, 

ainda ser delegada a um Juiz de Direito auxiliar da Corregedoria. Em sendo encontrada 

irregularidades, essas são imediatamente apuradas seja por sindicância ou processo 

administrativo42.  

 
41 CNJGERJ - Art. 65. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artigos 6º a 13, 

da Lei n.º8.935/94, será exercida pela Corregedoria Geral da Justiça, 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. Arts. 6º e 13 da Lei Federal nº 8.935/1994. Art. 66. A função correicional 

consiste na orientação, fiscalização e inspeção permanente sobre os Serviços Extrajudiciais, sendo exercida em 

todo o Estado do Rio de Janeiro pelo Corregedor-Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos Juízes 

de Direito, nos termos do CODJERJ, Art. 67. No desempenho da função correicional poderão ser baixados atos 

normativos, instruções, corrigidas as falhas, punidas as faltas funcionais e os abusos, com anotações em ficha 

funcional, após regular sindicância ou processo administrativo funcional, sem prejuízo das consequências civis e 

criminais. Art. 68. A correição permanente dos Serviços Extrajudiciais consiste na fiscalização, por parte da 

Corregedoria Geral da Justiça e dos Juízes de Direito com competência em matéria de registro público e registro 

civil das pessoas naturais, por meio de inspeção constante e através de verificação de livros, papéis ou atos 

submetidos a exame judicial. 
42 CNERJ - Art. 73. O Juiz encarregado da correição verificará, no âmbito dos Serviços Extrajudiciais que lhe 

foram designados, e de acordo com a finalidade para a qual foi instaurada, se: 

I -encontra-se regular o quadro funcional; 

II -atendem com presteza e urbanidade às partes ou retardam indevidamente os atos de ofício; 

III -possuem todos os livros ordenados em lei ou atos normativos, devidamente abertos, numerados, rubricados, 

encerrados e regularmente escriturados ou formados; 

IV -possuem todas as pastas, fichas substitutivas e demais documentos ordenados em lei ou atos normativos; 

V -os boletins estatísticos estão regulares, e se os seus dados conferem com os registros do Serviço e foram 

oportunamente enviados; 
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Durante as entrevistas, percebi que o elemento surpresa era bom, pois eu conseguia falar 

com algumas pessoas (normalmente três ou quatro) e um indicava o outro, enquanto os outros 

funcionários ficavam observando o que estava ocorrendo. E, na indicação diziam: _ Pode falar 

com ela porque ela não está perguntando “nada demais”. Sempre o primeiro testava as 

perguntas para saber se eu poderia falar com os outros. Esse cenário ocorreu em todas as 

Serventias visitadas. 

No segundo dia, alguns funcionários participavam da entrevista, mas outros que já 

tinham me visto se esquivavam alegando urgência e excesso de serviço. No terceiro dia eu já 

não conseguia falar com mais ninguém, ou no máximo alguém que tinha iniciado a falar 

comigo, mas não conseguiu terminar. Todos os funcionários já estavam atentos a minha entrada 

do campo e alegavam muito serviço no dia. Este cenário ocorreu em várias Serventias, mas em 

duas, em especial, porque fui na quinta-feira de carnaval, onde fui alertada que era carnaval e 

que a Serventia estava com desfalque de funcionários. Por isso eu não poderia falar com 

ninguém.  

Dentre as perguntas, iniciava a entrevista pela pergunta da desjudicialização, se estava 

sendo utilizada e perguntava sobre o divórcio, inventário e usucapião. Quanto ao último 

instituto percebia um pouco de medo ao falar dele, por parte dos entrevistados. Alguns 

criticavam, dizendo se tratar de assunto novo e outros apenas diziam que não fazia. Poucos 

(dois ou três) perguntaram se durante as entrevistas eu achei algum cartório que fizesse. 

Interessante notar o medo da fala sobre a Usucapião Extrajudicial se esta já se 

encontrava disposta em lei desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, 

tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se posicionado sobre o assunto quando 

ocorreu a emissão do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) nº 23/16 TJRJ, que 

facilitou algumas questões controvertidas e sanou dúvidas e também após o CNJ ter emitido o 

Provimento 65/17 regulamentando o procedimento e sanando algumas dúvidas, que porventura 

ainda existiam.  

Retornando à empiria, após analisar as entrevistas, anotei nas fichas como Participante 

1 até Participante 35, totalizando trinta e seis (36) entrevistas a fim de não nomeá-las para evitar 

 
VI -a frequência e recolhimento previdenciário dos Titulares e serventuários dos Serviços Extrajudiciais estão 

regulares, conforme registros do Serviço encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça, anteriormente; 

VII -consta a prática de erro ou abuso que deva ser emendado, corrigido, evitado ou punido, no interesse e na 

defesa do prestígio da Justiça;  

VIII -estão sendo cumpridos os atos normativos expedidos pelos órgãos da administração judiciária superior; 

IX -o Serviço é mantido em perfeitas condições de conservação, limpeza e higiene, com os procedimentos, livros, 

fichas e demais documentos devidamente classificados e guardados; 

X -são observadas as normas do regimento de emolumentos; 

XI -foram sanadas irregularidades porventura apontadas em correição ou inspeção anterior; 

XII -os atos que geram os reembolsos recebidos pelos Serviços Extrajudiciais de Registro Civil das Pessoas 

Naturais não oficializadas estão de acordo com o que preceitua a Lei Estadual nº 3.001/98, e Lei Estadual nº 

3.001/1998 

XIII-são cumpridas as ordens judiciais. 
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a identificação, sendo a numeração feita da seguinte forma: agrupei todas as entrevistas da 1ª 

Serventia independente da data da entrevistas e segui neste método até a última Serventia.  

Nas fichas continuam os dados objetivos retirados: sexo, faixa etária, tempo de cartório, 

função exercida e data da entrevista, que se tornou um marco para o cruzamento de dados 

quando se fala em usucapião extrajudicial, e as perguntas subjetivas.  

No tocante a fala, após digitada e feito o upload no sistema WebQda, denominada de 

fonte internas, pois foram realizadas num contato direto do pesquisador, categorizei os trechos 

destas utilizando as seguintes palavras-chave abaixo, seguida do sentido que se pretendeu ao 

categorizá-las, numa classificação do programa chamada código livre. 

Nelas se pode verificar o que foi vinculado a categorização percebendo o número de 

vezes que a categoria foi referenciada (citada) nas entrevistas, quantas fontes citou a categoria 

(Participantes) e o sentido pretendido pelo pesquisador ao categorizar o trecho da fala, conforme 

o quadro abaixo.   

 

Categorização Refs Fontes Sentido 

Burocracia 38 29 
Burocracia como estrutura brasileira de 

poder ou de Estado 

Burocracia Positiva 9 9 
Aspectos tidos por positivos ao se ter a 

burocracia. 

Burocracia 

Negativa 
6 6 

Aspectos tidos por negativos ao se ter a 

burocracia. 

Acesso à justiça 27 23 
Percepção de sentimento de justiça e 

formas de acesso à justiça 

Fé-pública 10 10 
Referência à publicidade e a fé-pública do 

ato. 

Segurança 17 14 Forma de feitura do ato. 

Jurisdição 

Voluntária 

Extrajudicial 

14 13 

Exemplos citados pelos entrevistados que 

se encaixam no conceito desta jurisdição. E 

exemplificação de atuação do titular como 

juiz. 

Desjudicialização 18 16 
Descrição de procedimentos 

desjudicializados. 

Estrutura Brasileira 43 25 

Descrição da burocracia com parte da 

estrutura de Estado Brasileira, entre a 

burocracia clássica weberiana e a 

burocracia gerencial. 

Rapidez 3 2 Indicação temporal do ato cartorário. 

Vinculação ao 

funcionário 
10 9 

Descrição dos vínculos criados entre o 

funcionário e os usuários do serviço. 
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Vinculação aos 

órgãos 
15 12 

Descrição da vinculação dos cartórios aos 

órgãos tais como Corregedoria Geral de 

Justiça, Poder Judiciário, CNJ, dentre 

outros. 
 

Após realizadas as categorizações e codificação das fontes, passa-se para o terceiro 

passo, que seria a análise das entrevistas pelo cruzamento de dados chamado pelo programa de 

questionamentos. Neste ponto de análise, pude verificar quais foram as palavras mais 

frequentemente utilizadas nas entrevistas e o número de vezes que se repetiram. Fiz o quadro 

das cinquenta (50) palavras mais utilizadas com o número mínimo de seis (6) caracteres, porém, 

deixo abaixo a nuvem de dez (10), cinquenta (50) e cem (100) palavras mais utilizadas.  

Palavra Repetição 

serviço 166 

Porque 132 

público 109 

burocrático 84 

justiça 81 

usucapião 78 

sentimento 65 

privado 63 

acesso 56 

extrajudicial 50 

pessoas 47 

sentido 47 

burocracia 46 

desjudicialização 45 

cartório 45 

processo 45 

fazendo 40 

interno 38 

usuários 37 

Sujeito 37 

utilizada 37 

escolhendo 36 

opinião 36 

procura 31 

inventário 27 

segurança 27 

pessoa 23 

divórcio 20 

judicial 19 

documentos 18 

certidão 18 
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Corregedoria 18 

informação 17 

escritura 17 

funcionário 17 

registro 16 

entrevistado 15 

imóvel 15 

pública 14 

 

Nuvem de dez (10) palavras mais citadas: 

A primeira nuvem traz uma palavra bem evidente, que é serviço. O Sentido desta palavra 

foi utilizado para serviço público ou privado, na concepção do verbete de servir. Alguns 

entrevistados me explicaram qual era o serviço que faziam, se era ou não burocrático em sua 

concepção e ainda o motivo pelo qual detinham determinado sentimento.  

Outra palavra citada é porque, pois durante as entrevistas, os entrevistados sempre 

explicavam como o serviço era realizado, sua impressão. Muitos entrevistados foram didáticos 

falando de forma fundamentada sobre os questionamentos, por isso a palavra porque aparece 

de forma tão relevante.  

Seguido se encontra o verbete público. Seja porque foi usado juntamente com o verbete 

serviço, seja pelo ato em si, mas recebi várias explicações do serviço ser público ou privado, 

que aparenta ser uma repartição pública, que os usuários se sentem dentre de um setor público, 

os atos serem públicos, enfim, várias vezes o verbete público se eleva. 

Já o verbete burocrático, foi ligado ao serviço em si, quando os entrevistados disseram 

sua impressão pessoal de ser ou não burocrático, bem como sua opinião que poderia convergir 

ou não com a impressão do serviço. Ex.: em várias falas, os entrevistados disseram que era 

burocrático na impressão pessoal, mas que me sua opinião era necessário, era bom, era ruim, 

ou seja, o verbete passeou pelo aspecto cultural e estrutural nas entrevistas.  
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E, finalizando a primeira nuvem, o verbete justiça se expõe pois ele foi citado com o 

sentido de aspecto de justiça, lugar de justiça, de fazer justiça ligando esse sentimento a sua 

ocorrência extramuros do Judiciário. Assim, por ser rápido há justiça, quando “resolve a vida 

do cliente” entrega justiça, por ser eficiente entrega justiça, por mexer com a propriedade, 

entrega justiça... 

 

Na nuvem de cinquenta palavras se destacaram: Usucapião pois dentro da pergunta 

sobre a desjudicialização eu desbobrava-a questionamento este instituto pela sua novidade na 

modalidade extrajudicial no ordenamento jurídico. Muito se falava de sua possibilidade, por 

isso, quis ver na prática. E, durante as entrevistas, apenas uma Serventia realizava tal 

procedimento.  

O próximo verbete mais citado é sentimento. Seu uso se deu porque uma das perguntas 

era sobre o sentimento do entrevistado quanto ao serviço que prestava, se público ou privado, 

bem como a pergunta sobre burocracia e desjudicialização. Nas três eu busquei o retrato do 

serviço pela visão do entrevistado, por isso o verbete apareceu sessenta e cinco vezes nas 

entrevistas. 

Seguido se encontra o verbete privado. Ele aparece nos discursos ligado ao verbete 

serviço e acesso. Muitos entrevistados se sentem num serviço privado, ou tratando de interesses 

privados, porém, ao mesmo tempo, não entender ser o serviço privado simples, pois, em vários 

momentos, este se entrelaça com o serviço público.  
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E o último verbete mais citado, nesta nuvem, foi acesso. Nas entrevistas procurei 

entender se haveria ao tipo de acesso à justiça extrajudicial. Questionei se o serviço gera o 

acesso ou o sentimento de justiça; se o serviço entregava acesso à cidadania, dentre outros 

aspectos. Desta forma, este verbete aparece cinquenta e seis (56) vezes durante as entrevistas.  

 

Quando se amplia a nuvem, verbetes como usuários, sentido, processo, 

desjudicialização, extrajudicial, opinião ficam mais aparentes, enquanto que judiciário, cliente, 

segurança, responsabilidade e a tão temida corregedoria se distanciam do núcleo. 

Desta análise da nuvem de palavras verifica-se que o serviço, seja na acepção da palavra 

servir, no seu ato em si, ou na dicotomia público-privado é o ápice do discurso nas entrevistas. 

Interessante essa presença numa pesquisa que trabalha a burocracia. Como servir está ligado à 

burocracia? Será que é porque o serviço é burocrático ou seria o inverso – desburocratizar. 

Vale questionar no sentido cultural como os verbetes: serviço, justiça, público, privado, 

acesso, sentimento, burocrático se encontram tão próximo, se num primeiro momento de análise 

parecem tão distantes, pois algo burocrático não seria um serviço no sentido de servir, ou ainda 

que levaria a um acesso à justiça, utilizando a lógica do sensu comum. Seriam ideias 

contraditórias, se que mostraram convergentes nas entrevistas. E, para compreender melhor os 

verbetes, passasse para a análise das entrevistas em si.  

A próxima análise é realizada na parte questionamento do programa, chamada Matrizes, 

onde se cruzam dados objetivos com as categorizações traçando um paralelo entre elas, podendo 

perceber um traço característico ou por grupo analisado, ou pela categoria escolhida em si. 
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Para esta análise, cruzei as categorias: Burocracia, Burocracia Positiva, Burocracia 

Negativa, Acesso à Justiça, Jurisdição Voluntária Extrajudicial, Vinculação aos órgãos ou 

funcionários, Estrutura Brasileira, Desjudicialização, Fé Pública e Rapidez com os dados 

objetivos: a) tempo de cartório – a fim de buscar a prática vivenciada percebendo se há diferença 

entre um funcionário mais antigo e outro mais novo; b) função – com o intuito de verificar se 

as impressões entre o Titular e os funcionários são diversas ou similares mesmo que os 

primeiros tenham se preparado para a função através da prova do concurso e os segundos não 

e c) faixa etária – para se verificar se há mudança de pensamento entre as gerações sobre 

determinados assuntos que se fazem presente na estrutura cartorária desde seu início.  
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Capítulo II - Resultados: 

 Os resultados foram organizados não na ordem que se apresentaram na análise das 

entrevistas, mas numa conversa entre esses e as concepções de burocracia que foram escolhidas 

para serem trabalhadas nesta tese. Desta forma, no primeiro resultado a categoria burocracia é 

tratado em seus sentidos e usos, percebendo que há mais do que o sentido positivo ou negativo 

do vocábulo. O segundo resultado é quanto ao sentimento de justiça, lugar de justiça na 

burocracia da estrutura social, em como este sentimento funciona numa mistura de público com 

privado. O terceiro resultado é a vinculação entre o funcionário e o cliente-cidadão, utilizando 

uma lógica de clientelismo do estamento burocrático, mas sem afastar o burocracia gerencial 

que traz o cidadão não somente como um usuário do serviço, e sim, como um sujeito de direito 

do serviço público.  

 

 

 

2.1 – Categoria Burocracia: sentidos e usos. 

 

 Por ser a ideia inicial trabalhar com a burocracia neste lugar em que se encontra o 

sentimento de justiça, é que a análise dos resultados começará respondendo o questionamento: 

qual foi o sentido de burocracia indicado pelos entrevistados, caso seja entendido pela sua 

existência? Frente a pergunta realizada durante as entrevistas 1) Na sua opinião, o seu serviço 

é ou não burocrático? Em qual sentido? 

 

 Para tanto, na análise das entrevistas, a categorização da palavra burocracia foi utilizada 

no sentido de estrutura brasileira de poder ou de Estado aliado a visão do entrevistado de acordo 

com a função43 exercida na Serventia.  

 

 
43 Apesar de, por função, existirem apenas o Titular, substitutos e escreventes, sete denominações diferentes foram 

encontradas nas entrevistas. O encargo decorrente da função, por ser de livre escolha do Titular, regulamentado 

pela lei trabalhista (CLT), como ocorrer por progressão interna (inicia como boy e chega a substituto) ou por 

contratação direta devido a experiencia profissional ou conhecimento pessoal do funcionário, aliado ou não à faixa 

etária. 

0 5 10 15 20 25 30

Escrevente

Titular

Auxiliar de cartório

Auxiliar de balcão

Substituto

Ex-TJRJ

Burocracia x Função

Tabela 7 - Número de citações sobre burocracia versus a função exercida 
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O gráfico acima representa a função exercida em relação ao número de vezes que o 

aspecto burocracia foi citado nas entrevistas nos seguintes números e termos: Titular: citada (2) 

duas vezes em uma entrevista; Auxiliar de cartório: citada (1) uma vez em uma entrevista; 

Auxiliar de balcão: citada (2) duas vezes em duas entrevistas e substituto: citada  (5) cinco vezes 

em cinco entrevistas. 

Escrevente, foi o que mais citou, foram (28) vinte e oito citações em vinte entrevistas 

tendo como o sentido base das respostas a questão de ser burocrático por ter muitos documentos, 

porém os próprios entrevistados traçam o paralelo entre a necessidade desses documentos e a 

segurança do ato. Só é seguro pelo alto número de documentos pedidos. Da mesma forma 

indicam ser burocrático, mas benéfico, seguro, importante e necessário.  

 

É burocracia benéfica por conta do alto número de documentos. Hoje é mais 

seguro, mais burocrático por conta do estelionato. (Participante 1) 

 

O serviço é muito burocrático porque tem muitas certidões, cartório diferentes 

para pedir informação, mas é necessário para a segurança. (Participante 3) 

 

Burocracia é importante aos processos para o ato, poderiam ser mais ágeis, 

mas a segurança é mais importante. (Participante 3) 

 

Burocrático porque tem muito detalhe. Burocracia é bom porque tem 

segurança de fazer corretamente e porque é necessário. (Participante 4) 

 

Muito truncado, burocrático porque tem muito papel. (Participante 13) 

 

É muito burocrático, muito papel. Inventário é célere (1 mês) depois de 

arrecadada toda documentação necessária. A burocracia é necessária, mas 

burocrática. (Participante 22) 

 

É burocracia ruim porque tem muito papel, faz o cliente gastar muito dinheiro 

(custo das certidões) e se for pela Defensoria Pública demora muito. 

(Participante 23) 

 

A burocracia é necessária porque relaciona a veracidade das informações, a fé 

pública e a segurança na declaração. Há uma cultura na relação com a pessoa 

criando um vínculo. Ex.: titular é atento ao público, tem satisfação em prestar 

informação ao público. (Participante 31) 

 

Outro aspecto da burocracia encontrada lembra a fala de Hélio Beltrão que diz que mais 

importante que o corpo do defunto é a certidão de óbito. E essa é uma característica do sistema 

brasileiro de Registro Público, onde o papel vale mais. O exemplo que dou em minhas aulas de 

Direito de Família é do caso de um homem que detém uma União Estável informal e um 

casamento no civil, concomitante. Quando ele falece as duas viúvas irão ao INSS para se 

habilitar na pensão por morte. A esposa, com a certidão de casamento, consegue se habilitar na 

pensão no ato, pois o documento afirma seu direito. Já a convivente deve ingressar com uma 
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ação no judiciário para ter seu direito, que já existe, declarado judicialmente, para que se tenha 

alguma validade.  

É preciso acabar, na Administração, com o habito de imaginar que uma coisa 

só acontece realmente depois que se transforma em documento. No Brasil, a 

presença do defunto merece menos fé do que a certidão de óbito. (BELTRÃO, 

1984: 127) 

Esse rol de documentos exigidos, que nas falas anteriores foram tidas por burocráticas, 

mas necessárias pela segurança, traz um retrato da vida das pessoas envolvidas no ato, quer 

dizer, apesar de não conhecer pessoalmente os participantes do ato, pela documentação 

apresentada há uma apresentação, ou seja, seu estado civil, quantas vezes foi casado ou viúvo, 

se está interditado e a extensão desta, se é o real proprietário do imóvel, caso tenha alguma ação 

judicial distribuída em que se encontra como autor ou réu, dentre outras informações. Assim, 

pela fala dos entrevistados, burocrático, logo seguro. 

É burocrático por conta das consultas para adquirir ou transferir, mas traz 

segurança para a pessoa ou para o cartório. Acessa outros bancos de dados 

públicos. A burocracia é positiva pela segurança do trabalho com respaldo. 

Não conheço a pessoa, mas tenho o relatório da pessoa para fazer o trabalho. 

(Participante 17) 

 

Talvez seja burocrático por conta dos documentos e da quantidade de coisas 

de análise prévia. Base para o examinador. Qualquer ato na matrícula mexe 

com o patrimônio da pessoa. (Participante 6) 

A segurança do ato Notarial ou Registral faz parte dos elementos do ato em si, sendo 

um princípio legal pois está presente no art. 1º, Lei 8.935/9444, que regulamentou o art. 236, 

CRFB/88 e também um atributo do ato pelo art. 1º, Lei 6.105/7345, ao lado da autenticidade, 

eficácia e publicidade.  

Tal sistema beneficia não apenas o próprio individuo, que pode provar, 

perante todos, as posições jurídicas a que faz jus, como também à sociedade 

como um todo, na medida em que a publicidade beneficia o terceiro de boa-

fé. Logo, a prova apriorística do estado da pessoa natural facilita a imputação 

dos direitos e obrigações, garantindo maior segurança e, por conseguinte, 

fluidez às relações jurídicas. (KUMPEL, 2017b: 337) 

Ou seja, o ato Notarial ou Registral já nasce para valer contra terceiros (efeito erga 

omnes), inclusive como meio de prova judicial, independente de homologação do Poder 

Judiciário, pois são formas de jurisdição distintas, tratando da primeira de Jurisdição Voluntária 

Extrajudicial e da segunda de Jurisdição Judicial, contenciosa ou voluntária.  

 
44 Art. 1º, L. 8.935/94 - Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados 

a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 
45 Art. 1º, L. 6.015/73 - Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei.  
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À título de exemplo, os atos cartorários presentes no CPC/15 que tem a segurança acima 

mencionada: Ata Notarial – art. 384, CPC; certidão de óbito para instruir o inventário – art. 615, 

§ único, CPC; certidão de testamento – art. 618, V, CPC; trata-se, a escritura pública, de um 

título executivo extrajudicial – art. 784, II, CPC; certidão de nascimento – art. 313, §§ 6º e 7º, 

CPC. De igual forma, as provas quanto ao estado da pessoa, no Código Civil, têm sua forma 

primária com as certidões de nascimento (prova o início da personalidade jurídica, filiação, 

nome...), casamento (estado de casado) e óbito (prova o fim da personalidade jurídica e o direito 

de saisine). 

Dos exemplos acima já se percebe o quanto este elemento/atributo tem importância na 

vida do cidadão pois além da cidadania, força probante, autenticidade, publicidade e segurança, 

o Código Civil traz a necessidade dessas informações de mudança de estado da pessoa estarem 

registradas no registro público para que seus efeitos alcancem ao máximo de pessoas trazendo 

segurança nas relações sociais. Valendo ressaltar que o Código Civil regula as relações 

privadas, e neste momento, se preocupa não somente com o efeito inter partes, mas os efeitos 

sociais desses atos referentes ao estado da pessoa. 

Art. 9 o , CC - Serão registrados em registro público: 

I - os nascimentos, casamentos e óbitos; 

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; 

III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 

 

Art. 10, CC -  Far-se-á averbação em registro público: 

I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o 

divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal; 

II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a 

filiação; 

III - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) 

E, a segurança mencionada também está ligada à legalidade do ato, pois pelos princípios 

gerais de Administração Pública – legalidade, publicidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência – o ato de Registro Público deve observar a legalidade da lei civil e das leis esparsas 

atinentes ao ato, bem como as normas emitidas pela Corregedoria Geral de Justiça e pelo CNJ.  

É burocrático pelos documentos, atos. Mas burocrático para o cartório é bom 

porque se resguarda na lei. Só faz o que está na lei. O Tabelião é estrito nisso. 

(Participante 32) 

 

Cartório é burocrático. Somos a burocracia. Trabalha nos prazos, na lei, tenta 

o melhorar com o bom atendimento, coerência, direto com o cliente. Trabalha 

dentro da lei. Tem que ter regras para evitar as fraudes. A nível de segurança 

a burocracia é necessária. (Participante 5) 

 

A segurança do ato não está apenas ligada à legalidade do ato em si, mas ao banco de 

dados que surge com o nascimento do ato. Cada vez que este é realizado, dependendo de sua 

modalidade, são enviadas informações para o IBGE, Receita Federal, INCA e outros. Ou seja, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art8
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a informação criada no Registro Público se torna pública não apenas pela característica de 

publicidade do ato, mas pelo seu compartilhamento. Logo, a informação é pública pelo interesse 

público.  

Totalmente burocrático em tudo que faz. É cadastro de informação que vai 

para o TJ, tem outro órgão que é obrigado a prestar contas, não é algo 

particular, com pouca visibilidade. (Participante 35) 

Um outro sentido de burocrático encontrado se deu quanto a repetição do serviço. A 

palavra burocrática se liga ao sentido de algo estranho. Enquanto se está em aprendizado é 

burocrático. Caso repetido e internalizado, já não é mais burocrático, é algo comum pois virou 

um hábito.   

É mais ou menos, já que faz a mesma coisa sempre. Poderia ser mais ágil e 

não precisaria autenticar as coisas se levasse o original. A cultura já está 

impregnada, sempre precisa de cópia autenticada para guardar. Mesmo com o 

documento original, a pessoa quer uma cópia autenticada. Antes o uso era 

maior, mas como a tabela aumentou diminuiu o uso. (Participante 30) 

 

É burocrático porque tem que autenticar muito papel, mas como faz sempre já 

é comum, logo não mais burocrático. (Participante 30) 

 

A burocracia é importante, mas é mais fácil para ele. É burocrático porque tem 

muitos detalhes na escritura (RG, CPF, endereços), mas para ele é banal em 

função do dia a dia. (Participante 28) 

 

Alguns entrevistados alinharam o conceito de burocracia como algo necessário pela 

mentalidade do brasileiro, de querer “passar a perna” ou do “jeitinho brasileiro” em ter 

vantagem em tudo. 

É burocrático, mas necessário à formalidade. Ex.: falsificação, mentalidade 

dos brasileiros de “passar a perna”. Tem olho atento as formalidades para 

evitar fraude. (Participante 14) 

 

É muito burocrático com a burocracia sem sentido porque o povo não é 

confiável. A burocracia é para se prevenir contra as necessidades criadas para 

que não caia em problema. (Participante 11) 

 

Esse jeitinho, que visa o ganho pessoal em detrimento dos outros causa grande prejuízo 

social pois, cada vez, se precisa de mais mecanismos para salvaguardar o direito e interesse 

coletivo. Exemplifico com o reconhecimento de firma (reconhecer que a assinatura aposta no 

documento é verdadeira) que é necessário em algumas transações comerciais senão se tornam 

inválidas, a exemplo da venda do veículo automotor. Se não houvessem tantas fraudes em venda 

de veículos, talvez não fosse necessário este ato de reconhecimento, que geraria menos gastos 

para o cidadão. 
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Apesar do jeitinho ser na conotação negativa, DaMatta explica que há o jeitinho 

positivo, quando não traz prejuízo. Ou seja, esse jeitinho quando se trabalha a vinculação entre 

o funcionário e o cliente é uma forma boa de lidar com as adversidades, trazendo ajuda mútua. 

Se a regra transgredida não causa prejuízo, temos o “jeitinho” positivo e, dirá 

eu, ético. Por exemplo: estou na fila, chega uma senhora precisando pagar sua 

conta que vence aquele dia e pede para passar na frente. Não há o que reclamar 

dessa forma de “jeitinho”, que seria universal porque poderia ocorrer na 

maioria dos países conhecidos, exceto talvez na Alemanha ou na Suíça, onde 

um trem sai às 14:57! E sai mesmo: eu fiz o teste. (DAMATTA, 2019: 1) 

 

Já o Titular alerta para o sentido mais profundo da burocracia não sendo algo 

despropositado ou desnecessário, ou ainda necessário por conta da segurança, mais tem um 

sentido ligado a formalidade do ato, a sua estrutura na composição. 

Burocracia tem que ser mais a conotação. Tem que ser boa, segurança jurídica, 

formalidade (forma + solenidade), instrumentalidade, servir a um propósito 

sem descartar. Ex.: inventário com incapaz quando único herdeiro. 

(Participante 16) 

 

A burocracia (solenidade + forma) tem finalidade. (Participante 16) 

Também foi encontrado o sentido de Burocracia como lugar social onde algumas 

pessoas tiram o proveito da situação ou do status.  Essa característica da Burocracia como lugar 

social está intimamente ligada na estrutura de estamentos indicada por Faoro (2012) quando 

explica o estamento dos letrados que detém um poder político e social, no Brasil, em especial 

os capitães da capitanias hereditárias que detinham o poder de entregar os títulos de terra e por 

DaMatta (1997a) ao trazer a relação pessoal de compadrio, amizade, conhecimento. 

Total burocracia pesada por conta das certidões mais impostos. Tudo para 

dificultar acontecer. Porém ele vive da burocracia, tira benefício dela. 

(Participante 2) (grifo meu) 

 

Quem você conhece versus quem eu conheço é o dado fundamental no cálculo 

social brasileiro, sendo muito mais importante do que saber o que você faz ou 

onde você nasceu. (DAMATTA, 1997a: 88) 

 

Moro nesta casa porque sou filho de “X” e tenho o direito de usar os recursos 

sociais ali alocados porque sou membro da família “Y”. Não sou como 

indivíduo que formo família, mas é a família e suas relações que se fazem por 

meio dela que me legitima como membro daquele espaço social. É a relação 

que me transforma de indivíduo em pessoa. (DAMATTA, 1997a: 91) 

 

Dentro desta mistura, entre o público e o privado, que se encontra o estamento, quer 

dizer, uma classe, criada com direitos e deveres (regalias) e status social, que mais tarde irá se 

transformar em estamento burocrático, percebendo-se o traço de posição ou estrutura social, 

“buscando uma elevação calcada na desigualdade social” (Faoro, 2012: 77). O Estamento está 
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dentro da estrutura social, que se divide em classe ou camadas, ou seja, a burocracia faz parte 

da estrutura social. 

O elemento militar do regime feudal caracteriza a situação de uma camada 

(estamento — v. adiante) vinculada ao soberano por um contrato — um 

contrato de status, calcado na lealdade, sem subordinação incondicional. Sob 

o aspecto econômico-social, aos senhores está reservada uma renda, resultante 

da exploração da terra. Politicamente, a camada dominante, associada ao rei 

por convívio fraternal e de irmandade, dispõe de poderes administrativos e de 

comando, os quais, para se atrelarem ao rei, dependem de negociações e 

entendimentos. (Faoro, 2012: 50) 

 

Uma sociedade estamental é uma “ordem de status” baseada em “prestígio 

social” para qualificar positiva ou negativamente os grupos sociais. Os grupos 

positivamente qualificados costumam manter um estilo de vida que desvalora 

o trabalho físico, o esforço premeditado e contínuo, o interesse lucrativo, e 

buscam, através de monopólios sociais e econômicos, a manutenção de um 

modus vivendi exclusivo, diferenciado, traduzido em privilégios de consumo. 

A razão de ser dos estamentos, portanto, é a desigualdade calcada na 

diferenciação da honra pessoal, no exclusivismo social e na ostentação do 

consumo. (CAMPANTE, 2003: 162) 

Cada estamento recebe seu poder por um contrato, não escrito, que indica seu status na 

sociedade, nos exemplos de militares, escrivães, letrados, auxiliares da coroa, funcionários da 

coroa, dentre outros. Por deter um poder específico, essas classes só respondiam ao rei, não se 

aplicando, a estes, a lei regular. Um dos primeiros estamentos foram formados pela antiga 

burguesia, que agora se posiciona economicamente na sociedade Portuguesa (Faoro, 2012: 75), 

o que não impede a criação de várias outras classes, ou ainda que haja o “resto”, camada de 

pessoas sem classe (CAMPANTE, 2003: 154). 

Esta corporação de poder se estrutura numa comunidade: o estamento. Para a 

compreensão do fenômeno, observe-se, desde logo, que a ordem social, ao se 

afirmar nas classes, estamentos e castas, compreende uma distribuição de 

poder, em sentido amplo — a imposição de uma vontade sobre a conduta 

alheia. A estratificação social, embora economicamente condicionada, não 

resulta na absorção do poder pela economia. (FAORO, 2012: 76) 

 

De outra natureza é o estamento — primariamente uma camada social e não 

econômica, embora possa repousar, em conexão não necessária real e 

conceitualmente, sobre uma classe. O estamento político — de que aqui se 

cogita, abandonado o estamento profissional, por alheio ao assunto — 

constitui sempre uma comunidade, embora amorfa: os seus membros pensam 

e agem conscientes de pertencer a um mesmo grupo, a um círculo elevado, 

qualificado para o exercício do poder situação estamental, a marca do 

indivíduo que aspira aos privilégios do grupo, se fixa no prestígio da camada, 

na honra social que ela infunde sobre toda a sociedade. Esta consideração 

social apura, filtra e sublima um modo ou estilo de vida; reconhece, como 

próprias, certas maneiras de educação e projeta prestígio sobre a pessoa que a 

ele pertence; não raro hereditariamente. (FAORO, 2012: 77) 

Por buscar a desigualdade/particularismo (CAMPANTE, 2003: 154) e não a igualdade, 

é que no estamento se torna simples de compreender a estrutura de estamento burocrático, ou 
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seja, uma classe, criada para ser desigual socialmente e com poder de comando/decisão de 

determinado assunto dentro da Estrutura Estatal (independente de ser Monarquia ou República), 

que é facilitado num Estado que a ordem vem de cima para baixo (FAORO, 2012: 78), contrário 

da dinâmica da sociedade de classes, que foi formada igualitariamente (ao menos em tese). 

De outro lado, a estabilidade econômica favorece a sociedade de estamentos, 

assim como as transformações bruscas, da técnica ou das relações de 

interesses, os enfraquecem. Daí que representem eles um freio conservador, 

preocupados em assegurar a base de seu poder. Há estamentos que se 

transformam em classes e classes que evolvem para o estamento — sem negar 

seu conteúdo diverso. Os estamentos governam, as classes negociam. “Os 

estamentos são órgãos do Estado, as classes são categorias sociais” 

(econômicas) (FAORO, 2012: 78) (grifo meu) 

Nessa cultura de estamentos que fazem parte da burocracia, uma se torna especial para 

a tese: o estamento dos letrados. Nele se compreendem notários, tabeliães, escrivães e escribas, 

todos necessários para formalizar as decisões do rei, entregando-lhe fé pública seguida do selo 

régio para findar o ato, até porque, o Direito do Rei tornava-se, cada vez mais escrito, se 

distanciando do direito costumeiro (FAORO, 2012: 81). 

Os cargos de alferes-mor e mordomo-mor perdem o relevo, em favor do 

chanceler, principal responsável pela administração. “Estava à frente da 

chancelaria, a secretaria onde se lavravam e registravam os diplomas régios e 

que era constituída por pessoal permanente e cada vez mais numeroso, 

clérigos, notários, tabeliães da corte, escrivães ou escribas. As decisões do rei 

só depois de redigidas faziam fé, e tinham os diplomas de ser selados com o 

selo régio cujo detentor era o chanceler, embora, naturalmente, ele o confiasse 

a funcionários de confiança (tenente dos selos, guarda-selos). (FAORO, 2012: 

80) 
  

E, foi mencionado o aspecto cultural da Burocracia, um pouco inclinada à Burocracia 

negativa, valendo ressaltar que a burocracia, na estrutura social como forma de estamento, 

também possui o traço cultural. 

É extremamente burocrático. Para algumas coisas é bom, mas com a 

banalização do serviço, perde-se a capacidade de observar quando é justo, 

onde faria todo sentido. O sentimento é de revolta com relação ao ato, à 

prática, a mais um custo. (Participante 29) 

 

Burocracia não auxilia o operador do direito. Burocracia atrasa, atrapalha, é 

pesada. (Explicou a diferença de Notas e Registro). Todas as competências 

funcionam na mesma filosofia de burocracia. É o tempo do império. De muros 

mais altos. Todos os órgãos que criaram burocracia se beneficiaram. 

(Participante 2) 

 

O funcionário explica que o cartório é aberto por concurso e que a tabela de 

custas é feita pelo CNJ. As pessoas acham que o cartório tem ligação com o 

Detran (venda casada para roubar o dinheiro porque tem que reconhecer firma 

no documento de transferência). (Participante 18) 
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E, percebe-se que o aspecto cultural é tão forte/evidente, que um entrevistado me disse 

que alguns usuários perguntam como se compra um cartório para poderem ganhar dinheiro. O 

entrevistado explica que cartório não se compra, que é feito um concurso público específico 

visando escolher os melhores candidatos, mas cliente insiste em saber quanto se paga para ter 

um cartório.   

Procuram porque é diferente da justiça, porque é mais rápido. Vêm 

procurando o acesso à justiça, a fé pública, perguntam como se compra um 

cartório, porque acham que é igual a abrir uma loja. (Participante 19) 

Há ainda, os que entendem burocrático pela duplicidade. Se apresenta o documento 

original, não haveria necessidade de ter uma cópia autenticada pela autoridade de Registro 

Público, o próprio funcionário que recebeu o original e cópia poderia fazer a autenticação. 

Apesar de pouco utilizado, esta premissa se encontra no CPC46 e em regulamentos escolares de 

funcionários públicos.  

Poderia ser mais ágil e não precisaria autenticar as coisas se levasse o original. 

A cultura já está impregnada, sempre precisa de cópia autenticada para 

guardar. Mesmo com o documento original, a pessoa quer uma cópia 

autenticada. Antes o uso era maior, mas como a tabela aumentou diminuiu o 

uso. (Participante 30) 

 E, mais um sentido de burocracia encontrado está aliado à informatização. Esse aspecto 

é interessante fazer um paralelo com a faixa etária do entrevistado.  

 
46  CPC, Art. 425 - Fazem a mesma prova que os originais: 

     IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade; 

     VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos 

órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus 

auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação 

motivada e fundamentada de adulteração. 

 

Tabela 8 - Número de vezes que a categoria burocracia foi citada versus 
faixa etária 
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Apesar de ter sido mais citada na faixa etária de 30/40, seguido de 60/70 – sempre ligada 

ao papel, 40/50, 50/60, a faixa de 20/30 que fez o paralelo da informatização, sendo que, quanto 

mais informatizado, ou seja, facilidade de acesso e cruzamento de dados, menos burocrático 

será, mesmo que pedindo a mesma quantidade de documentos que atualmente se pede.  

É burocrático, mas a cada dia melhora pela informatização. Era mais 

burocrático, hoje com a internet é melhor. As consultas aumentam em número 

e a burocracia melhorou. É burocracia positiva porque é sério, precisa de 

segurança, fé pública, mantém seguro. Vir no cartório e provar que são as 

pessoas mesmas. (Participante 21, faixa etária 20/30) 

 

Bastante burocrático. Muita responsabilidade. Ainda existem livros, não é 

tudo computadorizado. (Participante 7, faixa etária 20/30) 

 

Burocracia no sentido de ter passo-a-passo (selo, contrasselo, folha por nome). 

Tem o cuidado de ver se é por semelhança, autenticidade, a firma. Poderia 

usar só a digital para reconhecer. (Participante 18, faixa etária 30/40) 

 

É burocracia negativa por conta do gasto mais tempo. Poderia ser online, mais 

rápido, tudo pelo computador. Na era digital, o papel demora. (Participante 8, 

faixa etária 40/50) 

 

Esse contraste de aspecto da burocracia me faz lembrar dados simples do dia-a-dia e o 

“conflito de gerações”47: as pessoas mais velhas gostam de utilizar o dinheiro em nota para 

fazer os pagamentos diários em lojas, mercados.., os de idade intermediária utilizam o cartão 

de crédito e os mais novos, as modalidades de pagamento por carteira digital via celular ou site 

como o paypal. Para os mais antigos, pagar usando o celular é muito burocrático, para os mais 

novos, ter que ir ao banco e retirar o dinheiro que é burocrático. O ponto de vista parte da 

geração e não do objeto.   

Recapiltulando, para o verbete burocracia, nas entrevistas realizadas, foram encontrados 

oito (8) sentidos, sendo estes:  

a) alto número de documentos que em contrapartida traz segurança a quem usa o serviço;  

b) o cartório vira sinônimo de burocracia pelo número de documentos pedidos, que traz 

segurança para o ato realizado;  

c) burocrático porque se transforma num banco de dados público, logo deve enviar os 

dados para vários órgãos;  

 
47 Mantive a palavra conflito num sentido comum, pois não há conflito nenhum, e sim formas de ver o mesmo 

objeto.  
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d) burocracia é o processo de aprendizado do serviço, após internalizado, não é mais 

burocrático;  

e) burocracia é algo interno à formalidade do ato, pois deve seguir à lei e aos 

regulamentos;  

f) burocracia como lugar social e aspecto cultural no sinônimo de negativo; 

g) burocrático pela duplicidade de informações de autenticação dos atos, tais como cópia 

autenticada e reconhecimento de firma de cópia de documento entregue juntamente com o 

original.  

h) e, por fim, burocracia como sinônimo de não estar informatizado.  

 

2.1.2: Burocracia Positiva e Negativa x função e faixa etária: 

Ainda sobre a categorização burocracia, foi perguntado se esta é positiva ou negativa. 

Para os que responderam ser o serviço burocrático indicando o aspecto positivo ou negativo no 

serviço cartorial, o quadro se desenha da seguinte forma: em sua forma positiva foi citada em 

sete entrevistas dentre os de função escrevente e duas vezes de quem detém a função substituto. 

As outras funções não opinaram pelo aspecto positivo ou negativo. Já no aspecto negativo, é 

citada em cinco entrevistas dentre os escreventes e uma vez dentre os substitutos.  

É burocracia positiva pois impede erros, certeza do que faz, do que emite. 

Várias etapas para o cliente ter a certidão, tem vários processos. (Participante 

7) 

 

A burocracia é positiva pela segurança do trabalho com respaldo. Não conheço 

a pessoa, mas tenho o relatório da pessoa para fazer o trabalho. (Participante 

17) 

 

 Burocracia no sentido de ter passo-a-passo (selo, contrasselo, folha por 

nome). Tem o cuidado de ver se é por semelhança, autenticidade, a firma. 

Poderia usar só a digital para reconhecer. O sentido é positivo porque não se 

confia em ninguém. O que vale é o que está escrito e assinado. (Participante 

18) 

 

É burocrático por ter regra, legalidade, burocracia para chegar ao registro, 

sequência de atos, finalização. Precisa de burocracia, tem que estar certo o que 

é correto, legal. Vê a burocracia no sentido positivo. (Participante 15) 

 

É burocracia positiva porque é sério, precisa de segurança, fé pública, mantém 

seguro. Vir no cartório e prova que são as pessoas mesmas. (Participante 21)  

 

Como se percebe, o passo-a-passo, a grande gama de documentos pedidos para a 

confecção do ato visando a segurança, e novamente e principalmente a prova do escrito e 
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assinado, a prova pela desconfiança.  Quer dizer, essa burocracia visa assegurar e proteger algo 

que Hélio Beltrão (1984) já chamava atenção em seu Estatuto da Desburocratização, pois o 

papel passa a valer mais do que as palavras da pessoa (desconfiança, formalismo e preocupação 

obsessiva - BELTRÃO, 1984:35). 

A presunção de desonestidade, além de absurda e injusta, atrasa e encarece a 

atividade privada e governamental. E, Noventa e nove por cento dos 

brasileiros não são desonestos nem falsários. A excessiva exigência 

burocrática só serve para dificultar a vida dos honestos sem intimidar os 

desonestos, que são especialistas em falsificar documentos. (BELTRÃO, 

1984: 126) 

E, mesmo os que entendem que a burocracia é negativa, ainda sim não veem como algo 

ruim, mas como uma proteção pela desconfiança na pessoa.  

É burocrático. Até para os funcionários é complicado porque os bons pagam 

pelos maus, por isso é burocrático. E na maioria é burocracia negativa porque 

atrapalha as pessoas, os funcionários, mas não é que é ruim. É bom. É 

burocrático porque tem muito documento, o valor é alto, o prazo é longo para 

os atos, mesmo que para fazer uma coisa só. (Participante 26) 

 

Já com relação à faixa etária, utilizando a atribuição de sentido positivo, percebe-se que 

a faixa dos 30/40 foi a que mais citou, seguida da faixa dos 20/30. Seria esta uma percepção de 

que os mais novos veem a burocracia de forma positiva em contraposição com os mais velhos? 

 

Já o aspecto negativo foi citado em três das cinco faixas categorizadas, também 

concentrando sua citação na faixa dos 30/40 anos, ou seja, seria essa faixa um campo de mais 

percepção ou é apenas um dado aleatório? 

Se for cruzar o dado Burocracia Positiva x tempo de cartório, o resultado será o seguinte: 

desconfiança. Entendendo que o serviço é burocrático, num dos oito sentidos acima descritos, 

porém, pode ser que assim o seja porque o brasileiro desconfia da integridade do outro, há a 

necessidade, a todo momento de se provar a honestidade no ato, pois se encontra no imaginário 

0 1 2 3 4

20/30

30/40

40/50

50/60

60/70

Burocracia Positiva x faixa etária

Tabela 9 - Aspecto positivo da burocracia citado versus faixa etária 
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coletivo a falcatrua, o “passar a perna”, tirar vantagem. E o sistema burocrático barra justamente 

os desonestos, para auxiliar os honestos a terem segurança em seus negócios jurídicos.  

É burocracia positiva em se tratando de Brasil pela facilidade da falcatrua, não 

tem segurança consolidada, só vale para um órgão único. Ex.: a certidão não 

é unificada, só vale para um lugar. Poderia ser interligado como o casamento 

e óbito. (Participante 28, 50 anos de cartório) 

 

O sentido é positivo porque não se confia em ninguém. O que vale é o que 

está escrito e assinado. (Participante 18, 14 anos de cartório) 

 

É burocrático de forma positiva porque pega pesado pelas falsificações 

(assinatura em documentos) e pelas informações da pessoa (telefone, 

endereço...). (Participante 20, 8 anos de cartório) 

 

A burocracia é positiva pela segurança do trabalho com respaldo. Não conheço 

a pessoa, mas tenho o relatório da pessoa para fazer o trabalho. (Participante 

17, 8 anos de cartório) 

 

É burocracia positiva porque é sério, precisa de segurança, fé pública, mantém 

seguro. Vir no cartório e prova que são as pessoas mesmas. (Participante 21, 

10 anos de cartório) 

 

E, até o entrevistado que atribuiu o sentido negativo à burocracia, o fez no mesmo 

significado de quem atribuiu um sentido positivo, onde o honesto paga pelo desonesto, visto 

que tem que provar que ele é ele mesmo. 

É burocrático. Até para os funcionários é complicado porque os bons pagam 

pelos maus, por isso é burocrático. E na maioria é burocracia negativa porque 

atrapalha as pessoas, os funcionários, mas não é que é ruim. É bom. É 

burocrático porque tem muito documento, o valor é alto, o prazo é longo para 

os atos, mesmo que para fazer uma coisa só. (Participante 26, 7 anos de 

cartório).  

 

  Logo, percebe-se que o sentido de Burocracia, tanto positiva quanto negativa, está 

atrelada ao lugar cartório, seja pela cultura, pelo hábito, pela estrutura social ou por ser um 

braço do Estado intervendo na vida das pessoas através da Jurisdição Voluntária Extrajudicial. 

Nas entrevistas, cartório e burocracia viraram quase sinônimos não podendo distinguir um do 

outro nas falas dos entrevistados.  

 

 

 

2.2 – Acesso à Justiça, Lugar da Justiça e Burocracia na Estrutura Social: 

 

 Este resultado surgiu do cruzamento das categorias Acesso à Justiça x função e faixa 

etária, utilizando por base a pergunta: 2) Seu serviço leva ao acesso à justiça tal como um 

processo no juiz? Porquê? 3) Pelo seu sentimento interno, você presta um serviço público ou 

privado? Durante as entrevistas, nessas duas perguntas, os entrevistados paravam, pensavam e 

pediam mais explicações sobre o questionamento, pois não sabiam o que responder. Era clara 
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a construção da resposta sendo feita no momento, e alguns, ao responderem diziam que nunca 

tinham pensado sobre o assunto. 

A escolha da categorização acesso à justiça se deu no sentimento de justiça e formas de 

acesso à justiça que ocorressem fora do Poder Judiciário, posto que na literatura rotineira, o 

acesso à justiça se dá nas práticas que ampliam o contato de quem pede o direito com quem 

entrega, de forma rápida (célere). Exemplos desse acesso são encontradas quando se cita os 

Juizados Especiais (Cíveis, Criminais, Federais, Fazendários), o uso da Defensoria Pública, a 

ampliação das informações dos direitos dos cidadãos, os meios alternativos de resolução de 

conflitos proposto por Cappeletti (1994: 84 e ss) que trabalha os expedientes extrajudiciais para 

resolver o conflito, através das ondas de acesso à justiça. 

Para Cappeletti (1994), essas ondas ocorrem quando se superam os obstáculos 

existentes, sendo estes: 1) obstáculo econômico – pobreza, seja por motivo econômico ou falta 

de informação, as pessoas deixam de acessar a justiça pela falta de informação e expedientes 

como assistência ou orientação jurídica auxiliariam a superar o obstáculo e acessar a onda. Esse 

obstáculo é sempre percebido quando algum tema é desjudicializado.  

A exemplo, a lei do reconhecimento de paternidade (L. 8.560/92) que inaugurou a 

modalidade extrajudicial de declarar uma situação de fato (paternidade, que deriva de um fato 

jurídico natural – nascimento). Até então, somente por via judicial, que a paternidade poderia 

ser declarada. Hoje, esse conhecimento do reconhecimento de paternidade extrajudicial é muito 

difundido, mas no momento da entrada em vigor da lei, provavelmente, muitas pessoas não 

sabiam da possibilidade, e continuavam a utilizar o poder judiciário para tanto. Fenômeno 

parecido ocorreu em 2007, com a lei 11.441, que permitiu o divórcio e inventário extrajudicial 

e agora em 2015, com a Lei 13. 105 (CPC) que acrescem o art. 216-A, na lei de Registros 

Públicos (L. 6.015/73) permitindo a usucapião na modalidade extrajudicial.  

Quanto a esses quatro procedimentos desjudicializados, os entrevistados, informaram 

que, exceto a usucapião, há cada ano, percebe-se um aumento na procura do divórcio e 

inventário. Quanto ao reconhecimento de paternidade, já se encontra pacificado. Já com relação 

à usucapião, algumas pessoas procuram, outras tiram dúvidas, mas no momento da entrevista, 

apenas um dos cartórios entrevistados estava realizando o procedimento. Os outros não, por 

vários motivos citados: não leu a lei; não sabe fazer, não pode confirmar se no RGI haverá o 

registro da usucapião. 

Essa onda da pobreza pela falta de informação é tão latente, que as entrevistas foram 

realizadas entre julho de 2017 e fevereiro de 2018 e durante este período, o CNJ editou a 

resolução 67/17, que ditou as normas sobre a usucapião extrajudicial unificando os 

procedimentos e respondendo aos questionamentos realizados, pela prática, na confecção do 

ato. Embora a entrevista tenha acontecido antes e depois da resolução, na prática diária do ato, 

a mudança não foi percebida. A usucapião continuou a ser negada sob o argumento que faltava 

regulamentação. Conforme se percebe nas falas abaixo: 
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Entrevistas de 2017. 

A procura é muito intensa, pedindo informação. Tem havido a cada ano mais 

procura e têm procurado a usucapião com muita frequência. Como tem pouca 

informação sobre a usucapião porque não trabalha no RGI tem dificuldade 

porque ele é feito no RGI e não se dedica a esse serviço, por isso não sabe. A 

Corregedoria Geral de Justiça deveria mandar norma, estabelecer critérios 

para facilitar. E, como vai se aposentar em breve não leu a lei e nãos e 

interessou pela usucapião. (Participante 28) 

 

Perguntam sobre o divórcio e inventário. O movimento é constante. No fim 

do ano, normalmente, aumente o serviço. Quanto a usucapião tem perguntado 

muito, mas não está fazendo. A lei está defasada. (Participante 9) 

 

Tem a usucapião, divórcio e inventário. Procuram porque na justiça demora 

muito. No extrajudicial é célere – 60 dias o inventário. A usucapião tem uma 

demanda boa, só não registra. Faz a ata tranquilamente, só não registra porque 

tem medo do novo. Hoje publica os editais e não precisa se manifestar. 

(Participante 19) 

 

É maior a procura da usucapião porque é mais fácil ter o imóvel legalizado. 

Está difícil da mesma forma por provas, tempo. Ficou mais fácil no cartório 

porque desafogou o judiciário. Está distribuindo o serviço. Quanto ao 

divórcio, procuram sim o serviço. Diminuiu a procura dos outros serviços e 

procuram o direito de laje por escritura pública. (Participante 18) 

 

A usucapião está sendo muito procurada pois faz divulgação do instituto, com 

sites, panfletos, publicidade do instituto. Ninguém quer fazer porque dá 

trabalho, não quer estudar, tem medo de entender. (Participante 16) 

 

A usucapião não está sendo utilizada porque tem questões a definir. Quando 

o povo educado trabalha errado, o povo se aproveita. (Participante 11) 

 

Há muita procura da desjudicialização. A usucapião ainda não começou 

devido ao cumprimento dos requisitos, mas há procura. (Participante 12) 

 

 Entrevistas de 2018 

 

A procura é bem grande de divórcio e inventário. A usucapião não faz porque 

a regulamentação está esdrúxula pela corregedoria. (Participante 34) 

 

Quanto a usucapião, vem procurar mais não está fazendo. Não deveria ser 

desjudicializadas nunca porque o juiz tem que bater o martelo. Igual ao 

inventário. (Participante 33) 

 

A usucapião é procurada pelas pessoas, mas não fez porque não é fácil provar, 

não adiante fazer e não registrar. Há problema no registro. Pede muita 

documentação e as pessoas não tem. (Participante 35) 

 

O segundo obstáculo proposto por Cappelletti (1994: 84) seria o obstáculo 

organizacional que pode ser quebrado quando se tem o caráter coletivo ou de classe, trazendo 

do fenômeno das massas, tendo de modo análogo a esses efeitos os direitos sociais. E o terceiro 
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obstáculo processual, que seria o processo litigioso judicial, podendo ser auxiliado pela onda 

dos meios alternativos de solução de conflitos (mediação, conciliação e arbitragem). Ao lado 

desses três meios, a desjudicialização, na Jurisdição Voluntária Extrajudicial vem a integrar um 

quarto meio alternativo (PEDROSO, (2002, p. 29) auxiliando o acesso à justiça, entregando o 

direito pela jurisdição fora do Judiciário48. 

Enfim, acesso à justiça é citado em várias vertentes e muito buscado pelos cidadãos, que 

apesar de não utilizarem um sentido de justiça universal (igualitária para todos) e sim um 

sentido de justiça individual (individuo x pessoa – tratamento de DaMatta49), ainda sim o 

buscam. Esse sentido de justiça individual é refletido na compra da casa própria (registro), 

venda do carro (reconhecimento de firma), divórcio e inventário (escritura pública), a laje e a 

usucapião (registro). Nesses exemplos, apesar da lei geral ser igualitária, a situação (registrar, 

escriturar) traz o sentimento de sair da igualdade para a singularidade pois entregou o direito, o 

acesso à justiça, o status social (casado, divorciado, viúvo, convivente), a cidadania pelo direito 

tátil, palpável (guarda a escritura pública como se fosse um tesouro!).  

Convergindo, a doutrina de Direito Notarial e Registral chama a atenção ao Acesso à 

Justiça pelo uso deste serviço, chegando a ser um lugar comum na fala desses autores (“Lugar 

da Justiça” – DIP, 2011, p. 53), seja porque as Serventias praticam a Jurisdição Voluntária 

Extrajudicial, seja por todos os procedimentos desjudicializados que veem chamando a atenção 

do cidadão a utilizar este serviço ao invés de judicializar a questão50. 

Por Jurisdição Voluntária, pode ser entendida como aquela em que o magistrado 

administra, de forma pública um interesse privado, tanto que não há sentença constitutiva, mas 

uma sentença declaratória ou mera homologação dos interesses privados. Trata-se de uma 

forma de intervenção estatal nos interesses privados, no estado da pessoa, na cidadania do 

jurisdicionado.   

Não se insere correlativamente entre as atividades jurisdicionais, a 

denominada jurisdição voluntaria, a qual, de feito, não é jurisdição no sentido 

que explanamos. Por consequência, a contraposição tradicional de jurisdição 

voluntária e contenciosa é já hoje imprópria. Qualificou-se com o nome 

romano iurisdictio vonluntaria na doutrina e na prática do processo italiano 

medieval, aquele complexo de atos que os órgãos judiciais realizavam em face 

de um único interessado, ou sob acordo de vários interessados, in volentes; e 

o nome passou a designar também aqueles dentre tais atos que vieram, com o 

tempo, a transferir-se da competência dos juízes ordinários para a dos notários. 

Dos processos simulados perante o juiz passou-se a constituição de 

 
48 Mais informações sobre essa jurisdição vide a dissertação: STANCATI, Maria-Maria Martins Silva. 

Administração de conflitos na jurisdição voluntária extrajudicial: subsídios doutrinários sobre sua 

possibilidade. 2016. 178 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Unesa-RJ, Rio de Janeiro, 2016. Disponível 

em: <http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/direito/dissertações-e-teses/>. Acesso em: 21 ago. 

2016. 
49 Em outras palavras, o “sabe com quem está falando?” permite estabelecer a pessoa onde antes só havia um 

indivíduo. (DAMATTA, 1997b: 220). 
50 Utilizo o verbete questão e não lide ou conflito porque a Jurisdição Voluntária Extrajudicial administra 

interesses, havendo apenas a lide virtual.  
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instrumentos de cláusula de garantia, outorgada pelos notários, chamados por 

isso de iudices chartularii. (grifo meu) (CHIOVENDA, 2002, p. 22 e 23) 

“A Jurisdição Voluntária é, por conseguinte, uma forma especial de 

atividade do Estado, exercitada em parte pelos órgãos judiciários, em parte 

pelos administrativos, e pertencem à função administrativa, embora distinta 

da massa dos atos administrativos, por certos caracteres particulares.” (grifo 

meu) (CHIOVENDA, 2002, p. 23) 

“Se por um lado, existe, com efeito, um processo não jurisdicional, 

por outro há que se admitir uma jurisdição não processual. À luz do bom 

sentido aparece indubitável que ius dicti não apenas o juiz quando e mediante 

a sentença decidir uma questão para compor um litígio, como também o 

legislador, quando formar uma lei e inclusive, por outro lado, os contratantes, 

quando, a teor do art. 1.123 do Código Civil, façam do contrato lei entre eles. 

Em resumo, esse poder corresponde, não apenas ao juiz, como a toda a pessoa 

cuja declaração possua o caráter de fonte de Direito.” (grifo meu) 

(CARNELUTTI, 2004, p. 222 e 223) 

Contudo, essa Jurisdição Voluntária deve ser dividida em judicial e extrajudicial, ou 

seja, a realizada pelo juiz e a realizada pelo Titular da Serventia. E, ambos os casos, continua, 

o Estado, a intervir na vida dos cidadãos através da administração pública dos conflitos 

privados. A diferença é que a primeira ocorre dentro do Fórum e a segunda no Cartório – 

Serventia Extrajudicial.  

E, este lugar da justiça numa jurisdição fora do Judiciário, é percebida pelos 

entrevistados. Ao ler as entrevistas para categorizá-las, percebi que essa jurisdição foi citada 

por alguns entrevistados se encaixando no conceito doutrinário trazido por Carnelutti e 

Chiovenda, mesmo não sabendo responder se eles detinham o conhecimento técnico.  

Transparecia um conhecimento adquirido pela prática, na forma oral, pois eram citados 

exemplos da atuação do titular numa função similar ao Juiz de Direito, quer dizer, nos moldes 

que a doutrina ensina essa Jurisdição, sendo citada quatorze (14) vezes por treze (13) 

entrevistados. 

 

O tabelião faz o papel do juiz através de seus representantes com fé pública, 

independente do juiz. (Participante 1) 

 

Tabelião é igual a juiz. Fez a coisa certa (bem imóvel) não importa o valor do 

bem. (Participante 8) 

 

Meio a meio porque é serviço público com muito interesse privado (interesse 

das pessoas). Clientes falam que o cartório é para servir eles, mas é órgão 

público, mas presta serviço privado. (Participante 4) 

 

O casamento não vai para o Ministério Público, nem juiz dá sentença, tudo no 

cartório. Outro exemplo é a ata notarial, antiga vistoria ad perpetuam rei 

memoriam, que constata um fato que estava sendo falado. Ex.: acidente, 

imóvel abandonado... (Participante 10) 
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É Serviço Público lidando com documentos de interesse das pessoas. Tem 

responsabilidade de processo de outras pessoas. Está mais para público do que 

privado. (Participante 5) 

 

Presta um serviço público para uma pessoa privada. Mini-empresa. É serviço 

público porque regulariza os atos de transação imobiliárias existentes com 

acesso direto, depende do Tabelião sem a necessidade de advogado. 

(Participante 2) 

Durante as entrevistas fica claro que eles compreendem ser uma administração pública 

de interesses privados pois esta ocorre dentro de um ambiente que presta serviço público, apesar 

de não ser órgão público mas entrega o serviço eivado de fé pública, autenticidade e validade 

perante terceiros na administração dos interesses privados destes (nome, estado civil, imóvel...) 

que também tem sua parcela de interesse público no ato.  

Apesar dos atos de Jurisdição Voluntária Extrajudicial, historicamente serem entregues 

aos notários ou escrivães públicos, somente com a judicialização dessa jurisdição que os 

processualistas passaram a estuda-la, mesmo que de forma rasa. Na minha dissertação, só 

encontrei cinco processualistas que citavam essa jurisdição (Athos Gusmão Carneiro, João 

Paulo Lucena, Frederico Marques, José Maria Tesheiner e Leonardo Greco).  

Mesmo que pouco explorada no estudo do Direito Processual, na prática ela é muito 

utilizada, crescendo, a cada dia, os procedimentos que estão sendo desjudicializados e entregues 

à Jurisdição Voluntária Extrajudicial. O marco inicial dessa desjudicialização se encontra na 

própria entrada em vigor da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os Registros Públicos (Registro 

Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e 

Documentos e Registro de Imóveis).  

Um segundo passo na fortificação dessa jurisdição é o reconhecimento de paternidade: 

em pensar que antes de 1990, para se reconhecer a paternidade de um menor, ou seja, o juiz 

administrar um interesse privado na afirmação da paternidade, emitindo o seu aval de que o pai 

era o genitor do menor, era necessário uma ação judicial chega a ser inimaginável nos dias de 

hoje. Se é vontade do pai, ele tem ciência das consequências do ato, e como não há lide, o 

reconhecimento deve ser facilitado e não dificultado. Ou seja, traz o acesso à justiça pelo 

Extrajudicial.  

No exemplo acima, a lei 8.560/92, permitiu o reconhecimento da paternidade dos filhos 

havidos fora do casamento pelo próprio registro, por escritura pública ou escrito particular, por 

testamento, por manifestação expressa e direta, perante o juiz em qualquer processo – art. 1º, 

L. 8.560/92 e art. 1.609, CC/02, sendo este ato irrevogável. O filho nascido durante o casamento 

não precisa ser reconhecido pois presume-se a paternidade na constância daquele. E, hoje se 

amplia esse acesso à justiça com o reconhecimento da paternidade/maternidade socioafetiva 

diretamente no cartório pelo Provimento 63/17, alterado pelo Provimento 83/19, que permite, 

inclusive, a multiparentalidade socioafetiva. 
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Para compreender o acesso à justiça que ocorre na Jurisdição Voluntária Extrajudicial, 

a análise se baseará em vinte e sete (27) citações sobre o acesso à justiça referenciado por vinte 

e três (23) entrevistados no total de trinta e seis (36), ou seja, citada em setenta e cinco porcento 

(75%) das entrevistas, logo, um dado forte a se considerar. A opção de cruzar esses dados com 

a função e faixa etária se deu no primeiro caso para verificar se havia diferença do entendimento 

do acesso pela função tendo em vista que uma necessita de estudo especializado e as outras não. 

E pela faixa etária pois os mais jovens conhecem o direito através das mudanças de mais meios 

de acesso à justiça e ao judiciário, diverso dos mais antigos em que todas as demandas eram 

judicializadas.  

Na análise correlacionando com a função, foi citada dezessete (17) vezes dentre os 

escreventes, três (3) vezes dentre os titulares, uma (1) vez pelo auxiliar de cartório, duas (2) 

vezes pelo auxiliar de balcão e quatro (4) vezes por substituto.  

Dentre os titulares, que detém o conhecimento doutrinário maior, o sentimento de acesso 

à justiça existe correlacionando-o com a função de pacificador de conflitos e de auxiliar o Poder 

Judiciário, pois gera menos ações e mais soluções ao jurisdicionado, em especial pelos 

procedimentos desjudicializados.  

Gera muito acesso à justiça. Numa visão macro é pouco, mas consegue baixar 

o estoque do judiciário. São menos ações por mês. (Participante 16) 

 

Os serviços desjudicializados levam um acesso à justiça. Ex.: divórcio, 

inventário, união estável. O testamento com menores, antes não poderia ser 

feito, mas apresentado em juízo pode fazer no cartório. (Participante 10) 

 

O entrevistado tenta enxergar a função de pacificador de conflitos pois em seu 

cartório só teve cinco dúvidas levantadas. (Participante 10) 

 

Quando formulei esta pergunta, eu indagava se o entrevistado enxergava o acesso à 

justiça tal como no Poder Judiciário, de entregar o sentimento de justiça. Todos os entrevistados 

paravam e pensavam, e em sua maioria me pediam maiores explicações para a pergunta, até 

que um dos entrevistados deu um exemplo que passei a utilizar nessa pergunta. Ele disse que 

percebeu que sua função gerava justiça, quando ao findar uma escritura de divórcio ouviu do 

cliente a frase: _Até que enfim me livrei deste traste. 

Usando este exemplo, e dizendo que ele foi indicado por um dos entrevistados, ou outros 

afirmavam que já tinham ouvidos frases neste mesmo sentido e começaram a citar outros 

exemplos, em especial na aquisição da casa própria, principalmente quando se trata de primeiro 

imóvel e foi adquirido com muito esforço. Eles relataram-me que, na assinatura na escritura, 

muitos pedem para tirar foto assinando o documento, ao lado do funcionário, afirmam que 

finalmente conseguiram o sonho. Neste sentimento, os entrevistados entendem por sentimento 

de justiça, de acesso à justiça.  
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Percebe um sentimento de justiça na maioria dos casos. Ex.: já dado pelos 

funcionários. Compra, venda, herança, vê a satisfação das pessoas. 

(Participante 4) 

 

Registro mais certidão finaliza o pretendido. Existe o sentimento de justiça, 

sentimento de finalização de acordo com os exemplos trazidos por outros 

funcionários que mencionei. (Participante 7) 

 

O sentimento de acesso à justiça porque só é dono quem registra. É um efeito 

satisfatório fechando um ciclo. A pessoa sai realizada. Ex.: baixa de alienação 

fiduciária para passar para o nome do proprietário – sai aliviada. É da pessoa. 

Tipo um diploma de curso. (Participante 17) 

 

Entende o sentimento de “felicidade de coisa concluída”. Tem uma senhora 

que vem ver o entrevistado porque fez a escritura do primeiro imóvel dela. 

Quando é alguém que compra e vende muito, não importa, mas quando tem 

um nível financeiro inferior, a felicidade é enorme. Vira amiga, traz presente. 

Qualquer movimentação que precise fazer liga para o entrevistado criando um 

vínculo. Preza a honestidade, sinceridade, carregando para sempre o vínculo. 

(Participante 22) (grifo meu) 

 

Com certeza costumam externar sentimentos, quando o ato termina, quando 

há dificuldade e ajuda a desembaraçar. Ex.: uma menina vibrou com a união 

estável como se fosse casamento. Contagia os funcionários na alegria e na 

crítica (problemas de clientes acaba levando para casa e muitas vezes não 

dorme de preocupação). (Participante 28) (grifo meu) 

 

Gera acesso à justiça pelo sentimento do sujeito que sai certo de seu direito. 

Constrói uma relação entre ele e o direito. Mesmo em Notas porque o registro 

só publiciza – fé pública. (Participante 2) 

 

Transparece um sentimento, um alívio. Ex.: no primeiro imóvel, quando 

divorcia. (Participante 9) 

 

Tem um sentimento quando vem dar baixa no gravame (Caixa), 

principalmente em pessoas mais velhas. Há felicidade quando acaba de pagar 

o financiamento. Na entrada fica chateada pelas custas, mas depois diz: agora 

que comprei, vou vender e fazer outra coisa. (Participante 32) 

 

Tem pessoas que não percebem a importância do negócio na escritura. Tem o 

sentimento do momento. Quando paga parcelado ao proprietário costuma tirar 

foto da assinatura da escritura. Tem o sentimento de realização do imóvel. 

(Participante 25) 

 

Tem o sentimento de acesso pois vê que a pessoa se emociona, sente que 

resolveu um problema, traz um sentimento de segurança. (Participante 21) 

 

Analisando as falas, percebe-se um sentimento comum, de acesso, não apenas à justiça, 

como à cidadania do usuário do serviço que busca resolver uma questão/situação em sua vida. 

E, misturado ao sentimento de acesso, visualizei a ligação entre o funcionário e o cliente, 

criando um vínculo entre eles, externando um aspecto de burocracia na estrutura social pela 

confiança (Ex.: retorna a este funcionário para tirar dúvidas). Outra questão verificada foi a 
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mistura de sentimentos e de localização, se o cartório é órgão público ou privado, ou ainda 

empatia, dos funcionários, para as questões, que seriam um mero serviço, como questões 

pessoais.  

O outro sentido citado no acesso à justiça se liga à segurança do ato e à intervenção da 

Corregedoria Geral de Justiça na fiscalização da função. Este último aspecto ficou evidente 

durante minha espera nas entrevistas e no decorrer delas, num sentimento de medo e vigilância. 

Uma parcela fez questão de dizer, que o serviço gera justiça porque a corregedoria intervém e 

fiscaliza o cartório, passando assim, uma noção de segurança pela intervenção do Poder 

Judiciário.  

 

Leva o acesso à justiça porque a pessoa procura a segurança, confia que o 

funcionário vai ver o documento, conferirá os documentos. Ex.: imóvel 

quando faz o registro certinho, vê se o bem é da pessoa, se tem impedimento. 

Sai seguro que fez tudo certo estando intimamente ligado. (Participante 13) 

 

O acesso à justiça se dá pela Corregedoria Geral de Justiça que está 

fiscalizando o órgão com normas e punindo pelo código de normas. 

(Participante 1) 

 

Tem acesso à justiça, por ser serviço terceirizado ligado ao CNJ e a correição 

pela Corregedoria Geral de Justiça. (Participante 26) 

 

O exemplo da força da presença da fiscalização e intervenção do Poder Judiciário é 

facilmente verificada pois em muitos deles, na fachada do cartório, há a indicação de 

Fiscalização pelo Poder Judiciário (logotipo do Poder), bem como a publicidade com relação 

às tabelas de custas que precisam estar afixadas nas paredes da Serventia, de fácil acesso ao 

público em geral.  

Há também quem ligasse o acesso à justiça à rapidez do ato, pois hoje, a 

desjudicialização vem para abreviar o tempo gasto num processo regido pela Jurisdição 

Comum. O mesmo sentimento de rapidez serviu para criar os Juizados Especiais (Lei 

9.099/1995)51 que se fundam na celeridade, oralidade, informalidade e economia processual, 

tanto de atos, quanto de tempo.  

A utilização da via extrajudicial chegou com a demora e as partes preferem a 

via porque é mais rápida, sem a burocracia judicial do ato e despacho. 

(Participante 1) 

 

Procuram porque é diferente da justiça, porque é mais rápido. Vêm 

procurando o acesso à justiça, a fé pública, perguntam como se compra um 

cartório, porque acham que é igual a abrir uma loja. (Participante 19) 

 
51 L. 9.099/95 - Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 
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E, quando se cruza os dados de acesso à justiça versus a faixa etária, percebe-se que a 

faixa de 30/40 foi a que mais citou esse sentimento. Não tem como precisar se esse dado ocorreu 

por conta dessa faixa etária já conhecer o judiciário com os Juizados Especiais e alguns 

procedimentos desjudicializados, e não somente o procedimento judicial como nas três faixas 

etárias acima.  

 

E, durante a pergunta sobre acesso à justiça, alguns entrevistados chegavam a se 

questionar se estavam num serviço público ou privado, inclusive falando que o serviço que 

prestavam era público, mas que seu patrão era privado, que recebia seu salário pela CLT, logo 

privado, ou ainda que o local de trabalho era privado, apesar do serviço ser público. E, muitos 

me afirmaram que não conseguiam decidir se prestavam um serviço público ou privado. Essa 

mistura entre público e privado faz parte da Burocracia Patrimonialista trazida por Faoro 

(2012). 

Expressa sentimentos. As pessoas acham que é órgão público da rede pública. 

As pessoas externam a busca da segurança, igual ao fórum. (Participante 8) 

(grifo meu) 

 

Meio a meio porque é serviço público com muito interesse privado (interesse 

das pessoas). Clientes falam que o cartório é para servir eles, mas é órgão 

público, mas presta serviço privado. (Participante 4) (grifo meu) 

 

Público lidando com documentos de interesse das pessoas. Tem 

responsabilidade de processo de outras pessoas. Está mais para público do que 

privado. (Participante 5) 

Um traço marcante do patrimonialismo é a mistura entre os bens públicos e privados, 

não havendo definição entre o que era do Rei e dos súditos, tanto que Faoro traz a informação 

que a Coroa Portuguesa nomeou suas terras em imperium e dominum, sendo a primeira em 

terras Portuguesas e a segunda em terras brasileiras.  
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Tabela 10 - Categoria Acesso à Justiça citado de acordo com a faixa etária do entrevistado 
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O imperium ocupará o lugar do dominium, sem, todavia, desvirtuar o princípio 

patrimonial, exacerbado, a seguir, nas jornadas ultramarinas. O conglomerado 

de direitos e privilégios, enquistados no estamento, obriga o rei, depois de 

suscitá-lo e de nele se amparar, a lhe sofrer o influxo: a ação real se fará por 

meio de pactos, acordos, negociações. No seu seio, haverá a luta permanente 

na caça ao predomínio de uma facção sobre outra; a teia jurídica que o envolve 

não tem o caráter moderno de impessoalidade e generalidade; a troca de 

benefícios é a base da atividade pública, dissociada em interesses reunidos 

numa única convergência: o poder e o tesouro do rei. (FAORO, 2012: 83) 

 

Para os negócios do reino, no trato das relações entre o rei e os vassalos, valia 

a ordem nova, que já separava o imperium do dominium, o reino do senhorio. 

(FAORO, 2012: 114) 

Essa mistura é tão marcante, na formação do Estado Brasileiro, que as primeiras 

demarcações de terras promovidas pelos Capitães hereditários visavam delimitar as terras 

particulares, pois, toda terra, inicialmente, é compreendida como pública. E, este princípio se 

manteve até pouco tempo. Tudo que no registro não estava em nome de particular, é porque se 

tratava de terra pública. Porém, recentemente, com a mudança da Lei 13.465/1752, o ente 

federativo deve fazer o processo de discriminação da terra pública, seguido de seu registro para 

provar seu domínio sobre ela53. 

O patrimonialismo pode ser entendido, para este momento da tese, como a relação 

política, econômica e social existente entre e a Coroa e sua colônia, neste caso Brasil. Essa 

relação de mescla de direitos e deveres em que o Rei detinha participação direta nos tributos e 

frutos da colônia, sendo esta uma extensão de sua casa e não um Estado que ele governa. A 

mistura entre o público e o privado é forte neste momento, a ponto de Faoro (2012: 54) afirmar 

 
52 Essa lei dispõe sobre a regularização fundiária urbana e rural, dos bens públicos e particulares e ainda dispõe 

sobre o direito de laje.  
53 Trago a transcrição do artigo de lei em nota de rodapé pois trata-se de uma inovação no ordenamento, que ainda 

não está sendo utilizada. L.6.015/73, Art. 195-A.  O Município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis 

competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do 

solo urbano implantado, ainda que não inscrito ou registrado, por meio de requerimento acompanhado dos 

seguintes documentos:                   

I - planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem a sua descrição, com 

medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos 

vértices definidores de seus limites;                        

II - comprovação de intimação dos confrontantes para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, se os limites 

definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas 

áreas, se for o caso 

III - as respostas à intimação prevista no inciso II, quando houver; e                    

IV - planta de parcelamento ou do imóvel público a ser registrado, assinada pelo loteador ou elaborada e assinada 

por agente público da prefeitura, acompanhada de declaração de que o parcelamento encontra-se implantado, na 

hipótese de este não ter sido inscrito ou registrado.                     

(§§ suprimidos por mim)               

Art. 195-B.  A União, os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao registro de imóveis competente a abertura 

de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhes tenha sido 

assegurado pela legislação, por meio de requerimento acompanhado dos documentos previstos nos incisos I, II e 

III do caput do art. 195-A, inclusive para as terras devolutas, dispensado o procedimento discriminatório 

administrativo ou judicial.           
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que o Estado torna-se uma empresa do príncipe exposta a riscos por ser uma empresa de paz e 

de guerra.  

Estado patrimonial já com direção pré-traçada, afeiçoado pelo direito romano, 

bebido na tradição e nas fontes eclesiásticas, renovado com os juristas filhos 

da Escola de Bolonha. A velha lição de Maquiavel, que reconhece dois tipos 

de principado, o feudal e o patrimonial, visto, o último, nas suas relações com 

o quadro administrativo, não perdeu o relevo e a significação. Na monarquia 

patrimonial, o rei se eleva sobre todos os súditos, senhor da riqueza territorial, 

dono do comércio — o reino tem um dominus, um titular da riqueza eminente 

e perpétua, capaz de gerir as maiores propriedades do país, dirigir o comércio, 

conduzir a economia como se fosse empresa sua. O sistema patrimonial, ao 

contrário dos direitos, privilégios e obrigações fixamente determinados do 

feudalismo, prende os servidores numa rede patriarcal, na qual eles 

representam a extensão da casa do soberano. Mais um passo, e a categoria dos 

auxiliares do príncipe comporá uma nobreza própria, ao lado e, muitas vezes, 

superior à nobreza territorial. (Faoro, 2012: 52)  

A relação de mistura entre os bens do Rei e dos súditos pode ser percebida quando os 

entrevistados não conseguem distinguir o patrimônio público do privado, até porque, os 

cartórios, pela doutrina de Administração Pública, são tidos pela natureza de sui generis visto 

que não se trata de órgão dentro da Administração Direta, nem de entidade dentro da 

Administração Indireta, e o serviço público não é entregue por Outorga, nem Delegação, mas 

por uma Outorga de Delegação personalíssima e vitalícia, mantendo a fiscalização, à cargo do 

Estado através de suas Corregedorias Estaduais de Justiça. 

 Logo, trata-se de um lugar cinzento, de interesse público sobre as relações privadas 

com forte regulamentação estatal, em que os atos são caracterizados como públicos e não 

somente privados. Assim, essa zona é normalmente trabalhada pelos autores que estudam 

Registros Públicos, sendo utilizada, nesta tese, a posição de Luiz Guilherme Loureiro (2017:58-

66) como representante dos doutrinadores da área54. 

Essa administração pública de interesses privados é transferida pelo Estado a um 

particular em especial, (LOUREIRO, 2017: 58), diverso do que ocorre na delegação ou outorga 

do serviço público pela teoria do Direito Administrativo, que se dá via contrato, transferindo 

atribuições e específicas matérias e poderes, seus limites na atuação do delegado, duração e 

objetivos da delegação, podendo o objeto da delegação ser avocado pelo ente que transferiu-a. 

Na outorga de delegação da Serventia Extrajudicial, há a precedência de um concurso 

público de provas e títulos a ser realizado por pessoas físicas, que recebem a delegação em 

caráter privado, personalíssimo, vitalício dos poderes de Registro e Notas já existentes, bem 

como dos que serão criados. Ex.: no ano de 2018, foram criados o Direito de Laje, 

regulamentada a Usucapião Extrajudicial... e tantos outros mais procedimentos que são 

desjudicializados sendo incorporados a competência da delegação já entregue.  

 
54 Neste momento não há a necessidade de citar vários autores posto que este tópico não é o objeto da tese, mas 

apenas um apoio na descrição do lugar da Serventia Extrajudicial na Administração Pública. 
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Uma vez delegado ao particular esta função, o Estado não pode avocá-la, como o faz no 

contrato de delegação e outorga do Direito Administrativo com base na supremacia do interesse 

público. Existem regras para que a delegação da Serventia seja devolvida ao Estado e não 

avocada, tais como55: impedimentos legais, descumprimentos de normas, resultado de aplicação 

de penalidades... A partir desta característica é que se percebe que a delegação da Serventia 

Extrajudicial é diferente da delegação que ocorre na descentralização do Poder Público em 

Administração Pública Indireta.  

Já na delegação da função notarial, o Estado transfere definitivamente ao 

particular por norma constitucional a competência exclusiva para dar forma 

jurídica à vontade das partes e autenticar fatos. Trata-se de instituto de origem 

constitucional que confere à pessoa natural atribuições e poderes que, a 

princípio, pertencem ao Estado, como é o caso da fé pública. Esta 

transferência não é transitória e sim perene, e tem por objeto competências 

específicas e não mero trespasse de execução de serviços públicos: a 

delegação da função notarial, portanto, distingue-se nitidamente dos contratos 

de concessão e permissão. (LOUREIRO, 2017: 59). 

Logo, a delegação dos serviços atribuídos à Serventia Extrajudicial é constitucional e 

não legal, de caráter permanente e não transitório, só a pessoa física através de concurso público 

de provas e títulos e não a pessoa física ou jurídica, transferindo matéria de competência 

exclusiva e não concorrente, sob a fiscalização do Poder Judiciário e CNJ e não sob supervisão 

ministerial. Quer dizer, um instituto sui generis que não se enquadra nem na centralização – 

Administração Pública Direta, nem na descentralização – Administração Pública Indireta.  

 
55 A transcrição do artigo de lei abaixo se dá no sentido de ressaltar as penalidades impostas ao Titular da Serventia 

para demonstrar que apesar de ser um instituto sui generis, não é perpétuo e absoluto.  

Lei 8.935/94 -   Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades 

previstas nesta 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. 

        Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo 

direito de defesa, às seguintes penas: 

        I - repreensão; 

        II - multa; 

        III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; 

        IV - perda da delegação. 

        Art. 33. As penas serão aplicadas: 

        I - a de repreensão, no caso de falta leve; 

        II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave; 

        III - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. 

        Art. 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme 

a gravidade do fato. 

        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. 

        § 1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de 

registro, até a decisão final, e designará interventor, observando-se o disposto no art. 36. 
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E, este instituto, sui generis, presta serviço público, podendo ser utilizado o conceito de 

serviço público de Alexandre de Aragão para se extrair este sentido: 

(...) serviços públicos são as atividades de prestação de utilidades econômicas 

a indivíduos determinados, colocadas pela Constituição ou pela lei a cargo do 

Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempenhadas 

diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, com 

vistas ao bem-estar da coletividade. (ARAGÃO, 2013:727-728) 

Desta forma, fica simples que os entrevistados confundam o patrimônio e o serviço 

prestado entre público e privado, pois se quem detém o saber especializado não consegue 

identificar a diferença, quiçá quem detém o conhecimento da prática, empírico, que visualiza 

uma mistura entre os dois.  

 

 

2.3 - Cliente-Cidadão, Vinculação, Relação Social e Burocracia Gerencial de Bresser-

Pereira: 

 

O terceiro resultado surgiu no mesmo cruzando de dados realizado para o segundo 

resultado, em que ficou explicito que, neste lugar de justiça, onde ocorre um serviço público, 

mas com características de privado, é um terreno ideal para a vinculação entre o funcionário e 

o cliente-cidadão da Burocracia Gerencial, pois apesar do cartório atuar com traço de 

burocracia, no serviço de Notas utiliza da pessoalidade do atendimento e não da impessoalidade 

proposta na Burocracia como forma de administração.  

Na análise das entrevistas, verifiquei que a categoria Vinculação do Funcionário, com o 

sentido de descrição dos vínculos criados entre o funcionário e os usuários do serviço foi citada 

10 (dez) vezes em 9 (nove) fontes e a Vinculação aos órgãos, com o sentido de descrição da 

vinculação dos cartórios ao órgãos tais como Corregedoria Geral de Justiça, Poder Judiciário, 

CNJ, dentre outros, foi citado 15 (quinze) vezes em 12 (doze) fontes. Esta última é citada no 

sentido de segurança do lugar pois é fiscalizada pelo Poder Judiciário, pela Corregedoria... 

Como o contato direto do cliente-cidadão se dá, em sua maioria das vezes, com o 

escrevente ou com o substituto, salvo se o Titular da Serventia atende os clientes atuando na 

elaboração dos atos ou esclarecendo as dúvidas destes, a categoria foi citada 9 (nove vezes) por 

escreventes e 1 (uma) vez pelo substituto. Todavia, na prática, durante a elaboração da tese 

precisei reconhecer uma firma, um auxiliar de balcão tentou criar o vínculo comigo, deixando 

o cartão dele com a frase: _ Volte a fazer negócios comigo. Logo, não se pode afirmar que os 

demais funcionários não percebem a vinculação entre eles e o cliente, mas apenas que esta não 

foi citada.  

O advogado tem vínculo com a Notas, procura o seu cartório. (Participante 

30) 
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Entende o sentimento de “felicidade de coisa concluída”. Tem uma senhora 

que vem ver o entrevistado porque fez a escritura do primeiro imóvel dela. 

Quando é alguém que compra e vende muito, não importa, mas quando tem 

um nível financeiro inferior, a felicidade é enorme. Vira amiga, traz presente. 

Qualquer movimentação que precise fazer liga para o entrevistado criando um 

vínculo. Preza a honestidade, sinceridade, carregando para sempre o vínculo.  

(Participante 22) (grifo meu) 

 

E, as pessoas voltam para fazer as escrituras com os mesmos funcionários. Há 

uma vinculação. Tem vários clientes principalmente quando faz procuração. 

(Participante 33) 

 

Gera amizade entre o funcionário e quem foi fazer o serviço. (Participante 28) 

 
Quando faz o primeiro ato, deslancha, chama outros atos. As pessoas assustam 

com a certidão de ônus, que é só uma folha. Se um gosta do serviço, faz a 

propaganda deste. (Participante 19) 

 

Tem a vinculação, tem clientes fiéis pois conquista o espaço, tem 

consideração, confiança, pede conselho. No balcão, usa o serviço porque é 

obrigatório. Na Notas, o sentimento é diverso, não é obrigatório. Entra a 

confiança, o vínculo. (Participante 35)  

 

E, com relação à negativa de realizar a Ata Notarial para atestar o tempo de posse, 

documento necessário à usucapião extrajudicial, os entrevistados demonstraram, ainda mais, a 

vinculação, pois se sentem responsáveis pela escritura não cair em exigência (passar pela 

qualificação objetiva e subjetiva no RGI sem que haja necessidade de acostar novo documento 

para comprovar a regularidade do ato). Quer dizer, eles se sentem garantidores do ato, como 

uma forma de trabalho bem prestado.  

Não faz no cartório porque senão fará para cliente gastar o dinheiro na 

escritura sem conseguir registrar. (Participante 2) 

 

A usucapião é procurada pelas pessoas, mas não fez porque não é fácil provar, 

não adiante fazer e não registrar. Há problema no registro. Pede muita 

documentação e as pessoas não tem. (Participante 35) 

Quando se cruza os dados de vinculação do funcionário versus tempo de cartório 

verifica-se que não importa se o funcionário tem muito tempo de atuação no serviço ou não. 

Em algum momento ele, simplesmente, observará a vinculação, a relação de amizade, criada 

entre ele e seu cliente. Seja porque se esforçou para tanto, seja porque realizou um bom trabalho 

(rápido, em geral), ou pela característica pessoal deste (dominação pelo carisma – WEBER, 

1999).  
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Essa vinculação está no espírito da burocracia gerencial do cliente cidadão, que se 

coaduna ao novo pensar sobre a Burocracia na Administração Pública Brasileira. Neste modelo 

de Burocracia o usuário do serviço passa a participar ativamente da elaboração do ato 

administrativo, criando um vínculo com o funcionário. Esta forma de Administração Pública 

trazida por Bresser-Pereira busca retirar do Estado o excesso do peso da Burocracia 

patrimonialista, fazendo com que este esteja mais concentrado em atividades prioritárias, 

deixando à descentralização, as atividades outras a fim de permitir a pessoalidade na relação.  

A nossa sociedade já não é mais senhorial (senhores e escravos), porém não é ainda uma 

sociedade capitalista clássica (burgueses e trabalhadores), mas é uma sociedade pós-industrial, 

que trabalha na globalização da economia, mantendo um pequeno estamento burocrático estatal 

que se tornou a nova classe média burocrática, também chamada de tecnoburocrática pública e 

privada, dividindo com a alta burguesia, o poder e o excedente econômico, pois esta nova classe 

média profissional detinha o conhecimento técnico e organizacional, tido por novo fator 

estratégico de produção. (BRESSER-PEREIRA, 2001: 222; 1998: 237)  

Agora, o Estado detém um novo papel de facilitador da economia nacional, se torne 

internacionalmente competitiva, devendo intervir e regular, porém numa forma que capacite 

seus agentes a competir em nível mundial. Neste novo cenário, a burocracia clássica já não 

auxiliava mais nas transações do Estado, necessitando dar um novo salto através de outra 

concepção burocrática. 

Em síntese, no plano político transitamos do Estado oligárquico ao Estado 

democrático (de elites); no administrativo, do Estado patrimonial ao Estado 

gerencial; no plano social, da Sociedade Senhorial para a Sociedade Pós-

Industrial. O Estado autoritário-modernizador, o Estado burocrático, e a 

sociedade capitalista, que nesses três planos duraram um longo tempo na 

Europa, foram aqui transições rápidas, próprias de um país que salta etapas 

mas permanece subdesenvolvido, que se moderniza mas permanece atrasado 

porque dual e injusto. (BRESSER-PEREIRA, 2001: 223) (grifo meu) 
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Esses três saltos/concepções, são denominados por Bresser-Pereira (2001:224), no 

plano administrativo em conjunto ao plano político e ao tipo de sociedade da seguinte forma: 

a) Estado Patrimonial/Patrimonial-Mercantil, numa Sociedade Mercantil-Senhorial no plano 

político de Estado Oligárquico até 1930; b) Estado Burocrático/Burocrático-Industrial 1930-

1995, numa sociedade Capitalista-Industrial, no plano político Estado Autoritário-Capitalista 

entre 1930-1945 e 1964-1985; c) Estado Gerencial/Gerencial-pós-Industrial-1995 numa 

sociedade Pós-Industrial, no plano político de Estado Democrático-1985. 

 

                                      Fonte: (BRESSER-PEREIRA, 2001: 224) 

Como já dito anteriormente, não houve rompimento entre os tipos de burocracias, pois 

elas continuam a coexistir, mas houveram saltos, concepções, tanto que Bresser-Pereira (2001: 

236) afirma que em 1938 tem-se o primeiro sinal da administração gerencial com a criação da 

primeira autarquia - descentralização da administração cuja lei data de 1967, num cenário de 

reforma da burocracia patrimonialista para a clássica-weberiana. Neste período, embora o 

Estado necessitasse de uma burocracia profissional, ainda havia concessões ao velho 

patrimonialismo, assumindo a forma de clientelismo.  

Reconhecendo que as formas burocráticas rígidas constituíam um obstáculo 

ao desenvolvimento quase tão grande quanto as distorções patrimonialistas e 

populistas, a reforma procurou substituir a administração pública burocrática 

por uma “administração para o desenvolvimento”: distinguiu com clareza a 

administração direta da administração indireta, garantiu-se às autarquias e 

fundações deste segundo setor, e também às empresas estatais, uma autonomia 

de gestão muito maior do que possuíam anteriormente, fortaleceu e 

flexibilizou o sistema do mérito, tornou menos burocrático o sistema de 

compras do Estado. (BRESSER-PEREIRA, 2001: 238) 

 

A reforma iniciada pelo Decreto-Lei 200 foi uma tentativa de superação da 

rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da 

administração gerencial no Brasil. Toda a ênfase foi dada à descentralização 

mediante a autonomia da administração indireta, a partir do pressuposto da 

rigidez da administração direta e da maior eficiência da administração 

descentralizada. (BRESSER-PEREIRA, 1996: 14) 



76 
 

Essa concepção de burocracia, neste ponto trabalhada se encontra no Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), elaborado pelo Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado (MARE), que ocorreu em 1995 (BRESSER-PEREIRA; 

PACHECO, 2007a: 158) visando mudar a estrutura da burocracia patrimonialista que ainda 

existia, a aprimorar a burocracia weberiana, trazendo um novo modelo de burocracia gerencial, 

mantendo a alta burocracia com grande qualificação técnica e o restante da estrutura do Estado 

num modelo de gestão, descentralizando tudo que não é Poder do Estado diretamente a fim de 

reduzir custos, diminuir a corrupção56 e findar a burocracia no sentido de excesso de etapas. 

A Reforma Gerencial de 1995 está substituindo a atual administração pública 

burocrática misturada a práticas clientelistas ou patrimonialistas por uma 

administração pública gerencial, que adota os princípios da "nova gestão 

pública" (new public management). (BRESSER-PEREIRA, 1999: 6) 

Esta etapa, é tida pelo autor, como a segunda reforma denominada Reforma Gerencial 

da Administração Pública, sendo a segunda realizada na Administração Pública Brasileira, pois 

a primeira foi a Reforma Burocrática ou Reforma do Serviço Público implementando os moldes 

weberianos na Administração Pública. (BRESSER-PEREIRA, 1999: 6) Essa reforma gerencial 

está definida, inicialmente, no Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (1995) como 

uma resposta para a crise57 fiscal do Estado que se fundava na ineficiência estrutural da 

Administração Pública Burocrática existente (moldes weberiano). 

A crise da administração pública burocrática começou ainda no regime militar 

não apenas porque não foi capaz de extirpar o patrimonialismo que sempre a 

vitimou, mas também porque esse regime, ao invés de consolidar uma 

burocracia profissional no país, através da redefinição das carreiras e de um 

processo sistemático de abertura de concursos públicos para a alta 

administração, preferiu o caminho mais curto do recrutamento de 

administradores através das empresas estatais. A crise agravou-se, entretanto, 

a partir da Constituição de 1988, quando se salta para o extremo oposto e a 

administração pública brasileira passa a sofrer do mal oposto: o enrijecimento 

burocrático extremo. As consequências da sobrevivência do patrimonialismo 

e do enrijecimento burocrático, muitas vezes perversamente misturados, serão 

o alto custo e a baixa qualidade da administração pública brasileira. 
(BRESSER-PEREIRA, 1998: 239-240) 

Esta segunda reforma58 (BRESSER-PEREIRA, 1998: 237) propõe flexibilizar os 

processos e regulamentos burocráticos a fim de que se eleve o grau de autonomia das agências 

governamentais e seus gerentes envolvendo: a) a descentralização de serviços sociais; b) uma 

 
56 Não digo findar a corrupção pois é uma expressão muito forte em se tratando de Brasil.  
57 “Crise que se define como uma crise fiscal, como uma crise do modo de intervenção do Estado, como uma crise 

da forma burocrática pela qual o Estado é administrado, e, em um primeiro momento, também como uma crise 

política. A crise política teve três momentos: primeiro, a crise do regime militar - uma crise de legitimidade; 

segundo a tentativa populista de voltar aos anos 50 - uma crise de adaptação ao regime democrático; e finalmente, 

a crise que levou ao impeachment de Fernando Collor de Mello - uma crise moral. A crise fiscal ou financeira 

caracterizou-se pela perda do crédito público e por poupança pública negativa. Por fim, a crise da forma burocrática 

de administrar um Estado emergiu com toda a força depois de 1988, antes mesmo que a própria administração 

pública burocrática pudesse ser plenamente instaurada no país.” (BRESSER-PEREIRA, 1998: 239) 
58 Bresser-Pereira indica que pode ser considerada a terceira reforma, se a reforma de 1967, que ensaiou a 

descentralização e desburocratização for por assim entendida.  
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delimitação precisa na área de atuação do Estado; c) distingue o núcleo estratégico e as 

atividades que podem ser realizadas por contratação externa; d) ampliação das agências 

executivas; e) ampliação nas organizações sociais (BRESSER-PEREIRA, 1999: 6-7), 

reformando a estrutura de Estado e os instrumentos de gestão da coisa pública a fim torná-lo 

mais eficiente a permitir a realização de serviços de melhor qualidade e em maior extensão. 

(BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2007a: 153) 

A reforma da burocracia gerencial se contrapõe a ideia de que o Estado forte é somente 

aquele que tenha um serviço público de carreira, cujo integrantes são profissionais permanentes 

recrutados pelo mérito e mantidos pela política pessoal. O Estado pode ser forte apenas com 

uma burocracia pública (política), sem a necessidade de seus funcionários, serem em massa, 

servidores públicos, gerando grandes gastos à máquina pública, com a manutenção destes que 

acaba por se traduzir num Estado paternalista, que abraça seus súditos.  

A reforma da gestão pública cria novas instituições e define novas práticas 

que permitem transformar os burocratas clássicos em gestores públicos. O 

objetivo central é reconstruir a capacidade do Estado, tornando-o mais forte 

do ponto de vista administrativo, de modo a criar condições para que seja 

também mais forte em termos fiscais e em termos de legitimidade 

democrática. (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2007a: 157-158) 

Novamente, tenta-se distinguir o público do privado59 propondo sua diferenciação, até 

criando uma nova categoria de público não estatal (BRESSER-PEREIRA, 1996: 28; 1999: 8). 

A administração privada se ocuparia da atividade econômica controlada pelo mercado, e o 

sucesso significaria lucros enquanto a administração pública se ocuparia do empreendimento 

político, e o sucesso significaria o interesse público. Podendo haver a transferência de 

instrumentos do gerenciamento privado para o público, porém de forma limitada. Cabe a 

descentralização, o controle dos resultados, o incentivo à competição, o foco no cliente-cidadão, 

todavia, com o controle democrático e seus resultados desejados devendo ser decididos 

politicamente.  

A necessidade de uma administração pública gerencial, portanto, decorre de 

problemas não só de crescimento e da decorrente diferenciação de estruturas 

e complexidade crescente da pauta de problemas a serem enfrentados, mas 

também de legitimação da burocracia perante as demandas da cidadania. 

(BRESSER-PEREIRA, 1998: 241) 

Neste modelo, o cliente “... não é apenas um cliente, mas um cliente-cidadão revestido 

de poderes que vão além dos direitos do cliente ou do consumidor.” (BRESSER-PEREIRA, 

1999: 8) Este modelo de cliente-cidadão foi percebido nas entrevistas. Inicialmente me 

incomodou os entrevistados se remeterem aos usuários do serviço como clientes, num aspecto 

 
59 A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração patrimonialista, que definiu as 

monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o privado eram confundidos. Nesse tipo de administração o 

Estado era entendido como propriedade do rei. Tornou-se assim necessário desenvolver um tipo de administração 

que partisse não apenas da clara distinção entre o público e o privado, mas também da separação entre o político 

e o administrador público. Surge assim a administração burocrática moderna, racional-legal. (BRESSER-

PEREIRA, 1998: 241)  
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semelhante ao de empresa privada, até porque, no momento das entrevistas eu só conhecia a 

Serventia Extrajudicial num lugar de serviço público não havendo a percepção do seu lugar na 

concepção de burocracia gerencial que agora exploro.  

A reforma passa por quatro estruturas: o núcleo estratégico (Legislativo, Judiciário, 

Presidência, Cúpula dos Ministérios, Forças Armadas...), por Atividades Exclusivas (controle, 

fiscalização, subsídios e seguridade), por Atividades não-exclusivas/competitivas 

(universidades, hospitais, centros de pesquisa, museus...) e pela produção de bens e serviços 

para o mercado (empresas estatais), indo da propriedade estatal para a privada, e da burocracia 

clássica para a gerencial. (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2007a: 159) e (PDRAE - MARE, 

1995) 

 

Fonte: Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (MARE, 1995: 48) 

O núcleo estratégico é o responsável pelas leis, políticas públicas nos três níveis (federal, 

estadual e municipal) emissão de sentenças e o contrato de gestão, como formas de atuação do 

Estado em seu poderio. Compondo este núcleo se encontra o Poder Judiciário, onde a Serventia 

Extrajudicial encontrava lugar até a CRFB/88 juridicamente, e de fato, pós este período até a 

regulamentação do art. 236, CRFB/88, que se deu em 1994 (L. 8.935). Logo, de acordo com o 

quadro acima era uma forma de propriedade estatal, com forma de administração entre a 

burocrática e gerencial. 

As atividades exclusivas estão entre aquelas que o “Poder do Estado” (BRESSER-

PEREIRA; PACHECO, 2007a: 160) é exercido, nas formas de legislar e tributar, mantendo a 

propriedade estatal e a forma de administração gerencial. Tanto esta atividade, quanto o núcleo 

estratégico não pode ser terceirizado. Assim, se a Serventia Extrajudicial, no pós-88 saiu do 

núcleo estratégico, imagina-se que ela esteja nas atividades exclusivas do Estado, pois é 

entregue ao particular numa forma especial de delegação, que não se trata de terceirização pois 

o Titular da Serventia é responsável tributário pelo recolhimento das taxas relativas a seu 

serviço, bem como depositário permanente do acervo cartorário que é de interesse público. 
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Nas atividades não-exclusivas se encontram aquelas que não envolvem o Poder do 

Estado, mas são realizadas ou subsidiadas por este tendo em vista sua alta relevância nos 

direitos humanos ou que porque envolvem economias externas, visto que o mercado não 

consegue recompensar adequadamente a cobrança desses serviços, podendo ser denominadas 

de entidades públicas não estatais. E, a atividade para a produção de bens e serviços para o 

mercado se dá por empresas de economia mista, que fazem parte do Estado, mas através de sua 

descentralização. 

Logo, percebe-se a dificuldade de enquadrar a Serventia Extrajudicial em alguma das 

quatro estruturas estatais da reforma pois, ela não é uma espécie de delegação derivada da 

descentralização, mas uma delegação sui generis que recebe o nome de outorga de delegação. 

Mesmo que a entrega do serviço seja a um sujeito privado, este atua em nome do Estado, no 

interesse público primário, sendo repositório de informações referentes ao estado civil, 

domicílio, bens móveis e imóveis, direitos e deveres, além de responsável tributário sucessivo 

para alguns tributos e primário para outros, e a remuneração para que o serviço se mantenha 

aberto se dá mediante taxa. Ou seja, uma figura de construção tão complexa que é “feita uma 

ginástica” para enquadrá-la em alguma estrutura estatal, apesar de ser perceptível que é um 

braço na burocracia do Estado.  

Em síntese, a Reforma Gerencial da Administração Pública Brasileira lançada 

em 1995 avançou nas três dimensões previstas pelo Plano Diretor: a 

institucional, a cultural e a gerencial. Criaram-se novas instituições, surgiu 

uma nova visão da administração pública, e novas práticas gerenciais estão 

começando a ser adotadas. (BRESSER-PEREIRA, 1999: 9) 

A dimensão institucional-legal visa a reforma do quadro jurídico-normativo do setor 

público e a criação das agências autônomas, organizações sociais (OS) e das organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIPs), (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2007a: 

158) bem como trabalhar o núcleo estruturante da Administração Pública. Essa dimensão 

ocorreu porque, em 1988, a Constituição Federal, não deu o salto para a burocracia gerencial, 

mas retroagiu ao “sacramentar princípios de uma administração pública arcaica, burocrática ao 

extremo.” Se tornando uma administração pública “altamente centralizada, hierárquica e 

rígida”, priorizando a administração direta ou invés da indireta. (BRESSER-PEREIRA, 1996: 

15) 

O diagnóstico básico estava claro para mim desde o início: a tentativa 

constitucional de 1988 de restaurar ou de instaurar plenamente no país a 

administração pública burocrática havia sido um desastre. Com a desculpa de 

que o pior inimigo a ser combatido era o clientelismo, o serviço público 

tornara-se rígido e ineficiente, carecia de um sistema de incentivos e punições, 

e sofria do excesso de regulamentos e procedimentos estritos. (BRESSER-

PEREIRA, 1999: 13)60 

 
60 Bresser-Pereira participou ativamente do Plano de Reforma do Aparelho do Estado como Ministro. “Comecei 

pelo Artigo 37, seus itens e parágrafos. O processo era simples: corte este item, deixe esse outro, corte mais aquele, 

e assim por diante. Continuei dessa forma durante cerca de uma hora. Desconstitucionalizar era simples, direto. 

Seria mais simples ainda eliminar todo o capítulo sobre a administração pública. A maioria das constituições não 

inclui um capítulo sobre o assunto. De repente, porém, ocorreu-me um pensamento: "É fácil desconstitucionalizar, 
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 Talvez o principal problema que levou a administração pública de 1988 a retroagir61, 

não avançando para a gerencial, mas retornando a administração burocrática clássica e até ao 

patrimonialismo (clientelismo, fisiologismo) foi a percepção que as estratégias 

descentralizadoras adotada pelo Estado não estavam na concepção de modelo burocrático-

profissional clássico, mas num clientelismo, pois a descentralização abriu espaço para este agir, 

em especial, à nível estadual e municipal. 

 Não é difícil encontrar exemplos de municípios em que seus funcionários têm problemas 

trabalhistas com o não recebimento de suas verbas, falta de condição de trabalho, insumos 

precários. Porém, quando se investiga, não se tratam de funcionários públicos, mais de contratos 

pelo sistema da descentralização, através de OSs (Organizações Sociais), que foram entregues 

a pessoas desqualificadas62, mas com contatos (clientelismo) pois apoiaram/financiaram a 

campanha política dos atuais administradores públicos. Por isso, a estrutura rígida de concurso 

público e a ampliação do Poder do Estado remedia esta situação.  

Em síntese, o retrocesso burocrático da Constituição de 1988 foi uma reação 

ao clientelismo que dominou o país naqueles anos, mas também foi uma 

afirmação de privilégios corporativistas e patrimonialistas incompatíveis com 

o ethos burocrático. Foi, além disso, uma consequência de uma atitude 

defensiva da alta burocracia, que, sentindo-se acuada, injustamente acusada, 

defendeu-se de forma irracional. (BRESSER-PEREIRA, 1996: 17) 

Na dimensão cultural visa trazer uma mudança de atitude do cliente-cidadão quanto ao 

serviço e sua estrutura burocrática através da descentralização dos centros de decisão 

(explorado por Hélio Beltrão), saindo o patrimonialismo para a burocracia gerencial, que 

minimiza os custos e aproximas os clientes das resoluções de conflitos, indicando que a 

estrutura de administração não precisa ser composta somente de cargos públicos, mas também 

de contratados externos possuindo o mesmo valor quanto a implementação do interesse público.  

O Bresser-Pereira foi altamente criticado ao propor esta reforma63, que em sua visão 

engrandecia os interesses da nação promovendo um papel de promoção da competitividade 

internacional do país, bem como protegendo os direitos sociais e republicanos. 

 
mas não vai dar certo. Os brasileiros costumam criticar o caráter pormenorizado da Constituição de 1988, mas, na 

verdade, gostam de constituições detalhadas. Querem ter todos os seus direitos claramente escritos. Se eu continuar 

nesta direção, os parlamentares vão dizer que o governo está pedindo um cheque em branco. E eles simplesmente 

não vão aprovar a reforma". (BRESSER-PEREIRA, 1999: 15) 
61 Para Bresser-Pereira (1996: 17), este retrocesso não pode ser atribuído ao fracasso da descentralização e da 

flexibilização da administração pública.  
62 No sentido de não possuir a alta qualificação técnica pretendida pela administração pública gerencial.  
63 Pouco se interessavam nos objetivos mais positivos, de médio prazo: maior papel para as organizações públicas 

não-estatais, aumento da eficiência, foco no cliente-cidadão, nova política de recursos humanos, nova política de 

concursos públicos. Mas consegui inserir progressivamente as novas ideias, e, aos poucos, começou a ficar claro 

que eu não era, como meus adversários sugeriam, o "carrasco dos servidores públicos", o "neoliberal impiedoso" 

ou o "o defensor xiita do mercado", e sim que minha mensagem envolvia reconstruir o Estado, aumentar sua 

capacidade de desempenhar seu papel clássico de proteção dos direitos humanos, defesa dos interesses da nação e 

garantia os fundamentos macroeconômicos, assim como seu papel moderno de promoção da competitividade 

internacional do país e de proteção dos direitos sociais e dos direitos republicanos. (BRESSER-PEREIRA, 1999: 

16) 
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A outra proposta da dimensão cultural é mudar a mentalidade da desconfiança 

generalizada sobre os administradores públicos a um grau de confiança que combine com os 

resultados através da capacitação, em massa e permanente, dos gerentes e servidores públicos 

(BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2007a: 159), sem, contudo, findar com a classe da 

burocracia pública. Para ele, essa dimensão “sepulta de vez o patrimonialismo” (BRESSER-

PEREIRA: 1996, 31), que continua a existir como prática e não mais como valor.  

Como ele próprio explica, o contexto não é mais o nacional-desenvolvimentista 

(burocracia clássica) ou colonizado-colonizador (burocracia patrimonialista), mas um contexto 

de abertura internacional do mercado altamente competitivo, valendo ressaltar que a Reforma 

Gerencial não vida eliminar a burocracia, mas a moldá-la num modelo mais eficaz para o Estado 

moderno. 

A Reforma Gerencial não é contra os burocratas, e sim contra a administração 

pública burocrática. É contra uma forma de administrar o Estado que impede 

os altos funcionários de gerenciar, tomar decisões, escolher o melhor meio de 

lograr objetivos". Eu sabia que a minha ação e o meu discurso não raro 

confundiam as pessoas. Como poderia eu ser contra a administração pública 

burocrática e a favor de uma burocracia de Estado? Novamente, minha 

resposta era direta: "No Estado, preciso de gerentes para gerenciar, e esses 

gerentes são os servidores públicos, os burocratas. Eles precisam ter mais 

liberdade para decidir, não podem ficar presos a leis e regulamentos estritos, 

precisam adquirir novas competências e prestar mais contas à sociedade. 

Precisam poder tomar decisões, premiando e punindo, que motivem seus 

subordinados. Mas sempre serão burocratas do Estado, que exercem o poder 

em nome do Estado e dos políticos eleitos que lhes delegaram autoridade". 

(BRESSER-PEREIRA, 1999: 20) 

Já a dimensão gerencial/dimensão-gestão mostra uma administração mais enxuta, que 

mantém a burocracia pública trabalhando de forma atuante e especializada, através do serviço 

público mais barato, com melhor controle e qualidade. 

Caso as atividades tratem-se na modalidade não-exclusivas de Estado, quer 

dizer, não envolvendo o uso do Poder do Estado, como saúde e educação, na 

reforma gerencial, estas se dão pela modalidade de publicização, quer dizer, 

contratando os serviços com organizações sem fins lucrativos, que seriam as 

empresas públicas não-estatais, do terceiro setor, que são chamadas de 

organizações sociais, diminuindo os custos da máquina pública. (BRESSER-

PEREIRA; PACHECO, 2007a: 153) 

Apesar do grande avanço sentido na burocracia gerencial trazendo uma burocracia 

publica de alta qualidade, pois era bem preparada e bem paga, tendo um papel essencial na 

execução do projeto de desenvolvimento industrial , o autor (BRESSER-PEREIRA, 1996: 28;  

2001: 240) indica que à partir de 1985 houve um retrocesso que culminou com a Constituição 

Federal de 1988, voltando a concentra-se e centralizar-se no plano da administração pública 

(art. 37 e ss, CRFB/88) retornando aos ideais da reforma burocrática de 1936. Assim, a 

administração pública voltou a ser hierárquica e rígida. Porém, a exigência de concurso público 

fez com que o empreguismo do clientelismo fosse reduzido drasticamente.  
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Mas o objetivo da reforma administrativa transitar da burocrática para a gerencial, deve 

ser feita aos poucos, através do setores um de cada vez, pois a administração pública burocrática 

tem a qualidade de segurança e efetividade, mas não se amolda mais a realidade brasileira da 

globalização. Assim, as reformas seguirão até que apenas o núcleo estratégico esteja na 

burocracia e os demais setores, o peso desta esteja desaparecido, desenhando a administração 

pública gerencial burocrática somente em seu núcleo.  

Assim, percebe-se que mesmo com a reforma proposta por Bresser-Pereira, não haverá 

o fim da burocracia, mas sua redução e com isso, a possibilidade da pessoalidade nas relações 

do serviço público, permitindo que o traço da vinculação fique cada vez mais evidente sem ser 

uma forma de coação, corrupção, desvio, mas que seja um trato social derivado da forma de 

Burocracia escolhida que permite-o legalmente.  
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Capítulo III – Desburocratização e sua aplicabilidade na Serventia Extrajudicial – 

teoria de Hélio Beltrão. 

 Após já ter sido trabalhado as normas legais aplicáveis as Serventias Extrajudiciais, seu 

lugar na Administração Pública percebendo se tratar de um instituto sui generis, ser descrito as 

concepções de burocracia existentes e ter-se percebido que não ocorreu um marco/ruptura entre 

elas, mas um processo, podendo, ser percebido, numa mesma Serventia, traços de uma 

concepção ou de outra, tanto que nas entrevistas, vários entrevistados citaram as concepções 

acima, passasse a compreender a continuação da pergunta norteadora, inicial, de pesquisa: 

desjudicializar é desburocratizar? 

A partir de 1979, Hélio Beltrão, que havia participado ativamente da Reforma 

Desenvolvimentista de 1967, volta à cena, agora na chefia do Ministério da 

Desburocratização do governo Figueiredo. Entre 1979 e 1983 Beltrão 

transformou-se em um arauto das novas idéias; criticando, mais uma vez, a 

centralização do poder, o formalismo do processo administrativo, e a 

desconfiança que estava por trás do excesso de regulamentação burocrática, e 

propondo uma administração pública voltada para o cidadão. Seu Programa 

Nacional de Desburocratização foi por ele definido como uma proposta 

política visando, através da administração pública, “retirar o usuário da 

condição colonial de súdito para investi-lo na de cidadão, destinatário de toda 

a atividade do Estado”. (BRESSER-PEREIRA, 2001: 240) 

 Para tanto exploro o conceito de desburocratização em seu cerne, cunhado por Hélio 

Beltrão, na década de setenta (1979), quando a Serventia Extrajudicial ainda fazia parte do 

núcleo estruturante de Administração Pública Direta, ou seja, do Poder Judiciário. O dito autor, 

escolhido como marco teórico nesta parte do trabalho, participou da Administração Pública em 

seus vários segmentos, tanto no governo estadual quanto federal, tendo elaborado as diretrizes 

fundamentais da Reforma Administrativa Federal (DL 200/67) e atuando como Ministro 

Extraordinário para a Desburocratização.  

Como Ministro Extraordinário para a Desburocratização concebeu e pôs em 

execução um revolucionário programa de simplificação e eliminação de 

exigências burocráticas, que pesavam sobre os cidadãos e as empresas. O 

Programa beneficiou sobretudo as pessoas mais humildes e as pequenas 

empresas. De cunho fortemente liberalizante e descentralizador, o Programa 

visou igualmente à desconcentração do poder, ao fortalecimento da Federação 

e especialmente do município, e até 1983, já havia resultado na supressão de 

mais de 600 milhões de documentos, exigências e formalidades por ano. Na 

expressão de Beltrão, o "Programa de Desburocratização representou a 

extensão da abertura política ao quotidiano do homem comum, para dignidade 

protege-lo dos abusos da burocracia, garantindo o respeito à sua dignidade e 

aos seus direitos, diariamente negados na humilhação das filas, na tortura das 

longas esperas, na indiferença e na frieza dos balcões e dos guichês". 

(BELTRÃO, 1984:8) 

Em Julho de 1979 é instituído o Programa Nacional da Desburocratização (Decreto 

83.740/79), que não visava ajustar a máquina burocrática da Administração Federal, aos 

princípios da técnica de administração objetivando aumentar a eficácia e reduzir os custos, visto 
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ser este um os objetivos de melhor gerenciar a administração pública através da burocracia 

gerencial propondo uma reorganização das estruturas de administração.  

É um programa 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. Busca-se “... o respeito à dignidade e à credibilidade das pessoas e protegê-

las contra a opressão da burocracia” (BELTRÃO, 1984:12) sendo um processo de abertura 

democrática e vinculação à liberdade individual, bem como aos direitos de cidadania. Para o 

autor essa abertura ocorre quando atinge as pequenas liberdades e pequenos direitos, 

diariamente negados ao cidadão, como longas filas, intermináveis esperas, indiferença, 

desconfiança, frieza nos balcões e guichês. (BELTRÃO, 1984:12) 

Somente por esta introdução ao tema, percebe-se que a ideia política está numa mudança 

de pensamento dentro da Administração Pública como um todo e não somente nos assuntos que 

são desjudicializados. Tanto o é, que criou-se os Juizados Especiais, as faixas de prioridade na 

tramitação em processos, prioridades na vida cotidiana com cunho de política pública como 

acessibilidade para deficientes, idosos, gestantes e pessoas com crianças no colo. Todas essas 

políticas visam a liberdade numa atitude de vida cotidiana auxiliando na burocracia dos atos 

com filas especiais, diminuindo o tempo de espera.  

Além da dimensão política, desburocratizar prevê, também, uma dimensão cultural, 

social e econômica, pois para o autor, precisa-se olhar para o Brasil real e parar de legislar e 

administrar um país imaginário64. Por isso, seu programa tinha como princípio fundamental a 

prioridade ao pequeno e a valorização da simplicidade. Que apesar da ideia ser de 1979, em 

2019, ou seja quarenta (40) anos depois ainda se encontra muito atual.  

Em especial pelo número de documentos pedidos em cada lugar. A exemplo dos vários 

números que cada cidadão possui: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou se 

empresa Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ), Título de eleitor, número de beneficiário do INSS, 

número de PIS/PASEP, Carteira Nacional de Motorista (CNH), Passaporte, Carteira do SUS 

(Sistema Único de Saúde) e outros mais. Pela simplicidade, somente um número bastaria, no 

estilo cadastro único. Esta tentativa já ocorreu no Brasil, porém sempre mal sucedida, 

mantendo-se o excesso de documentos que a pessoas possui65. 

O autor baseia seu programa no centralismo burocrático do Brasil como maior obstáculo 

as aspirações de renovação e satisfatória solução dos problemas econômicos e sociais. Para ele, 

 
64 Neste ponto lembro da teoria dos procedentes judiciais incorporada pelo CPC/15 ao direito brasileiro. Um 

instituto do common law inserido em civil law sem preparo dos operadores do direito para operá-lo nem estrutura 

normativa, pois são sistemas de construção do Direito diversos. Por isso já se fala em precedente à la brasileira. 
65 Este exemplo está claro no novo modelo de certidão de nascimento, casamento e óbito, de acordo com o 

Provimento 63/17, CNJ que traz os campos CPF, RG, PIS/NIS, Passaporte, Carteira Nacional de Saúde, Título de 

eleitor, CEP residencial e grupo sanguíneo a serem preenchidos nessas certidões.  
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que diz que há quarenta (40) anos66 indica a descentralização administrativa como um 

mecanismo de fortalecimento da federação e importante dimensão da desburocratização.  

A centralização administrativa do Brasil, ainda sobrevive com o resquício do passado 

colonial, mantendo suas características retirando o dinamismo do desenvolvimento, deixando 

à margem os mecanismos administrativos e comunitários locais. A autoridade próxima não é 

apta a resolver os problemas locais, que são transferidos para “grandes e distantes organismos 

federais, centralizados, vagarosos e uniformizantes” (BELTRÃO, 1984:13)67. Esse fenômeno 

é o que o autor chama de centralismo burocrático.  

A influência conjugada da centralização, da desconfiança e da tutela acabou 

por construir uma gigantesca burocracia federal, condenada, por força da 

própria dimensão, a tornar-se crescentemente insensível à urgência dos 

problemas que reclamam solução. Como fator agravante, o centralismo 

burocrático provoca a exacerbação de uma "ótica excessivamente central" que 

tende a aplicar soluções uniformes padronizadas a um país imenso e 

heterogêneo, marcado por diversidades e peculiaridades, a reclamar soluções 

diferentes para problemas diferentes. Essa ótica responde por outra distorção 

inconsciente, que é a adoção de uma verdade central, à qual se terão de ajustar 

todas as verdades regionais e locais. Ora, só existe uma verdade digna desse 

nome: é a que emerge da realidade dos fatos. E esta não está presente no 

centro, mas na periferia. (BELTRÃO, 1984:18) 

Ter uma solução uniforme não é necessariamente ruim, o problema é quando essa 

solução se torna uma distorção da realidade. Um exemplo utilizado nas Serventias 

Extrajudiciais é a existência de uma lei federal para regulamentar as regras gerais e de uma lei 

local, para as especificidades. Ex.: a lei 8.935/94, denominada lei dos Notários e Registradores, 

diz em seu art. 4º: 

Art. 4º Os serviços notariais e de registro serão prestados, de modo eficiente e 

adequado, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas 

as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça 

segurança para o arquivamento de livros e documentos. 

        § 1º O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado, 

também, nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. 

        § 2º O atendimento ao público será, no mínimo, de seis horas diárias. 

Esse regramento mínimo federal passa pelo crivo de cada cultura Estadual, sendo a 

Consolidação Normativa do Estado a responsável por compensar essas distorções possíveis 

adequando-as a realidade local. A exemplo, no Rio de Janeiro, uma Serventia Extrajudicial 

funcionar na sexta-feira de carnaval é risco para os próprios funcionários e para o serviço pois 

ruas são fechadas, transporte público diminuído, algumas ruas ficam desertas. Todavia, em São 

 
66 Quarenta anos datados de 1983 da fala do autor, seguidos dos trinta e cinco anos dentre esta fala e a data da 

escrita da tese, se perfaz setenta e cinco anos de tentativa de desburocratizar.  
67 Como este livro foi escrito antes da Constituição Federal de 1988, deve-se atentar ao fato de que o Município 

tem competências exclusivas à âmbito local e concorrentes, não precisando mais ir à órgãos federais. Isto em tese, 

porque na prática, ainda há muita decisão centralizada seja em órgão federal, seja em órgão estadual.  
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Paulo, este serviço pode ocorrer normalmente. Assim, é a Consolidação a responsável por este 

balanço. 

O CNJ tem atuado, de forma constante, na unificação dos procedimentos cartorários das 

Serventias Extrajudiciais, visto que se encontra dentro de suas atribuições. Normalmente o CNJ 

emite Provimentos e Resoluções visando a aplicabilidade da lei federal, uniformizando os 

procedimentos, para que cada Estado não faça à sua maneira. Como exemplos há os 

Provimentos 63/17, sobre os modelos únicos de certidão de nascimento, casamento e óbito, 

bem como o procedimento para o registro de filiação sócioafetiva e a derivada de inseminação 

artificial diretamente na Serventia, sem a necessidade de intervenção judicial.  

Este é um exemplo de uma norma unificada, mas com o espírito da desburocratização 

que é a simplicidade (declaração de próprio punho na filiação sócioafetiva e contrato de 

inseminação artificial com a assinatura do médico). Logo, simplicidade e liberdade na entrega 

da cidadania. Porém, em outra concepção de burocracia, que seria da necessidade de papéis, 

certidões, prazos, o ato se mantém burocrático pelos documentos pedidos e prazos estabelecidos 

em lei para a feitura do ato  (ex.: declaração de nascidos vivo, contrato, RG e CPF dos pais, 

certidão de casamento para a presunção de filiação ou contrato de união estável...). 

Voltando à burocracia do Programa de Hélio Beltrão, que adota a acepção popular de 

burocracia, do dicionário, que significa a complicação ou morosidade no desempenho do 

serviço público, e não a cientifica weberiana como forma de organização administrativa. Seria 

essa a secular da Administração Pública, sensu comum, fundada no passado colonial e 

incorporada no serviço público68. O formalismo e a desconfiança que resultam em leis, decretos 

e regulamentos seriam os principais responsáveis pelo emperramento e burocratização da 

Administração Pública, segundo o autor. 

Essa raiz do formalismo já foi mencionada da concepção de burocracia, sendo um traço 

típico da mesma. A palavra não basta, mas um papel, timbrado, assinado, carimbado é a prova 

da vontade jurídica da parte chancelada pelo Governo. Um exemplo se encontra na União 

Estável. Apesar de ser prevista na Constituição Federal e no Código Civil e ser um instrumento 

de proteção das famílias informais, provar a união informal é muito mais difícil do que a formal 

(escritura pública de União Estável). 

Com a escritura pública em mãos, os conviventes provam qual o regime de bens vigora 

em sua união, desde quando ela se iniciou, presume a filiação a partir de sua data, serve de 

prova da a concessão do auxílio por morte do INSS, abertura de conta bancária conjunta, 

benefícios de salários família, dentre outros. Tudo por ser um papel assinado e carimbado, 

chancelado pelo Estado, com presunção de veracidade, segurança, fé público e eficácia contra 

terceiros. Se os conviventes não possuírem tal escritura, devem fazer as provas simples da união 

 
68 Lembro de uma cena no filme Zootopia em que um setor público seu conjunto de funcionários é composto por 

bichos preguiça. Nada mais caricato do que esta cena para explicar a morosidade do serviço.  
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estável, necessitando, muitas vezes, da intervenção judicial num provimento de natureza 

declaratória para provar a relação. 

A cultura do papel timbrado ficou claro quando estava em campo fazendo as entrevistas. 

Levei comigo a pasta do Seminário de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, apenas porque 

eu não tinha pranchetas e para não amassar os papéis que transcreveria as entrevistas. Como a 

pasta tinha uma logo colorida e o bloco onde eu fazia as anotações era timbrado, alguns 

entrevistados disseram que só responderam minhas perguntas pois viram que era “coisa séria” 

porque eu tinha o timbre da Universidade e o crachá funcional. 

O exagerado apego ao formalismo responde pelo absurdo de, na 

Administração Pública, conferir-se mais importância ao documento do que ao 

fato, como se a vida fosse feita de papéis e não de pessoas e de fatos. 

(BELTRÃO, 1984:33) 

O fato da burocracia e sua forma de agir centralizada vem desde o nascimento do Brasil, 

que ocorreu de cima para baixo, de trás para diante (BELTRÃO, 1984:33), ou seja, primeiro 

veio o colonizador com suas regras, impondo-as (Estado nasce antes do povo), para depois a 

população se rebelar e tentar uma nova dinâmica de vida, porém, a centralização e burocracia 

já se encontram tão enraizados, que se não for de “papel passado”, carimbado e assinado, não 

vale. “A estrutura burocrática sempre precedeu e condicionou a organização social.” 

(BELTRÃO, 1984:34) 

Tristão de Athayde arremata: “fomos um país formado às avessas, que teve 

Coroa antes de ter povo; parlamentarismo antes de eleições; escolas superiores 

antes de alfabetização; bancos antes de ter economias”. (...) Não é de 

estranhar-se assim que no Brasil, a burocracia se tenha superposto à sociedade. 

(BELTRÃO, 1984:34) 

A necessidade do “papel passado” é clara nas entrevistas onde vários entrevistados 

dizem que o excesso de documentos é bom porque evita as fraudes. Comprova a fala do 

interlocutor já que nosso sistema trabalha com a desconfiança, como citada por Beltrão. Esse 

sistema de desconfiança veio com a colonização e iniciou antes que se chegar ao Brasil tendo 

em vista que no navio de Pedro Álvares de Cabral, a presença de Pero Vaz de Caminha, pessoa 

com poderes de notário para redigir a Ata Notarial em envia-la ao rei, carimbada e assinada, 

comprovando o que o descobridor tinha descoberto, ou seja o descobrimento “de papel passado, 

selado e carimbado”. 

Essa “desconfiança, formalismo e preocupação obsessiva” (BELTRÃO, 1984: 35) tem 

resultado com que a Administração Pública exija, cada vez mais, um número maior de 

documentos para os atos da vida como morar, exercer a profissão, registrar os nascimentos, 

casamentos, óbitos, imóveis, fazendo com que o cidadão esteja sempre numa fila para provar 

que é honesto, criando uma rotina burocrática. Esse traço cultural e social da desonestidade é 

tão forte, extrapolando o plano político, que em muitas propagandas tem a designação original 

ligada ao produto, pois presume-se que se trata de uma imitação, ou quando algum artista tem 
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um perfil nas redes sociais põe seu nome seguido da palavra oficial, já que outras pessoas podem 

se passar por elas. 

Não é de estranhar-se assim que no Brasil a burocracia se tenha superposto à 

sociedade. Foi em decorrência da própria natureza de nossa colonização. No 

caso brasileiro, a colonização constitui um empreendimento de Estado, 

atribuído pelo governo português a pessoas de sua confiança, com o objetivo 

declarado de consolidar a conquista do território e propiciar benefícios 

econômicos à Coroa. Nenhuma semelhança, portanto, com o que ocorreu em 

outras plagas, onde foi uma parcela do próprio povo que emigrou 

espontaneamente, com a intenção de se fixar em outro lugar, onde criou suas 

próprias instituições. Nesse caso, foi a Sociedade que instituiu a Autoridade. 

Aqui, foi a Autoridade que fundou e moldou a sociedade. (BELTRÃO, 1984: 

34) 

Apesar da sociedade brasileira ter evoluído no plano administrativo, no comportamento 

político, ela ainda é construída de cima para baixo, através de leis, decretos e regulamentos, que 

cria situações antes mesmo de sua existência, sendo essas uma imposição, com a formalística 

da burocracia escrita, logo, os cidadãos continuam a serem súditos e não cidadãos.  

Assim, para o autor, “desburocratizar implica em modificar a própria estrutura do poder 

e a forma por que ele é exercido dentro da Administração.” (BELTRÃO, 1984: 37) E, para ser 

alcançada é necessária a mudança na solução dos assuntos de interesse público, eliminando os 

excessos e atribuindo validade à declaração das pessoas até que venha a prova em contrário. 

Diverso do que ocorre hoje.  

Numa análise açodada, a desjudicialização como desburocratização se encaixaria neste 

conceito pois se trata de uma solução de futuros conflitos de assuntos de interesse público, com 

fundamento na função de pacificador social do conflito, eliminando os excesso tendo que vista 

que não há mais a intervenção do Poder Judiciário com sua estrutura e possibilidade de recursos 

das decisões, levando a um tempo maior para decidir a questão.  

Todavia, a Serventia Extrajudicial tem seus próprios excessos, como muitos 

documentos requisitados, prazos menores, porém existentes, análise dos documentos e 

possibilidade de recusa do ato com base na lei, e atribui validade à declaração das pessoas desde 

que em conformidade com a lei e os requisitos do negócio jurídico. Mas para esta declaração 

ter validade perante terceiros deve passar pelo crivo do Titular da Serventia, colocada num 

papel timbrado, assinado e carimbado, cujo último pode ser verificado se é verdadeiro no site 

do Tribunal de Justiça69. Ou seja, os excessos ainda existem com nova roupagem, inclusive 

desconfiando do lugar próprio para o ato.  

Enquanto a racionalização tem como objetivo a própria administração, 

buscando aumentar-lhe a eficácia e a produtividade, a desburocratização 

dirige-se diretamente ao interesse do usuário consumidor do serviço público, 

com o objetivo de aliviá-lo de exigências excessivas e assegurar-lhe o bom 

atendimento a quem tem direito. Parece fora de dúvida que essa cobrança de 

 
69 https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/default.aspx 
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bom serviço acaba por estabelecer uma pressão sobre a Administração, capaz 

de, por efeito reflexo, induzi-la a racionalizar-se. (BELTRÃO, 1984: 37) 

Buscando a racionalização que o Programa de Desburocratização não quer aperfeiçoar 

organogramas ou reordenar trabalhos, mas compreender as origens da burocratização 

examinando a estrutura institucional e normativa do comportamento da Administração Pública, 

retirando as marcas do passado colonial.  

O programa pretende restabelecer, na consciência dos administradores, o 

conceito, hoje um tanto esquecido, de que serviço público significa servir ao 

público. (BELTRÃO, 1984:32) 

As bases do Programa de Desburocratização estão na descentralização, que foi iniciada 

entre 1967 a 1969, tendo meu marco no Decreto Lei 200/67, que criou os entes descentralizados 

e sua estrutura de funcionamento; mas somente em 1979 é que o Programa Nacional de 

Desburocratização é criado para retomar o espírito de 1967. Rapidamente este foi abraçado pelo 

povo, estando na ordem do dia, presente nas conversas, no noticiário e nos protestos contra os 

excessos burocráticos. 

O questionamento que exponho é: qual o sentido de burocracia que foi absorvido 

naquele momento? E, será este o mesmo sentido que ainda hoje perdura no imaginário da 

população? Pois se foi o sentido utilizado pelo autor de obsoleto, ultrapassado, com filas, a 

desjudicialização é a figura da desburocratização visto que não precisa de um processo 

demorado para se divorciar, basta ir na Serventia Extrajudicial e no mesmo dia, ou no mais 

tardar na mesma semana o casamento se finda. O mesmo ocorre para reconhecer filho, realizar 

um inventário depois dos tributos recolhidos, dar início a uma usucapião após ter a Ata Notarial 

(que também é rápida). Se o sentido for papelório, excesso de formalismo, ainda há burocracia. 

Mas se a desburocratização só ocorre pela figura da descentralização, então a Serventia 

Extrajudicial continua a ser burocracia.  

É a ele que todos devem dirigir-se e queixar-se quando atingidos pelo que o 

povo chama de “burocracia”: a morosidade, a complicação, o papelório, o 

excesso de formalismo, a perda de tempo, a insensibilidade, a fila, o carimbo, 

o protocolo, os despachos não conclusivos, os processos volumosos, as 

despesas inúteis.  

Também no tocante ao Judiciário e atividades vinculadas, o público protesta 

contra as demoras e dificuldades na solução de feitos judiciais e o excesso nas 

exigências e despesas cartoriais ... (BELTRÃO, 1984: 41) 

Nas palavras do autor, o país deve ser liberado da “asfixia burocrática” que é a 

intervenção excessiva do Governo sobre a atividade econômica e social devendo liberar dos 

“vícios e hábitos arraigados” do passado colonial, em especial a centralização das decisões, o 

excessivo apego ao formalismo (conferir o documento e não o fato), a “presunção da 

desconfiança”, no excesso de regulamentos e normas na Administração Pública, bem como a 

desconfiança no usuário pois “não se pode acreditar nas declarações das pessoas”, mas somente 

no fato que está descrito no papel carimbado e assinado.  
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Não basta assegurar a liberdade no plano puramente político, protegendo-se o 

cidadão contra a opressão do Estado. É preciso estendê-la ao dia-a-dia do 

homem comum, onde a abertura significa protege-lo dos abusos da burocracia. 

(BELTRÃO, 1984: 45) 

Por isso, para realizar o Programa proposto, Beltrão, aponta três verdades devem ser 

tidas como essenciais: o brasileiro é povo simples e confiante, é mais barato confiar nas pessoas 

e é mais eficaz liberar a capacidade criativa do homem do que travá-lo na Administração 

Pública. O imaginário comum de qualquer brasileiro permite que o primeiro pensamento seja: 

isso é conversa para inglês ver!  

Porém, o criador do Programa não era ingênuo, nem despreparado, pelo contrário, ele 

queria desvincular o passado colonial criando uma nova cultura no brasileiro pela 

descentralização. Sua intenção era modernizar e aperfeiçoar a máquina pública do problema 

crônica da burocracia para libertar o país da ineficiência, frustração e desperdício70. A maior e 

mais corajosa revolução a fazer no Brasil é a revolução da descentralização. (BELTRÃO, 

1984:18) Pois todos são iguais perante a burocracia. (BELTRÃO, 1984: 97) 

A afirmação da igualdade perante a burocracia tem sua raiz no próprio comportamento 

humano, como afirma Beltrão, ou seja na tendência de centralizar a autoridade. Esse aspecto é 

claro em DaMatta (1997a), que explica que a burocracia está presente em todo o estrato social, 

seja na relação com a Administração Pública ou com o dono da mercearia. A pessoa é melhor 

tratada nas relações simples cotidianas, ou não, conforme é conhecida do interlocutor 

Todavia, a burocracia é um sinônimo de poder, pelo exemplo trazido por DaMatta 

(1997a), posto que a escolhe do tipo de tratamento tem por detrás um cunho de superioridade 

ou autoridade e especialização, visto que as pessoas querem um tratamento especial e não 

igualitário. Interessante notar essa dicotomia de ser contra os excessos da Administração de 

morosidade, formalidade, mas ser à favor de ter seu pedido adiantado frente as demais pessoas. 

A burocratização se alimenta de disposições expressas nas leis e 

regulamentos, que o funcionário é obrigado a cumprir. Salvo casos 

patológicos, o funcionário também não gosta de burocracia. (BELTRÃO, 

1984: 129) 

Curioso conversar o pensamento de Beltrão e DaMatta, pois para o primeiro, burocracia 

é algo doentio, enquanto para o segundo é natural. No dia-a-dia das atividades ligadas ao Poder 

Judiciário, incluindo as Serventias Extrajudiciais, as práticas estão eivadas de burocracia 

ligadas à autoridade.  

 
70 Alguns Tribunais estão utilizando Inteligência Artificial para agilizar seus processos – desenvolver a 

ineficiência, a exemplo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que utilizou essa ferramenta para os processos da 

12ª Vara de Fazenda Pública, bloqueando os bens de 6.619 mil execuções, sendo um mecanismo 1.400% mais 

rápido e com 99,95% de precisão. (https://www.cnj.jus.br/judiciario-ganha-agilidade-com-uso-de-inteligencia-

artificial/; http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5771753; 

http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6069007).  
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Na cidade do interior do Rio de Janeiro, onde nasci e cresci, havia uma máxima de ter 

um Código de Processo Civil (CPC) próprio. Aprendi este fato na faculdade de Direito, quando 

conversava com os juízes que eram meus professores e eles me relatavam este, que mais tarde 

constatei na prática da advocacia. Apesar do processo ser composto de uma audiência de 

conciliação e uma de instrução e julgado, na minha cidade era obrigatório duas audiências de 

conciliação, uma feita por um estagiário, outra por um funcionário, e muitas vezes uma terceira 

realizada pelo juiz. Todos os juízes, que por substituição ou auxílio estavam lotados na 

Comarca, eram obrigados a realizar as audiências que foram instituídas pelo Juiz Titular da 

Comarca. 

Essa mesma peculiaridade de procedimentos e até de documentos ocorre nas Serventias 

Extrajudiciais, porém com um agravante, muitas vezes o ato negado ou documento pedido vai 

de encontro à prestação do serviço acarretando numa falta funcional. Também fruto de minha 

prática, realizei para meu cliente um divórcio com bens à partilha. Primeiro, o Titular da 

Serventia dizia que não iria fazer o divórcio pois conhecia os autores do ato há muitos anos e 

afirmava ser uma briga boba, que logo se resolveria, mesmo que estes estivessem separados de 

fato há dois anos, inclusive constituído outra família. 

Depois de muita conversa o divórcio foi realizado, sendo marcado horário diverso para 

que as partes envolvidas assinassem a escritura pública, pois se houvesse o encontro haveria 

briga no local, e mesmo frente a afirmação clara da ruptura conjugal, o Titular se negou a 

averbar o divórcio nas matrículas dos imóveis que o casal possuía, ao argumento de estar 

ajudando ao ex-cônjuge varão pois era amigo dele e tal averbação seria prejudicial a seus 

negócios.  

Este exemplo é a burocracia de DaMatta e de Beltrão, ao mesmo tempo, porém em 

aspectos diferentes. Para DaMatta, o tratamento diferenciado traz um traço cultural de amizade, 

de facilitação frente à negatória da prestação do próprio serviço que é a escritura e averbação. 

No caso de Beltrão é desburocratização pela simplicidade e rapidez, pois foi apresentado a 

minuta do divórcio, cópia dos documentos das partes, digitação da escritura e assinatura. Tudo 

em uma semana. Mas ainda é burocracia pela formalidade, excesso de zelo (escritura pública + 

averbação nas matrículas dos imóveis e no registro de casamento). Logo, dois lados da mesma 

moeda que não podem ser separados.  

E, outro aspecto da teoria da Desburocratização de Beltrão, é que esta ocorre pela 

descentralização. Contudo, percebe-se que a Serventia Extrajudicial não é descentralização, 

mas um instituto sui generis, logo vem o questionamento: posso aplicar o conceito genérico de 

burocracia, proposto no início do trabalho de Beltrão à questão da desjudicialização, ou tenho 

que manter a descentralização como marco dessa existência.  

O conceito formal de descentralização é, muitas vezes, desvirtuado na prática, 

graças a grandes controles eventualmente impostos a algumas entidades da 

Administração Indireta, que faz com que, de fato, elas acabem se 

assemelhando a meros órgãos. Em razão disso, pode-se sustentar também uma 

acepção material de descentralização, não consistente no critério meramente 



92 
 

formal de existência ou não de personalidade jurídica. Podemos ter, então, 

órgãos verdadeiramente descentralizados e entidades apenas formalmente 

descentralizadas, mas que, na prática, à conta de tantos controles, estão longe 

de conquistarem sua descentralização material. (ARAGÃO, 2013:240) 

 

Em decorrência da natureza das funções que desempenham, as entidades da 

Administração Pública Indireta se dividem em dois grandes grupos: as dotadas 

de personalidade jurídica de direito público, grupo composto pelas autarquias 

e pelas fundações públicas de direito público, também chamadas de fundações 

autárquicas ou de autarquias fundacionais, sendo, portanto, apenas mais uma 

espécie de autarquia; e as entidades de direito privado, grupo integrado pelas 

empresas públicas, pelas sociedades de economia mista e fundações públicas 

de direito privado. (ARAGÃO, 2013:254) 

 

Assim, diz-se que a atividade administrativa é descentralizada quando é 

exercida, em uma das formas mencionadas, por pessoa ou pessoas distintas do 

Estado. Diz-se que a atividade administrativa é centralizada quando é exercida 

pelo próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe compõe a 

intimidade. (MELLO, 2009:149) 

 

Os órgãos descentralizados estão sujeitos ao controle da Administração Pública central 

e os órgãos desconcentrados sujeitos à hierarquia. As Serventias Extrajudiciais não estão 

sujeitas nem à hierarquia, nem ao controle, mas à fiscalização e imposição de penas. E, 

atualmente elas não se encontram centralizadas, mas continuam a ser estruturas de Estado.  

Até 1988, a atividade era centralizada quando exercida pelo Poder Judiciário e fora do 

centro, quando exercida por particulares. Entre 1988 até 1994, continuou nesta estrutura. Após 

o primeiro concurso de cartório é que se vê uma ruptura neste contexto, porém a atividade não 

passou para a descentralização, apenas saiu da centralização.  

E, tanto não são classificadas como descentralização, de acordo de Celso Antonio 

Bandeira de Mello, que afirma o critério para a classificação do decreto-lei 200/67 ser o 

orgânico (subjetivo) e não o da natureza da atividade, nem do regime jurídico. 

Percebe-se, pois, que o critério retor da classificação foi o orgânico, também 

chamado subjetivo. Com efeito, foram relacionados à conta de entidades da 

Administração Indireta quaisquer sujeitos havidos como unidades integrantes 

da Administração Federal, pelo só fato de comporem o dito aparelho, 

independente da natureza substancial da atividade que se lhes considere 

própria e independente do regime jurídico que lhes corresponda (público ou 

parcialmente privado). Esta conclusão se redemonstra na circunstância de que 

ficaram à margem de tal esquema, apenas por serem alheios ao sobredito 

aparelho estatal, sujeitos prestadores de atividade tipicamente administrativa, 

como os concessionários de serviços públicos ou delegados de ofício público 

(titulares de serviços notariais e registro de nascimento, de óbito, de 

casamento etc.). (MELLO, 2009:155) (grifo meu) 
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E, continua o autor, afirmando que este modelo de descentralização é inapto pois deixa 

de fora atividades administrativas públicas, não fazendo sentido a Administração Pública 

Indireta ser sinônimo de Administração Pública descentralizada.  

“Por isto, ficam fora da categorização como Administração Indireta os casos 

em que a atividade administrativa é prestada por particulares, concessionários 

do serviço público ou por delegados de função ou ofício público (caso dos 

titulares de cartório)”. (MELLO, 2009:155)  

Além de todos os argumentos acima, Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2009:138), 

explica que a descentralização pela delegação é quando se entrega a um particular uma atividade 

de execução que não esteja reservada ao Poder Público, sendo chamada de execução indireta 

da Administração Pública instituído por lei, contrato, ato administrativo complexo ou simples 

ato administrativo, que é diverso tanto na forma quanto na entrega do serviço das Serventias 

Extrajudiciais que são providas por concurso público de provas e títulos cujo serviço é 

reservado ao Poder Público.  

E, o Brasil continua a tentar a desburocratização. No ano de 2016, o Projeto Pensando 

com Experiência da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Cidadania 

abriu oportunidade para que os juristas, professores e estudantes de direito pudessem contribuir 

com as normas que comporiam o Estatuto da Desburocratização antes de iniciar o debate 

público sobre este que ocorreu entre 08 de maio à 08 de junho de 2017, já tendo um texto final 

da redação do Estatuto71, porém ainda em trâmite. 

Juntamente ao Estatuto da Desburocratização, mais seis projetos que buscam a 

desburocratização estão em andamento. São eles72:  

a) O PLS 9/2018 trata da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). O sistema permite abertura, fechamento, 

alteração e legalização de empresas em todas as juntas comerciais do Brasil. O projeto em 

debate permite ao usuário efetuar os serviços da Redesim diretamente pela internet. 

 b) O PLS 10/2018 autoriza a constituição de empresa individual de responsabilidade 

limitada por pessoa física ou jurídica, sem prefixação do capital social mínimo. O texto permite 

ainda a participação de uma mesma pessoa em mais de uma empresa dessa mesma modalidade. 

c) O PLS 18/2018 prevê que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deve estabelecer 

normas mínimas para os serviços notariais e de registro em todo o país. O objetivo é evitar 

divergências entre as normas estaduais. 

 
71 http://www.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/debate-sobre-desburocratizacao 
72 http://www.irib.org.br/noticias/detalhes/senado-inicia-discussao-de-projetos-sobre-desburocratizacao 
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 d) O PLS 19/2018 altera a Lei de Protesto de Títulos. A matéria estabelece que qualquer 

prova escrita de dívida está sujeita a protesto, como notas fiscais, boletos bancários e até mesmo 

mensagens eletrônicas. 

 e) O PLS 22/2018 altera o Código de Processo Civil para determinar que documentos 

assinados pelo devedor são considerados título executivo extrajudicial, mesmo sem assinatura 

de testemunhas. 

 f) O PLS 24/2018 simplifica o encerramento de sociedades simples, em nome coletivo 

e limitadas. De acordo com o texto, a dissolução por decisão da maioria dos sócios depende 

apenas de comunicação à autoridade competente. Para isso, não pode haver ativos não 

partilhados ou passivos a liquidar, sob pena de responsabilidade pessoal pelas dívidas. 

Além dos projetos de leis acima mencionados, a Lei 13.726/18 racionalizou atos e 

procedimentos administrativos dos entes federados instituindo o Selo de Desburocratização e 

Simplificação, utilizando as ideias bases de Hélio Beltrão sobre formalismo, custo do excesso, 

liberdade e desconfiança (eventual fraude). 

Art. 1º  Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante a 

supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou 

superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o 

cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e institui o Selo de 

Desburocratização e Simplificação. 

Por esta lei, ficam dispensadas, perante os entes federados, o reconhecimento de firma, 

podendo o próprio agente administrativo confrontar a firma ou pedir que o signatário assino-o 

em sua presença; a autenticação de cópia de documento, podendo ser realizada pelo agente; a 

juntada de documento pessoal; a apresentação de certidão de nascimento que pode ser 

substituída por outro documento de identificação; salvo para votação é dispensada a 

apresentação de título de eleitor; se os pais estiverem presentes no embarque de viagem do 

menor é dispensada a autorização com firma reconhecida; e dependendo dos fatos, poderão ser 

comprovados por declaração escrita e assinada do solicitante73. 

Neste ponto, é interessante entender o que seria a firma, suas modalidades e necessidade. 

Muito se fala que o reconhecimento de firma é burocracia pura, que só serve para “dar dinheiro 

aos cartórios”, e outros lugares comuns que habitam o imaginário de parcela da população. 

Reconhecer firma e autenticar cópias são atos extraprotocolares, quer dizer, não ingressam no 

livro de protocolo, porém com natureza de certificação pois o selo é dispensado, exigindo 

apenas a assinatura do Tabelião para conferir a fé pública ao ato. (KUMPEL, 2017c:1102) 

 
73 Lei 13.726/18, Art. 3º, § 2º  Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente 

do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados 

mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções 

administrativas, civis e penais aplicáveis. 
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Essa modalidade de ato existe no Brasil desde a entrada em vigor da Lei de 20 de Junho 

de 177474, passando pela lei 1.237 de 24 de setembro de 1864, pelo decreto 370 de 2 de maio 

de 1890, também pelo decreto 4.857 de 9 de novembro de 1939, para estar presente na lei 

6.015/73 de 1973 (arts. 13§1º, 158, 221, II, 246, §1º e 250, II), na Lei 8.935/94 e ainda na 

Consolidação Normativa Extrajudicial de cada Estado.  

Este ato nada mais é do que o reconhecimento de que a assinatura do emitente do 

documentos, de seus participantes ou testemunhas, certificando a autoria desta como 

verdadeira, seja em comparação ao padrão de assinatura que fica arquivado na Serventia 

Extrajudicial onde a pessoa tem sua firma registrada, que recebe o nome de Reconhecimento 

por Semelhança, seja quando o signatário/emitente assina na presença do Tabelião, o 

documento, e também no livro da Serventia, recebendo o nome de Reconhecimento de Firma 

por Autenticidade75. O Reconhecimento, em qualquer das duas modalidades, vincula o 

conteúdo deste ao signatário, constituindo prova do autor de seu conteúdo.  

E, quanto ao Selo da Desburocratização e Simplificação será entregue aos órgãos ou 

entidades que estimulem projetos e programas simplificando o modo de funcionamento da 

Máquina Pública através de redução de formalismo, de tempo de espera dos procedimentos, 

racionalização de processos e soluções para eliminar etapas desnecessárias do processo. 

Exatamente como explicava Hélio Beltrão na década de 70. 

Art. 7º  É instituído o Selo de Desburocratização e Simplificação, destinado a 

reconhecer e a estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o 

funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos 

usuários dos serviços públicos. 

Parágrafo único. O Selo será concedido na forma de regulamento por 

comissão formada por representantes da Administração Pública e da 

sociedade civil, observados os seguintes critérios: 

I - a racionalização de processos e procedimentos administrativos; 

II - a eliminação de formalidades desnecessárias ou desproporcionais para as 

finalidades almejadas; 

III - os ganhos sociais oriundos da medida de desburocratização; 

IV - a redução do tempo de espera no atendimento dos serviços públicos; 

V - a adoção de soluções tecnológicas ou organizacionais que possam ser 

replicadas em outras esferas da administração pública. 

Além das iniciativas acima, várias outras já vem sendo tomadas com a simplificação no 

tocante ao Registro de Imóveis, sendo ele rural ou urbano, ou ainda um direito de laje. Toda 

vez que se tenta criar uma interlocução entre cadastros (Incra e Receita Federal, por exemplo 

para imóveis rurais, georreferenciamento, dentre outros), se utiliza a denominação 

 
74 Terceiro livro das Ordenações Filipinas, art. 33. Item: Por evitar as duvidas, que se possão excitar a respeito das 

pessoas, que dão a mesma força aos seus escriptos particulares, que tem por Direito as escripturas publicas (i): 

Ordeno, que esse privilegio se entenda sómente para a prova das dividas pessoaes, e não para que possão por esses 

mesmos escriptos particulares contrahir hypothecas, que de sua natureza pedem publicos Instrumentos; mas que 

tenhão sómente a força dellas para o dito etreito, quando forem legalizadas com trez Testemunhas de inteira fé, e 

conhecida probidade, que os assignem com as mesmas pessoas devedoras, e reconhecidos por Tabelliães publicos 

que os vejão escrever. https://arisp.files.wordpress.com/2008/01/lei-de-20-de-junho-de-1774.pdf 
75 Este é um ato misto pois apesar de certificador, é também protocolar visto que há assinatura no livro.  



96 
 

desburocratização pois os bancos de dados serão unificados, facilitando a acesso às 

informações, evitando conflito de dados e etc.  

Contudo, vale lembrar que uma iniciativa de desburocratização de 2015 não “colou” 

apesar de ser muito simplória por vários motivos. A lei 13.097/15 versa sobre a redução das 

alíquotas de PIS/PASEP e COFINS, bem como altera artigo ou prazos em setenta leis (70), 

criando um capítulo próprio sobre Registro da Matrícula de Imóveis, que ficou perdido no meio 

à tantas alterações. Transcrevo os artigos no corpo deste trabalho pois entendo ser de grande 

valia em se tratando de uma desburocratização que foi esquecida. 

Art. 54.  Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou 

modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos 

precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas 

na matrícula do imóvel as seguintes informações:          

I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; 

II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do 

ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, 

procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; 

III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos 

registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e 

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação 

cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu 

proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Parágrafo único.  Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes 

da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro 

de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, 

ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro 

de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que 

independam de registro de título de imóvel. 

Art. 55.  A alienação ou oneração de unidades autônomas integrantes de 

incorporação imobiliária, parcelamento do solo ou condomínio edilício, 

devidamente registrada, não poderá ser objeto de evicção ou de decretação de 

ineficácia, mas eventuais credores do alienante ficam sub-rogados no preço 

ou no eventual crédito imobiliário, sem prejuízo das perdas e danos imputáveis 

ao incorporador ou empreendedor, decorrentes de seu dolo ou culpa, bem 

como da aplicação das disposições constantes da Lei no 8.078, de 11 de 

setembro de 1990.  

Art. 56.  A averbação na matrícula do imóvel prevista no inciso IV do art. 54 

será realizada por determinação judicial e conterá a identificação das partes, o 

valor da causa e o juízo para o qual a petição inicial foi distribuída.  

§ 1o  Para efeito de inscrição, a averbação de que trata o caput é considerada 

sem valor declarado. 

§ 2o  A averbação de que trata o caput será gratuita àqueles que se declararem 

pobres sob as penas da lei. 

§ 3o  O Oficial do Registro Imobiliário deverá comunicar ao juízo a averbação 

efetivada na forma do caput, no prazo de até dez dias contado da sua 

concretização. 

§ 4o  A averbação recairá preferencialmente sobre imóveis indicados pelo 

proprietário e se restringirá a quantos sejam suficientes para garantir a 

satisfação do direito objeto da ação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#a129
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Art. 57.  Recebida a comunicação da determinação de que trata o caput do art. 

56, será feita a averbação ou serão indicadas as pendências a serem satisfeitas 

para sua efetivação no prazo de 5 (cinco) dias.   

Art. 58.  O disposto nesta Lei não se aplica a imóveis que façam parte do 

patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas fundações e autarquias.        

Talvez tenha sido a redação truncada ou o medo à ausência de formalismo, mas esses 

artigos enaltecem o princípio da unitariciedade da matrícula que informa que todos os dados 

relevantes ao imóvel devem, obrigatoriamente estarem descritos na matrícula sob pena de não 

valerem contra terceiros. Essa lei dispensou o “jogo de certidões” (certidão do distribuidor 

judicial) necessários para a compra e venda de imóveis. 

Dentre os documentos utilizados na transação de compra e venda imobiliária, além dos 

documentos de identificação de compradores e vendedores, incluindo a certidão de interdição 

e tutela, que indica se a pessoa tem plena capacidade dos atos da vida civil, a certidão de ônus 

reais para se verificar o real proprietário76 e as certidões de ações pessoais e reipersecutórias 

que são, por exemplo divórcio, inventário, execução, interdição, adjudicação compulsória, 

desapropriação, ou seja tudo que envolva o bem diretamente ou sua garantia de pagamento 

como patrimônio. Sem o “jogo de certidões”, as partes do negócio jurídico ficam desprotegidas 

pois compraram um imóvel objeto de inventário e terão que devolvê-lo. 

E, pensar que com a lei, torna uma obrigação, algo que já era facultativo, às partes, a 

informação dessas alterações na matrícula, para que quem adquira o imóvel, saiba que é objeto 

de garantia de uma dívida, e, portanto, pode ser obriga-lo ao devolvê-lo ao credor originário. 

Essa informação permite uma negociação no preço do imóvel e sem surpresas ao final da venda. 

Essa atitude é uma desburocratização pois elimina um formalismo, que são as certidões. 

Porém ela não é utilizada e quase ninguém à conhece, seja porque ficou esquecida numa 

lei que alterou setenta leis, seja por conta da prática com base na desconfiança, pois se trata de 

eliminar um papel assinado e carimbado, em prol da manifestação de vontade das partes. E, 

pensar que esta lei está em vigor desde fevereiro de 2015, ou seja, há quatro anos. Claro, que 

há um mercado de despachantes que cobram pelas certidões facilitando a transação visto que 

cobram um “preço cheio do jogo de certidões” e as partes não precisam se deslocar nos fóruns 

para pedir o documento e esperar o prazo legal de sua expedição. Infelizmente um avanço 

esquecido no meio à tanto papel e formalismo. 

E, após toda a explanação sobre a desburocratização, em seu cerne como projeto político 

de governo, e pelo dado da Serventia Extrajudicial que pode não poder ser incluída na 

descentralização, nem ser incluída na centralização, não se pode afirmar fazer parte da 

desburocratização.  

 
76 Uso essa expressão em minhas aulas de reais com o duplo sentido: real pois é o proprietário efetivo cujo nome 

consta na matrícula como dono e por se tratar de um direito real com eficácia contra terceiros, fazendo a 

diferenciação entre o possuidor-posseiro (sem documento que comprove a propriedade) e o proprietário possuidor 

ou não.  
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No espírito de diminuição de prazos, liberdade e simplificação é desburocratizar, mas 

no sentido de excessos, formalismo, papel, vínculos a leis, decretos e regulamentos, bem como 

ser parte de uma estrutura de Estado, trata-se de burocracia, percebendo que para o lugar 

Serventia Extrajudicial onde a desjudicialização ocorre, afirma que desjudicializar é 

desburocratizar não é tão simples como se pensa.  
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Conclusão 

Após a análise das entrevistas e da Teoria de Hélio Beltrão sobre desburocratização, 

conclui que a Serventia Extrajudicial faz parte da Burocracia Estatal nos moldes escolhido pelo 

Estado Brasileiro, em qualquer de suas concepções (patrimonialista, weberiana ou gerencial). 

E, retornando ao problema de pesquisa norteador da tese, desjudicializar não é sinônimo de 

desburocratizar. Desjudicializar é apenas retirar, o assunto, da competência privativa do Juiz de 

Direito, passando-o para a competência do Titular da Serventia na Jurisdição Voluntária 

Extrajudicial; ou seja, é retirar da exclusividade da Jurisdição Contenciosa para entregá-lo, 

também, à Jurisdição Voluntária, sem que a primeira seja excluída.   

Desburocratizar é, pela teoria de Hélio Beltrão, retirar do núcleo estruturante da 

Administração Pública (centralização) para deslocar a competência de executar (ações práticas) 

a entes da Administração Pública Indireta/ Descentralizada77 (autarquias, empresas públicas, 

sociedade de economia mista, fundação pública e paraestatais). Seria retirar da competência 

exclusiva do Juiz de Direito, que se encontra no núcleo estruturante, e entregar, também, ao 

Titular da Serventia não significa desburocratizar pois este não se enquadra na descentralização, 

e ainda, se encontra numa estrutura de Burocracia com relação a seus atos.  

Burocracia é um elemento presente numa estrutura de Estado, em sua forma genérica, 

pouco importando ser monarquia, capitalismo ou socialismo. Ele se apresenta como uma forma 

estruturante de administração estável, organização e regras. Traduzindo, são os passos do 

cotidiano dos cidadãos em sua relação para com os seus e com o próprio Estado a partir das 

etapas a serem concretizadas impostas por este. Ex.: uma compra de venda de bem móvel não 

precisa ter contrato escrito, pode ser verbal; mas a de um bem imóvel deve passar pela 

burocracia cartorária da escritura pública com a declaração de vontade seguido do registro.  

Seu desenvolvimento, sob os auspícios do capitalismo, criou a necessidade de 

uma administração estável, rigorosa, intensa e incalculável. É esta necessidade 

que dá à burocracia um papel central em nossa sociedade como elemento 

fundamental em qualquer tipo de administração de massas. (WEBER, 1978: 

26) 

 Alguns Estado são mais burocráticos, optando, por além dos elementos essenciais em 

sua organização (hierarquia, divisão em setores, competência para ações, pessoal 

qualificado...), por elementos adicionais aumentando o número de passos necessários para se 

chegar a determinado fim. Ex.: abrir uma empresa – registro na junta comercial, informe aos 

órgãos municipais e/os estaduais para recolhimento de ICMS ou ISS, alvarás de 

 
77 Assim, diz-se que a atividade administrativa é descentralizada quando é exercida, em uma das formas 

mencionadas, por pessoa ou pessoas distintas do Estado. Diz-se que a atividade administrativa é centralizada 

quando é exercida pelo próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe compõe a intimidade. (MELLO, 

2009:149) 

 



100 
 

operação/funcionamento, licença da vigilância sanitária... versus abrir as portas de uma empresa 

com fim específico78. 

Um dos traços distintivos das modernas sociedades é seu caráter burocrático. 

Entendemos por isso que as dimensões gigantescas que tendem a adquirir as 

organizações e sua proliferação em todos os setores de atividades fizeram da 

burocracia uma instituição dominante. Embora indispensável nas condições 

atuais de funcionamento da vida moderna, a organização burocrática, por suas 

dimensões e expansão, criou graves problemas e situações novas para a vida 

em sociedade. (CAMPOS, 1978: 7)  

Ou seja, a Burocracia faz parte de uma estrutura mínima não só de Estado, mas de 

qualquer forma de atuação na sociedade. Podendo ser um simples componente necessário 

(organização e previsão versus improvisação e arbítrio) ou um componente pleonástico 

trazendo cautelas demasiadas que atrasam, atrapalham ou impedem a consecução de 

determinado ato. Ex.: não basta levar o documento original e uma cópia reprográfica, esta deve 

ser autenticada (com carimbo, selo e assinatura do autenticador). Ou seja, um passo à mais, que 

poderia ser realizado pelo recebedor do documento, mas que no exemplo há à necessidade de 

um terceiro intervindo na relação para confirmar que a cópia reprográfica é igual ao original.  

Assim, tem-se Burocracia nos órgãos da União, Estados e Municípios, nas escolas, 

praças, parques, nos shoppings, supermercado, na venda da esquina, no restaurante e até na 

própria família. As regras mínimas de convivência são parte de uma Burocracia de organização. 

Da mesma forma as filas para prioridades, os caixas rápidos para até 10 volumes, horário de 

abertura e funcionamento de determinado comércio... A Burocracia faz parte do dia-a-dia do 

cidadão, não sendo algo atual, mas constante e em evolução. A grande questão é o sentido da 

Burocracia, pois ninguém reclama de ter caixa rápido no mercado, mas quando este demora 

mais que o normal porque o sistema de cartão cai e só passa a aceitar dinheiro, logo algum 

cliente afirma que está muito burocrático pois todo lugar aceita cartão. 

Quer dizer, a palavra Burocrático é tão presente no cotidiano das pessoas, que seus 

sentidos se misturam, ao ponto de se perder em meio a tantas palavras/sentidos (HALL, 1978: 

29), pois tudo que incomoda, atrasa, atrapalha é burocrático. Ou seja, “...é uma condição que 

existe ao longo de um contínuo e não uma condição que esteja presente ou ausente”. (HALL, 

1978: 32) E note, sempre no sentido negativo79. Porém nas entrevistas, encontrei, em várias 

falas, um sentido positivo para o vocábulo, em sua maioria ligado ao aspecto de necessário para 

uma organização maior englobando a segurança das relações. Assim, a Burocracia toma 

contornos de auxílio das relações pois promove um apoio pela interferência de um terceiro, com 

fé pública, na relação.  

Apesar de se tratar de um aspecto geral, em termos de organização, quando se estuda a 

categoria Burocracia, fecha-se no campo dos órgãos/entes/associações/organizações público ou 

 
78 A proliferação burocrática estende continuamente a todas as esferas da sociedade a separação entre o indivíduo 

e os instrumentos de produção e administração de maneira que para trabalhar – e, consequentemente, viver – as 

pessoas têm de se empregar em burocracias que dispõem daqueles instrumentos. (CAMPOS, 1978: 7) 
79 Utilizando o senso comum neste sentido.  
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privado, num estado capitalista ou socialista80. Weber (1982: 247) indica que a Burocracia é 

um fenômeno do Estado moderno, em que a complexidade da civilização tem sua base na 

crescente exigência à administração, que se impulsiona no sentido da burocratização.  

Desta forma, o estudo da categoria permeia pela verificação da precisão, confiança, 

eficiência e o alcance dos fins. Hall (1978: 36-37) indica seis escalas para se verificar se há a 

burocracia, sendo estas: a) hierarquia da autoridade, divisão de trabalho, sistema de normas, 

sistema de procedimentos, impessoalidade e competência técnica. Já Udy (1978: 52-53) indica, 

com base na teoria weberiana, dentre as várias características que a burocracia racional teria a: 

a) estrutura hierárquica de autoridade, b) quadro administrativo especializado, c) gratificações 

diferenciadas segundo o cargo, d) objetivos limitados, e) ênfase no desempenho, f) participação 

segmentar e g) gratificações compensatórias baseada na autoridade.  

Esses fatores (escalas e características) são eficazes na manutenção da estrutura 

organizacional que cria faixas entre os funcionários com base na hierarquia, especialização do 

serviço, delimitação de funções num molde de impessoalidade tanto entre os funcionários 

quanto entre esses e os clientes, pois quanto maior a autoridade, maior da recompensa. De 

acordo com Eisenstadt (1978: 84-85) a organização burocrática consegue se manter por 

interação contínua com seu meio, dependendo de um equilíbrio dinâmico entre aquela e este. 

A autor cita três pontos de equilíbrio para manter a relação, sendo estes: a) autonomia e caráter 

próprio, b) poder, em seu próprio interesse ou de alguma das elites e c) a desburocratização, 

que seria a subversão dos objetivos no interesse de determinados grupos, com íntima interação, 

diverso da impessoalidade da burocracia. 

Uma estrutura social racionalmente organizada envolve padrões de atividade 

claramente definidos, nos quais, idealmente, todas as séries de ações estão 

funcionalmente relacionadas aos fins da organização. Em tal organização está 

integrada uma série de cargos e status hierarquizados aos quais é inerente certo 

número de obrigações e direitos, estabelecidos com muita precisão por normas 

específicas. A cada um desses cargos se atribui uma responsabilidade e uma 

jurisdição. A autoridade, ou seja, o poder de controle que tem sua origem em 

um status reconhecido, é inerente ao cargo, e não à pessoa que o desempenha. 

(MERTON, 1978: 107) (grifo meu) 

Na Burocracia, há necessariamente, a formalidade, que se manifesta por um rito social, 

com mais ou menos complexidade, dependendo do ato, dentro de um sistema com alto grau de 

formalidade e distância social, claramente definida pelo emitente do ato e quem recebe a ordem 

(MERTON, 1978: 108). Esse tipo ideal de organização formal é a Burocracia, conforme explica 

Weber, que “proporciona o máximo de segurança profissional” (MERTON, 1978: 109) pois se 

trata de uma estrutura com ordenamento hierárquico de autoridade, regido por normas gerais e 

abstratas, claramente definidas.  

 
80 Autores da coletânea Sociologia da Burocracia de Edmundo Campos, indicam que o estado socialista precisa de 

mais burocracia do que o capitalista para manter seu poderio e controle.  
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Weber (1982: 229-232 e 1999: 198-202) indica que a Burocracia moderna 

(administração moderna81) funciona sob algumas premissas sendo estas: a) jurisdições fixas e 

oficiais determinadas em regulamentos, leis ou normas administrativas, bem como a hierarquia 

e níveis de autoridade; b) as atividades necessárias aos objetivos são distribuídas como deveres 

oficiais; c) a autoridade das ordens se distribui de forma estável; d) medidas metódicas para a 

regular e contínua realização dos direitos; e) emprega, somente, pessoas com qualificações 

exigidas em regulamento; f) numa organização moderna separa o domicílio privado do 

funcionário  de sua atividade pública; g) a ocupação do cargo é uma profissão, entendida como 

aceitação fiel de uma obrigação específica em troca de segurança na função (estabilidade).  

E, a virtude da Burocracia seria sua eficiência técnica, precisão, rapidez, controle, 

continuidade, confiança, autoridade, impessoalidade, velocidade, clareza, conhecimento de 

arquivos, subordinação rigorosa, redução do atrito e dos custos de material e pessoal 

(MERTON, 1978: 109; BRESSER-PEREIRA, 1996, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007a, 2007b, 

2008; WEBER, 1982: 249). Merton (1978: 110) ainda indica que a burocracia seria 

caracterizada pela separação entre os indivíduos e os meios de produção, pois no meio de 

trabalho (instrumentos e equipamentos) se encontra a burocracia.  

A burocratização oferece, acima de tudo, a possibilidade ótima de colocar-se 

em prática o princípio de especialização das funções administrativas, de 

acordo com considerações exclusivamente objetivas. Tarefas individuais são 

atribuídas a funcionários que têm treinamento especializado e que, pela prática 

constante, aprendem cada vez mais. O cumprimento “objetivo” das tarefas 

significa, primordialmente, um cumprimento de tarefas segundo regras 

calculáveis e “sem relação com pessoas”. (WEBER, 1982: 250) 

E, para Weber (1982: 251) a impessoalidade, típica da Burocracia, é um mecanismo de 

apoio na proporção que a cultura moderna se torna mais complicada e especializada, pois o 

funcionário despersonalizado é rigorosamente objetivo, ao invés dos velhos mestres, nas 

estruturas sociais cuja base seria a simpatia, preferencias pessoais, graça e gratidão. Ou seja, o 

burocrata entregaria o direito de forma rápida, continua, especializada, com autoridade, 

confiança, controle, pois atua na aplicação rígida das normas e não na pessoalidade das relações.  

No outro lado da moeda, se encontram as disfunções da burocracia, sendo indicadas, 

pelo autor acima como a incapacidade treinada, a psicose ocupacional e a deformação 

profissional. Essas disfunções ocorreriam pela falta de flexibilidade entre a norma a sua 

aplicação à um meio em transformação, pelas preferencias e antipatias adquiridas pela rotina 

diária do serviço, e a constante pressão da burocracia para tornar o funcionário “metódico, 

prudente e disciplinado.” (MERTON, 1978: 113).  

 
81 A administração moderna baseia-se em documentos (atas), cujo original ou rascunho se guarda, e em um quadro 

de funcionários subalternos e escrivães de todas as espécies. O conjunto dos funcionários que trabalham numa 

instituição administrativa e também o aparato correspondente de objetos e documentos constituem um "escritório". 

A moderna organização administrativa separa, por princípio, o escritório da moradia privada, distinguindo em 

geral a atividade oficial, como área especial, da esfera da vida privada, e os recursos monetários e outros meios 

oficiais da propriedade privada do funcionário. (WEBER, 1999: 199) 
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Assim, quando à submissão à norma, que incialmente era o meio, se desloca como 

objetivo final, tem-se a figura do burocrata, que pela rigidez e incapacidade de plasticidade, se 

apega, de modo excessivo, aos procedimentos formais, passando a surgir, neste momento, o 

formalismo/ritualismo/tecnicismo dos funcionários. Nasce, desta forma, o burocrata “virtuoso” 

(MERTON, 1978: 114). Este autor ainda ensina que como a burocracia exige estrita 

observância das normas, há de se ter o cuidado quando o cumprimento destas se torna absoluta 

sem relação com o meio, pois não há a adaptação das normas às transformações sociais, 

levando, os elementos favoráveis a esta numa ineficácia da aplicabilidade da norma em casos 

particulares.  

E, o burocrata “virtuoso” não nasce pela função em si, mas pelo aparato de apoio que a 

Burocracia entrega a ele, pois sua vida acaba por ser projetada  numa carreira graduada, com 

salários e pensões, promoções, reajustes, estabilidade, férias, triênio, quinquênio, ou seja, 

mecanismos que estimulam tanto a impessoalidade quanto ao trabalho disciplinado pelo 

acatamento das normas. O funcionário se adapta à função. Enquanto esta não for seu fim último, 

ele será apenas um funcionário regular. Quando a função se tornar seu fim (modo de vida), 

neste momento nasce o formalismo; nasce o burocrata “virtuoso”.  

O modelo de personalidade do burocrata forma-se em torno da norma de 

impessoalidade que, ao lado da tendência a categorizar, resultante do 

predomínio das normas gerais e abstratas, tende a produzir conflitos nos 

contatos do burocrata com o público ou com a clientela. As particularidades 

dos casos individuais são, geralmente, ignoradas já que os funcionários 

reduzem ao mínimo os contatos pessoais e recorrem à categorização. 

(MERTON, 1978: 119) 

E, conclui, ainda, que pela Burocracia se encontrar numa estrutura mínima estatal, 

percebe-se, que no caso das Serventias Extrajudiciais, apesar de fazerem parte da estrutura de 

Estado, elas apresentam características pessoais nas relações sociais, deslocando-a de um lugar 

de indivíduo (igualdade) para um lugar de pessoa (singularidade) pelo vínculo criado entre o 

funcionário e o cliente-cidadão, pela forma de prestar o serviço, ou por deter o poder de dizer 

o estado social, o nome, os bens, as dívidas de cada indivíduo. Quer dizer, o cartório está na 

Casa detendo Poder, Legitimidade, Autoridade e guardando “segredos82” dos cidadãos, 

entregando-os mediante retribuição (emolumentos) legalmente determinado pelo Estado. É 

uma Burocracia que trabalha na pessoalidade.  

 

a) O Cartório está na casa/jardim e não na rua/praça. 

 

 Para compreender esse espaço de burocracia que se pretende desbravar nesta tese é 

necessário se ter em mente, que o local de cultura que está inserido a categoria a ser estudada 

tem suas peculiaridades com a mesma, estando esta presente não somente na estrutura de 

Estado, mas numa estrutura de relações sociais, tendo em vista que, quando se estuda alguns 

 
82 Utilizo essa expressão da Prof. Dr. Ana Paula Mendes de Miranda apenas para chamar a atenção pois não se 

trata de segredo tendo em vista ser um arquivo público de dados.  
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temas no Brasil, percebe-se que as categorias trabalhadas não se sobrepõe mas continuam a 

coexistir. O velho e o novo não são marcos, mas apenas espaços ocupados.  

 

E nós sabemos que no caso do Brasil temos uma casa complicada, onde estilos 

aparentemente singulares e até mesmo mutuamente exclusivos parecem 

conviver em íntima relação. Afinal, temo que aquilo que se convencionou 

chamar de barroco não se esgotou no passado, mas é uma arte brasileira na 

medida em que sua estilística é precisamente essa: a da capacidade de 

relacionar (ou pretender ligar com força, sugestividade e inigualável desejo) o 

alto com o baixo; o céu com a terra; o fraco com o poderoso; o humano com 

o divino e o passado com o presente... (DAMATTA, 1997a: 14) 

 

 Dessa relação, diferenciada, que temos com as categorias que explicam nossa sociedade, 

trago, a teoria de DaMatta (1997a:14) da casa e da rua como uma forma de ler o Brasil em suas 

relações sociais. Assim, define o autor, que a casa seria um espaço íntimo e privado de uma 

pessoa, enquanto que a rua, seria um espaço máximo e absolutamente público. Da leitura mais 

rasa desta definição, percebe-se que as relações pessoais estariam, em termos na casa e em 

termos na rua, no tocante à vida pública da pessoa e sua relação com os pares. Logo, as 

instituições públicas, em especial as que prestem serviços públicos, deveriam estar no local rua. 

 

 E, seria simples essa classificação entre a casa e rua utilizando, no tocante as Serventias 

Extrajudiciais, objeto deste trabalho, os próprios elementos/atributos e princípios norteadores 

do Registro Público (segurança, eficácia, validade e publicidade, todos erga omnes). Ou seja, 

as relações sociais que foram organizadas na forma pública do Registro Público, apesar de se 

constituírem o estado da pessoa ou sua relação de poder com seus bens, ainda sim fazem parte 

da vida pública do cidadão. Ex.: Fulano é casado, Fulano nasceu, Fulano morreu... 

 

 Mas o que se percebeu nas entrevistas, é que a Serventia não se encontra na rua e sim 

na casa, num misto de burocracia patrimonialista (Estado + Titular do Serviço – trata-se de um 

serviço público ou privado?) nos moldes da burocracia gerencial (traz o cliente-cidadão para o 

centro da relação), numa estrutura de burocracia weberiana (ingressa por concurso público e 

detém poder, autonomia e legitimidade) com traços de burocracia nas relações sociais quando 

o aspecto de vinculação entre o funcionário e o cliente é mencionado.  

 

 O próprio desenho da casa foi percebido na etnografia dos cartórios que visitei, pois a 

competência de Notas e Registro permitia a divisão das salas do seguinte modo: o balcão, porta 

de entrada do serviço, onde os clientes tem acesso seria o equivalente à varanda, que permite a 

primeira entrada entre a rua e a casa. Ultrapassada esta barreira física (na literalidade da palavra) 

se encontra um(a) funcionária que é responsável por permitir a entrada dos clientes no salão 

onde se encontram os funcionários de Notas. Este seria o equivalente ao cômodo da sala de 

visitas ou sala de jantar, onde somente os convidados são permitidos. Há ainda as salas que os 

funcionários de registro trabalham. Lá equivaleria aos quartos, parte mais privada da casa, onde 

os clientes não podem ingressar, salvo se conhecerem alguém de dentro. Dos sete cartórios que 

entrevistei, somente em dois pude conhecer este cômodo. Há ainda o almoxarifado e a copa. 

Lugar reservado aos empregados, muitas vezes com entrada separada do restante do cartório e 

destinada a estes.  
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Mas, em casa, tudo se passa ao inverso. Aqui, o espaço é rigidamente 

demarcado e dividido pelas varandas, salas de visitas, salas de jantar, 

cozinhas, banheiros, quartos de dormir, as “dependências de empregadas” e 

áreas de serviço, de tal modo que a casa, como uma totalidade, revela o 

conjunto de espaços onde uma maior ou menor intimidade é permitida, 

possível ou abolida. (DAMATTA, 1997b: 91) 

  

 Outro argumento para este lugar estar na casa e não na rua é sua própria natureza 

jurídica. Inicialmente analisa-se numa estrutura de Direito Administrativo, que se encontra num 

limbo ou zona cinzenta (LOUREIRO, 2017:58-66; MEIRELES, 1998: 80; MELLO, 2009:155), 

tendo como natureza jurídica ser um instituto sui generis, pois não faz parte da centralização 

(núcleo estruturante – Administração Pública Direta) nem da descentralização (Administração 

Pública Indireta – não se encontra no rol do Decreto-lei 200/67), mas ainda sim é um braço do 

Estado detendo interesse público primário na organização das relações sociais às quais entrega 

ao cidadão com segurança, eficácia, validade e publicidade. Doutrinariamente, não se sabe qual 

lugar este instituo ocupa. 

Tanto o é, que apesar do ingresso na função se dar nos moldes weberianos em concurso 

público de prova e títulos, a máquina pública entrega o exercício da função ao particular, ou 

seja, há a desconcentração dos meios de trabalho, voltando a permitir a mistura entre o público 

e o privado como na burocracia patrimonialista. Ex.: o titular recolhe imposto de renda como 

pessoa física sobre os emolumentos recebidos, mesmo estes possuindo a natureza de taxa83. 

Essa mistura entre público e privado fica clara nas entrevistas pois alguns me relataram que 

apesar de prestarem um serviço público entendem que o poder é do Titular, que é uma pessoa 

privada. Ou seja, o cartório está na rua (serviço público) ou na casa (poder do Titular e de seus 

funcionários)? 

Outro atributo/elemento essencial do ato é a fé pública, que consiste em autenticar e 

certificar fatos e atos jurídicos como verdadeiros, velando pela paz social e segurança jurídica 

dos atos e contratos realizados pelos cidadãos sob sua soberania. Quer dizer, o Estado tem 

interesse público em administrar os atos do particular, numa forma especial de jurisdição 

chamada de Jurisdição Voluntária Extrajudicial84, ou seja, aquela jurisdição de interesses 

particulares, sem lide, fora do juiz, com poderes de administrador de interesses à mando do 

Estado. 

“Pode definir-se jurisdição como a função do Estado que tem por escopo a 

atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade de 

órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já 

no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva.” 

(CHIOVENDA, 2002, p. 8) 

 E, apesar do interesse do Estado em administrar o conflito, fora do Judiciário, por meio 

de Jurisdição, o que deveria ocorrer num espaço público, sem interferência pessoais, ocorre 

 
83 Taxa é uma forma de tributo ao lado impostos e contribuição de melhoria (art. 5º, CTN), com natureza 

constitucional (art, 145, II, CRFB/88 - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 

ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição). 
84 Este ponto não será aprofundado pois já foi objeto de dissertação da autora desta tese.  
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totalmente o inverso, onde há entrada para as relações sociais pessoais. Mas isso não quer dizer 

que o serviço público seja totalmente isento de pessoalidade, pelo contrário, nele também se 

encontra a burocracia das relações sociais. O que se conclui nesta tese, é que no serviço público 

este fato ocorre, mas o espaço continua a ser caracterizado como rua, e nas Serventias 

Extrajudiciais pode haver uma descaracterização desse espaço, trazendo-o para a casa. 

 Exemplifico com os atos de Notas, em que é livre, à escolha das partes85, o local de 

desejam formalizar, de forma jurídica, sua vontade (art. 6º, L. 8.935/94), sendo vedado ao 

Tabelião, exercer ato fora do município de sua competência. Dentre esses atos estão o 

reconhecimento de firma, autenticação de documento, escrituras públicas (procuração, 

divórcio, união estável, inventário...), atas notariais, testamentos, dentre outros. Nesses 

exemplos, ficou claro, nas entrevistas, o caráter de vinculação, seja pelos usuários do 

serviço/cliente-cidadão, seja pelo funcionário que quer se vincular ao cliente, fazendo sua 

“carteira” de clientela.  

Os funcionários fazem os cálculos do ato (custas à pagar); dividem o valor; colhem 

assinaturas em dia e hora diversos da escritura (ex.: num divórcio, colhem a assinatura dos ex-

cônjuges separadamente, apesar do ato ser uno); colhem assinaturas das partes em hospital ou 

casa de repouso; atendem com prioridade, caso o cliente, já tenham feito o cálculo do ato; 

escutam os clientes; tentam conciliar para realizar a escritura pública; marcam na construtora 

dia e hora para a assinatura das escrituras derivada da venda das unidades imobiliárias para 

facilitar os compradores; utilizam serviço de motoboy para recolher documentos faltantes para 

o ato... Ou seja, nada ilícito, nem ilegítimo, mas um facilitador que aproxima a relação social 

entre o funcionário e o cliente, criando um vínculo entre eles, percebendo a figura da liderança 

do funcionário frente as decisões dos clientes. 

No caso brasileiro, a dinâmica é muito familiar. Diante de certos problemas e 

relações, preferimos englobar a rua na casa, tratando a sociedade brasileira 

como se fosse uma “grande família”, vivendo “debaixo de um amplo e 

generoso teto”, obedecendo naturalmente às leis e seguindo a liderança de 

quem produz o discurso que é, naquele momento, o “nosso líder” e o “nosso 

guia e pai”. (DAMATTA, 1997a: 17) Trata-se de uma variação sistemática, 

previsível e legitimada, que todos os brasileiros adultos aprendem e são 

capazes de prever com razoável precisão. Leituras pelo ângulo da casa 

ressaltam a pessoa. (DAMATTA, 1997a: 19) 

Tanto o cartório está na casa e não na rua, seja pelos aspectos acima mencionados, seja 

porque o ângulo da rua contém discursos mais rígidos e universais, instaurando processos 

sociais. A relação de vinculação busca, exatamente, o contrário. Busca a individualização do 

tratamento; ser tratado como pessoa e não como indivíduo (DAMATTA, 1997b), pois na rua, 

 
85 Art. 8º L. 8.935/94 - É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar 

de situação dos bens objeto do ato ou negócio. 

    Art. 9º, L. 8.935/94 - O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual 

recebeu delegação. 
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os cidadãos são maltratados (pela burocracia, a exemplo!) pelas autoridades, não tendo voz, são 

subcidadãos. Por isso tem-se o comportamento negativo quanto a coisa pública.  

Assim, sabemos que na casa podemos fazer coisas que são condenadas na rua, 

como exigir atenção para nossa presença e opinião, querer um lugar 

determinado e permanente na hierarquia da família e requerer um espaço a 

que temos direito inalienável e perpétuo. Em casa somos todos, conforme 

tenho dito, “supercidadãos”. (DAMATTA, 1997a: 20) 

No código da casa temos a família, a amizade, lealdade, pessoa, compadrio, vinculação 

e no código da rua, temos as leis universais, a burocracia antiga, o formalismo. (DAMATTA, 

1997a: 24). Essa dualidade, que forma as relações sociais do Brasil, tem raízes na forma de 

funcionamento da sociedade brasileira (DAMATTA, 1997a: 24), conforme fica claro no 

estamento burocrático citado por Faoro (2012: 75), que vem de Portugal, para construir a 

estrutura de Estado Brasileiro e em especial, nesta tese, quando se trata de escolher quem recebe 

o cartório (homem e com pureza de sangue) passando a ser este, um verdadeiro patrimônio da 

família, fazendo sentido, a expressão “dono do cartório”. 

Desse costume muito se valeram as viúvas e filhas dos proprietários falecidos, 

para se beneficiarem dos rendimentos dos ofícios para sua subsistência, dote 

de casamento ou entrada no convento (MACEDO, 2007:15). 

Nota-se que a expressão não é dono de, mas dono “do”, ou seja, de um específico, com 

individualidade, logo, o cartório se encontra na casa e não da rua, senão seria dono “de”, como 

sinônimo de função exercida, diverso de patrimônio constituído. Apesar de aparentar antiga 

essa distinção, pois não existem mais cartório entregues por herança, há de se ressaltar que o 

concurso público entrega a Serventia Extrajudicial de modo vitalício, não havendo que se falar 

em aposentadoria compulsória, pelos Titulares, mas somente a voluntária. (RE 647.827, STF, 

Julgado em 15/12/2017 e transitado em Julgado em 15/03/2018, gerando o tema de Repercussão 

Geral 571), mantendo, assim, a característica de patrimônio pessoal.  

 

b) Poder, Autoridade e Legitimação para entregar o Direito fora do Judiciário, exercendo 

Jurisdição. 

A burocracia é, dessa maneira, todo-poderosa e ao mesmo tempo incapaz de 

determinar como seu poder deve ser usado. (CAMPOS, 1978: 12 apud 

Reinhard Bendix) 

 A segunda conclusão que tive foi a questão do Poder (com letra maiúscula para externar 

sua força) das insígnias e do selo, além da autoridade da pessoa (Titular, mas também 

funcionário) e a legitimação na entrega do Direito. Fica nítido que esta tríade (Poder, 

Autoridade e Legitimação) nasce da Burocracia como estrutura de Estado. Inicialmente na 

burocracia patrimonialista, e continua a encontrar base tanto na estrutura de Burocracia 

Weberiana (tipo ideal burocrático) quanto na Gerencial.  



108 
 

Quando se estabelece plenamente, a burocracia está entre as estruturas sociais 

mais difíceis de destruir. A burocracia é o meio de transformar uma “ação 

comunitária” em “ação societária” racionalmente ordenada. Portanto, como 

instrumento de “socialização” das relações de poder, a burocracia foi e é um 

instrumento de poder de primeira ordem – para quem controla o aparato 

burocrático. (WEBER, 1982: 264) 

 

 Tendencialmente, a administração burocrática é sempre uma administração 

que exclui o público. A burocracia oculta, na medida do possível, o seu saber 

e o seu fazer da crítica. (WEBER, 1999: 225) 

A fim de explicar essa segunda conclusão, deve-se lembrar que inicialmente, os 

cartórios eram entregues a pessoas certas pela relação de amizade, compadrio ou por conhecer 

a pessoa certa. Esse estamento dos letrados já demonstrava a tríade da dominação em elaborar 

o documento dando-lhe as características de legalidade, autenticidade, veracidade, segurança, 

fé-pública. Ou seja, se o titular do cartório falou, carimbou e selou, é de “papel passado”; não 

há que se contradizer.  

Há que se lembrar que a Igreja católica teve um papel importante nesta função notarial, 

pois aqui, vigorava o registro do Vigário, que detinha duplamente a tríade da dominação haja 

vista receber o Poder Divino e o Poder Terreno em questões relativas aos estado das pessoas 

(nascimentos, casamentos e óbitos), bem como sua relação com a terra (posse e propriedade). 

A escolha do Vigário e não o padre, pároco ou tabelião para fazer a coleta da vontade 

jurídica da parte se deu porque diferente do padre, que é delegado a uma igreja ou capela, o 

pároco é o responsável direto pela paróquia, que pode ser composta de uma igreja e várias 

capelas, e o vigário é o sacerdote do bispo diocesano nomeado para atuar conjuntamente ao 

pároco no exercício da função, e à época, a divisão geográfica do território era em Freguesias, 

que eram sinônimos de paróquias. O rompimento entre estrutura civil do Estado com a estrutura 

eclesiástica só ocorreu na República (IACOMINVS, 2011: 4) 

Art. 97. Os Vigarios de cada huma das Freguezias do Imperio são os 

encarregados de receber as declarações para o registro das terras, e os 

incumbidos de proceder á esse registro dentro de suas Freguezias, fazendo-o 

por si, ou por escreventes, que poderão nomear, e ter sob sua responsabilidade. 

(Decreto. 1.318 de 1854) 

 

Art. 98. Os Vigarios, logo que for marcada a data do primeiro prazo, de que 

trata o Art. 91, instruirão a seus freguezes da obrigação, em que estão, de 

fazerem registrar as terras, que possuirem, declarando-lhes o prazo, em que o 

devem fazer, as penas em que incorrem, e dando-lhes todas as explicações, 

que julgarem necessarias para o bom cumprimento da referida obrigação. 

(Decreto. 1.318 de 1854) 

 

Art. 99. Estas instrucções serão dadas nas Missas conventuaes, publicadas por 

todos os meios, que parecerem necessarios para o conhecimento dos 

respectivos freguezes. (Decreto. 1.318 de 1854) 
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A transcrição dos artigos de lei acima foi necessário para demonstrar o quanto havia a 

mistura entre o público e o privado e seu reflexo na mistura entre o Estado e a Igreja tendo em 

vista que as instruções sobre o registro das terras eram dadas nas Missas.  

Vitor Kumpel86, chama a atenção, que o registro do Vigário, no âmbito de sua Paróquia, 

por ser uma divisão geográfica denominada Freguesia, se encontram os “primeiros sinais” do 

princípio da territorialidade pois a atuação se restringia a esta. Hoje, pela complexidade das 

cidades, a divisão geográfica territorial do Registro de Imóveis se dá em bairros e até em ruas, 

dependendo do tamanho da localidade. Antigamente, havia a divisão de Sede e distritos, que já 

se encontra superada em várias localidades. 

Há também, que se observar, que a função do Vigário, no registro de Terras, era no 

tocante a atuação como tabelião (lavrando uma escritura de compra e venda ou uma ata notarial 

atestando a posse), coletando as informações (caráter declarativo e unilateral)87 e repassando 

para o Delegado do Diretor Geral das Terras Públicas da Província, sendo, os primeiros, meros 

agentes públicos de coleta de informações. Já no tocante ao nascimento (batismo), casamento 

e óbito atuava como registrado declarando o fato jurídico do qual nasce um direito.  

Outro traço do tabelião-vigário é que estes detinham o poder de exame dos documentos 

apresentados para provar a titularidade da terra, tal como hoje se faz o exame da qualificação 

objetiva e subjetiva do título, bem como dos requisitos do negócio jurídico quanto a sua 

validade e existência, podendo ainda levantar dúvidas, instruir em com resolvê-las e retardar o 

registro por ter se deparado com erros notórios88. (IACOMINVS, 2011: 7) 

 
86 Apesar da informação está no site Migalhas, o autor desta escreve sobre a área Registral e Notarial há muitos 

anos, tendo atualmente uma obra intitulada Tratado de Direito Notarial e Registral, por isso, estou citando seu 

comentário por saber que se trata de fruto de estudo e não uma mera opinião sobre o assunto. 

https://www.migalhas.com.br/Registralhas/98,MI179743,41046-

Evolucao+historica+da+atividade+registral+imobiliaria+no+Brasil+e+o 
87 IACOMINVS, 2011: 6.  
88 Por se tratar de lei antiga e de difícil acesso, justifica-se a transcrição dos artigos. 

Decreto 1.318 de 1854 - Art. 100. As declarações das terras possuidas devem conter: o nome do possuidor, a 

designação da Freguezia, em que estão situadas: o nome particular da situação, se o tiver: sua extensão, se for 

conhecida: e seus limites.  

Art. 101. As pessoas obrigadas ao registro apresentarão ao respectivo Vigario os dois exemplares, de que trata o 

Art. 93; e sendo conferidos por elle, achando-os iguaes e em regra, fará em ambos huma nota, que designe o dia 

de sua apresentação; e assignando as notas de ambos os exemplares, entregará hum delles ao apresentante para lhe 

servir de prova de haver cumprido a obrigação do registro, guardando o outro para fazer esse registro.  

Art. 102. Se os exemplares não contiverem as declarações necessarias, os Vigarios poderão fazer aos apresentantes 

as observações convenientes a instrui-los do modo, por que devem ser feitas essas declarações, no caso de que lhes 

pareção não satisfazer ellas ao disposto no Art. 100, ou de conterem erros notorios: se porêm as partes insistirem 

no registro de suas declarações pelo modo por que se acharem feitas, os Vigarios não poderão recusa-las.  

Art. 103. Os Vigarios terão livros de registro por elles abertos, numerados, rubricados e encerrados. Nesses livros 

lançarão por si, ou por seus escreventes, textualmente, as declarações, que lhes forem apresentadas, e por esse 

registro cobrarão do declarante o emolumento correspondente ao numero de letras, que contiver hum exemplar, a 

razão de dois reaes por letra, e do que receberem farão notar em ambos os exemplares.  

Art. 104. Os exemplares, que ficarem em poder dos Vigarios serão por elles emmassados, e numerados pela ordem, 

que forem recebidos, notando em cada hum a folha do livro, em que foi registrado.  

Art. 107. Findos os prazos estabelecidos para o registro, os exemplares emmassados se conservarão no Archivo 

das Parochias, e os livros de registro serão remettidos ao Delegado do Director Geral das Terras Publicas da 
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Num dado momento, o Estado Brasileiro tentou separar a função Notarial e Registral da 

Igreja, mantendo apenas com aqueles que já a detinham (ex.: 1º Ofício de Tabelião Público do 

Judicial e Notas do Rio de Janeiro, criado pela Capitão Estácio de Sá, em 1º de março de 1565, 

nomeando Pero da Costa como primeiro serventuário89) através do Decreto 798/1851 que foi 

suspenso pelo Decreto n.º 907, de 29 de janeiro de 1852.  

O Decreto 1.144 de 11 de setembro de 1861 instituiu o registro civil para os não 

católicos90, porém seu artigo segundo dizia que o decreto seria regulamentado para provar o 

casamento nascimento e óbito das pessoas que professavam outra religião que não a católica. 

Essa regulamentação só foi feita com o Decreto 3.069, de 17 de abril de 1863, criando um duplo 

sistema de registro, um para os católicos e outro para os não católicos.  

 Art. 2º O Governo regulará o registro e provas destes casamentos, e bem 

assim o registro dos nascimentos e obitos das pessoas que não professarem a 

Religião Catholica, e as condições necessarias para que os Pastores de 

Religiões toleradas possão praticar actos que produzão effeitos civis. (Decreto 

1.114 de 1861) 

Outras tentativas de separação da Igreja e Estado continuaram a surgir até que por fim, 

a lei 4.827/1924 , lei sob a égide do Código Civil de 1916 organizou as normas, bem as 

competências de forma bem próxima como hoje conhecemos atribuindo os efeitos de 

autenticidade, segurança, validade e contra terceiros, dos atos jurídicos emitidos pelos oficiais 

de registro, corroborando em fazer parte da estrutura estatal visando a organização da vida das 

pessoas.  

Mais um passo nessa estrutura de Poder do “papel passado” surge no Governo Vargas 

com as organizações das relações de trabalho, da máquina pública, do fortalecimento do Serviço 

Público.  Logo, percebe-se que a mudança se dá de forma gradual, mantendo os traços das duas 

concepções de burocracia (patrimonialista e weberiana), sem excluí-las, pois agora, as questões 

que eram até então regionais (entregues na mão de compadres – estamento burocrático), 

passaram a ser nacionais (controlada pela burocracia da administração pública), a exemplo 

 
Provincia respectiva, para em vista delles formar o registro geral das terras possuidas na Provincia, do qual se 

enviará copia ao supradito Director para a organisação do registro geral das terras possuidas no Imperio. 
89 MACEDO, 2007: 11. 
90  Art. 1º Os effeitos civis dos casamentos celebrados na fórma das Leis do Imperio serão extensivos: 

    1º Aos casamentos de pessoas que professarem Religião differente da do Estado celebrados fóra do Imperio 

segundo os ritos ou as Leis a que os contrahentes estejão sujeitos. 

    2º Aos casamentos de pessoas que professarem Religião differente da do Estado celebrados no Imperio, antes 

da publicação da presente Lei segundo o costume ou as prescripções das Religiões respectivas, provadas por 

certidões nas quaes verifique-se a celebração do acto religioso. 

    3º Aos casamentos de pessoas que professarem Religião differente da do Estado, que da data da presente Lei 

em diante forem celebrados no Imperio, segundo o costume ou as prescripções das Religiões respectivas, com 

tanto que a celebração do ato religioso seja provado pelo competente registro, e na fórma que determinado fôr em 

Regulamento. 

    4º Tanto os casamentos de que trata o § 2º, como os do precedente não poderão gozar do beneficio desta Lei, se 

entre os contrahentes se der impedimento que na conformidade das Leis em vigor no Imperio, naquillo que lhes 

possa ser applicavel, obste ao matrimonio Catholico. 
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matérias envolvendo saúde e educação. Neste momento começa-se a visualizar os centros de 

decisões – centralização política, que mais à frente será criticado por Hélio Beltrão.  

Dessa maneira, em suas palavras, “o sistema patrimonialista, como algo 

tradicional, entra no serviço público em contraste com a criação de um sistema 

de mérito, cuja seleção do mais competente constitui a base do sistema”. 

Assim, o autor concebe a burocratização não como um fenômeno puro ou 

acabado, mas sim essencialmente híbrido, de acordo com o sistema social 

observado. (PAIVA, 2009: 788) 

E, à medida que os Titulares de Cartórios faleceram e suas famílias não quiseram mais 

continuar com o patrimônio pessoal da Serventia, ou perante a necessidade de criação de novos 

cartórios, este foram sendo incorporados ao Serviço Público Judicial, com a nomenclatura de 

Serventia Mista (fazia serviço judicial e extrajudicial). E, quando estas detinham apenas a 

atribuição Extrajudicial, eram denominados “cartórios de rua”, pois em sua maioria, se 

encontravam fora do prédio Fórum.  

Assim, a tríade da dominação, que incialmente recebia seu Poder do Rei, passa a receber 

do Governo, mas mantendo-se numa estrutura de Administração Pública Direta, dentro do 

núcleo estruturante do Estado: Poder Judiciário. Ou seja, os funcionários do Governo agora são 

legitimados a atuar na esfera da vida privada das pessoas entregando cidadania. Para explicar o 

poder neste cenário, alguns autores que trabalham com a Administração Pública indicam que 

foi utilizado a teoria da burocracia weberiana neste momento, em especial BRESSER-

PEREIRA (1996, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007a, 2007b, 2008). 

Esse Poder de, nos cartórios extrajudiciais, dizer o Direito, através dos atos que afetam 

o estado da pessoa na amplitude de nome, estado civil, filiação, bens materiais, sujeitos de 

negócios jurídicos, devedores, dentro outros, deriva da Burocracia Estatal escolhida pelo Estado 

Brasileiro, que em condições normais, para Weber (1982: 269), numa burocracia plenamente 

desenvolvida, seria sempre predominante. Quer dizer, uma Jurisdição, fora do Poder Judiciário, 

que dita regras entre os particulares, seja pela aplicação da lei (Ex.: filiação, casamento...), seja 

por acordo entre particulares (Ex.: contrato com cláusulas convencionadas.) 

O fato de que a organização burocrática seja tecnicamente o meio de poder 

mais altamente desenvolvido nas mãos do homem que o controla não 

determina o peso que a burocracia, como tal, é capaz de ter em uma estrutura 

social particular. (WEBER, 1982: 268) 

Com relação à autoridade do cargo, para Weber (1982: 230) esta é inerente as 

organizações burocráticas, seja Estatal, seja eclesiástica, partidária ou uma empresa privada. O 

funcionário recebe a autoridade através de uma competência dentro de uma hierarquia. Assim, 

o poder decisório é inversamente proporcional ao nível na escala hierárquica. Quanto mais no 

topo, maior a competência e a autoridade, permitindo a delegação do serviço; quanto mais 

baixo, menor a autoridade e igualmente o nível hierárquico.  

Quanto a legitimação, deve-se lembrar, como ensina Weber (1982: 257), que a estrutura 

burocrática está intimamente ligada aos meios materiais de administração, que se localizam nas 
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mãos do senhor, ou seja, do Estado, em nossa cultura. Essa concentração dos meios materiais 

de administração, é tipicamente encontrado nas organizações públicas e nas grandes empresas 

capitalistas. Ou seja, a legitimação se dá na própria Burocracia, não sendo algo externo ou 

imposto, mas nascido desta.  

Quando se estabelece plenamente, a burocracia está entre as estruturas sociais 

mais difíceis de destruir. A burocracia é o meio de transformar uma “ação 

comunitária” em “ação societária” racionalmente ordenada. Portanto, como 

instrumento de “socialização” das relações de poder, a burocracia foi e é um 

instrumento de poder em primeira ordem – para quem controla o aparato 

burocrático. (WEBER, 1982: 264) (grifo meu) 

 

A ideia de eliminar essas organizações torna-se cada vez mais utópica. 

WEBER, 1982: 265). 

Já a Dominação, ressaltado por Weber (1999: 188) trata-se de um sentido muito geral 

de poder, denominando numa possibilidade de impor a vontade do agente ao comportamento 

de terceiros, podendo ocorrer pelo carisma ou pela lei (autorizados pela lei – poder de mando e 

dever de obediência). Dentre os tipos mais puros de dominação estão: a monopolização do 

mercado, o chefe da família, a autoridade administrativa e o príncipe. Logo, as Serventias 

Extrajudiciais deteriam Dominação, Poder, Legitimidade e Autoridade por se tratar de uma 

autoridade administrativa, que impõe um comportamento à terceiros pela aplicação da lei na 

administração pública do interesse privado – pacificação social do conflito – pela Jurisdição 

Voluntária Extrajudicial.  

Toda dominação manifesta-se e funciona como administração. Toda 

administração precisa, de alguma forma, da dominação, pois, para dirigi-la, é 

mister que certos poderes de mando se encontrem nas mãos de alguém. O 

poder de mando pode ter aparência muito modesta, sendo o dominador 

considerado “servidor” dos dominados e sentindo-se também como tal. 

(WEBER, 1999: 193) 

No estudo da Burocracia, e na observação do sensu comum, alguns textos e/ou algumas 

falas são a favor da Burocracia se findar, em especial com relação à Burocracia dos Cartórios 

Extrajudiciais (Ana Paula Mendes de Miranda). Porém, percebe-se que por se tratar de uma 

estrutura de Poder, fincada em bases culturais e de organização administrativa, há de se 

concordar com Weber (1982: 265) em afirmar que além de ser uma estrutura difícil de se 

destruir, quando esta está completamente realizada, torna uma forma de poder estabelecida de 

“modo praticamente inabalável”.  

E, a Burocracia não é um produto final de uma forma de Estado, “...mas uma 

engrenagem num mecanismo sempre em movimento ...” (WEBER, 1982: 265), que determina 

o caminho a ser seguido. Assim, o funcionário recebe as tarefas individualizadas de acordo com 

a norma e precisa manter a engrenagem girando. Tarefa razoavelmente simples tendo em vista 

que é de seu interesse manter o movimento porque assim mantêm sua função (carreira) dentro 

da estrutura Burocrática. E o Estado, por sua vez, não pode dispensar esse aparato burocrático 
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pois a funções são metodicamente cumpridas por funcionários interessados que gera um 

mecanismo de administração das massas.  

  E, nesta tríade (Poder, Autoridade e Legitimação), que os Cartórios Extrajudiciais 

exercem, há ainda que se falar do segredo. Para Weber (1982: 269-270), uma das formas da 

burocracia manter sua superioridade seria pelo segredo do conhecimento e intenções, que seus 

profissionais possuem. Conceituado como “segredo oficial”, essa invenção da Burocracia atua 

com instrumento de Poder. Neste momento se torna necessário mencionar, que mesmo sob o 

caráter de publicidade dos atos registrários, seu conhecimento só se dá através do pagamento 

da taxa para a emissão da certidão. Quer dizer, quem detém a informação, cobra por ela, de 

forma legítima (taxa = imposto – cuja tabela é determinada pela Corregedoria Geral de Justiça 

de cada Estado da Federação).  

Ana Paula Mendes de Miranda (2004) explicita o caráter da Burocracia e do segredo no 

papel do Arquivo, onde este, apesar de servir para guardar as informações e estar à disposição 

para consulta opera em lógica inversa onde a informação é transformada em segredo e entregue 

apenas com base nas relações pessoais. Por isso não parece estranho que a nomenclatura 

arquivo morto ou depósito documental sejam utilizado para designar o arquivo. O segredo 

guardado, no que a autora denomina de burocracia de balcão seria um aspecto de Poder no 

contexto desta tese, mantendo o sentido, de arquivo de não só guardar as informações, como 

também o aspecto cultural de uma população.  

Sendo o cartório uma instituição voltada ao atendimento público, deveria 

garantir que o direito de acesso às informações armazenadas fosse pleno. 

(MIRANDA, 2000: 59) 

 

O segredo, ao ser compartilhado e individualizado, cria no meio social a 

possibilidade da autonomia individual, porém paradoxalmente serve também 

de base para o desenvolvimento do poder, que, por sua vez, controla essa 

autonomia. (MIRANDA, 2004:139) 

Contrária a visão da autora, Vitor Kumpel (2013) trabalha o que denomina de Big 

Brother Notarial, com intuito de unificar as informações numa plataforma91 que seja acessível 

aos usuários facilitando o acesso ao banco de dados público gerado dos atos cartorários 

(Provimento CNJ 18/2012). Para ele, o segredo deve ser compartilhado, pois os atos notariais 

e registrais, em sua maioria, não estão sob o segredo de justiça. Nem mesmo questões de 

divórcio. Apenas mudança de nome derivado de mudança de gênero, adoção ou programa de 

proteção à testemunhas. Ou seja, através desses mecanismos de busca online, pode-se ter acesso 

a certidões que equivalem a certidão do distribuidor pedida de forma física. 

Distribuidor é o cartório responsável por ser o repositório de informações dos outros 

cartórios extrajudiciais. Ele equivale ao livro índice contendo os atos emitidos pelos outros 

 
91 https://censec.org.br/ e https://www.registradores.org.br/rj/certidao.aspx, dentre outros existentes. Visa criar 

uma central de registro de Testamentos, Escrituras Públicas de Separação, Divórcio e Inventário, Escritura Pública 

e Procuração, bem como Central de Registro de Imóveis (propriedade e negativa de propriedade), intimações sobre 

imóveis e regularização fundiária (urbana e rural).  
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cartórios para agilizar as buscas. Assim, se alguém precisa saber informação se o vendedor do 

imóvel que está comprando emitiu uma procuração para que outro venda em seu lugar, basta ir 

no distribuidor do domicílio das partes, que se a escritura pública de mandato foi realizada, irá 

constar a informação indicando o cartório, livro e folhas do ato, bem como a data deste. Da 

mesma forma o inventário, divórcio, títulos protestados... 

O segredo possui um duplo caráter: é uma forma de controle social, pois dá 

poder a quem o possui e, ao mesmo tempo, representa a possibilidade de 

mudança, pois, à medida que pode ser revelado, cria novas relações de poder 

e conhecimento. (MIRANDA, 2004:139) 

Assim, denotando o caráter de Poder e Dominação, com Autoridade e Legitimação a 

Serventia Extrajudicial detém as informações de forma pública, não as entregando pela 

pessoalidade, mas pela impessoalidade num aspecto de Burocracia simples, pois qualquer 

pessoa tem acesso a informação sem necessitar de justificativa, mas apenas pagando o 

emolumento requerido para tal ato (art. 17, Lei 6.015/7392). Ou seja, não seria propriamente um 

segredo, mas uma detenção/apropriação legítima da informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
92 L. 6.015/73 - Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao 

funcionário o motivo ou interesse do pedido. 

    Parágrafo único.  O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando forem realizados por meio 

da rede mundial de computadores (internet) deverão ser assinados com uso de certificado digital, que atenderá os 

requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP.   (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 



115 
 

Referências Bibliográficas 

ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em Direito. Revista 

CEJ. Brasília. n 7. jan/abr. 1999, p. 143-150. 

ALCALÁ-ZAMORA, Niceto... y Castillo. Estudios de teoría general del proceso. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1992. ISBN 968-36-2303-4. Disponível em: 

<http://info5.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1049>. Acesso em: 13 ago. 2015. 

ALMEIDA, Fábio Ferraz de. Ciência e senso comum: Repensando a dicotomia a partir da 

etnometodologia. Confluências, Niterói: PPGSD-UFF, v. 13, n. 1, p.201-211, nov. 2012. ISSN 

1678-7145. 

ALVES, Rubem. O que é científico. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011. 

ALVES, Zélia Mana Mendes Biasoli; SILVA, Maria Helena G. F. Dias da. Análise qualitativa 

de dados de entrevista: uma proposta. Paidéia (Ribeirão Preto),  Ribeirão Preto ,  n. 2, p. 61-

69,  Julho de  1992 . Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

863X1992000200007&lng=en&nrm=iso>. Acessado em  

28  Mar.  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-863X1992000200007. 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. 

ARAÚJO, F. M de B; ALVES, E. M.; CRUZ, M. P. Algumas reflexões em torno dos conceitos 

de campo e de habitus na obra de Pierre Bourdieu. Revista Perspectivas da Ciência e 

Tecnologia, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p.31-40, Jan-jun 2009. ISSN: 1984-5693. Disponível em: 

<http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/revistapct/article/view/14>. 

Acesso em: 27 jun. 2017. (ARAÚJO; ALVES; CRUZ, 2009) 

BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Entre "quereres" e "poderes": paradoxos e 

ambiguidades da imparcialidade judicial. 2012. 446 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa 

de Pós Graduação em Direito, Direito, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2012. 

BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti; AMORIM, Maria Stella de. Quando direitos alternativos 

viram obrigatórios: Burocracia e tutela na administração de conflitos. Antropolítica, Niterói, 

n. 37, p.287-318, jul. 2014. Semestral. 

BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti; CORREA, Cláudia Franco . A usucapião extrajudicial: 

entre expectativas teóricas e possibilidades empíricas. Revista Interdisciplinar de Direito, v. 1, 

p. 27-46, 2016. 

BECKER, Howard. “A historia de vida e o mosaico cientifico”. In: Métodos de pesquisa em 

ciências sociais. Sao Paulo: Hucitec, 1997. 

BECKER, Howard. “Sobre Metodologia”. In: Métodos de pesquisa em ciências sociais. Sao 

Paulo: Hucitec, 1997. 

BELTRÃO, Hélio. Descentralização e Liberdade. Rio de Janeiro: Record, 1984. 



116 
 

BISPO, Marcelo de Souza; GODOY, Arilda Schmidt. Etnometodologia: Uma proposta teórico-

metodológica para pesquisar em administração a partir das prát. In: ENCONTRO DE 

ESTUDOS ORGANIZACIONAIS DA ANPAD, 7., 2012, Curitiba. Anais. Curitiba: UFRGS, 

2012. p. 1 - 17. 

BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. Organização 

e tradução: Celso Castro. 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução: Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Editora 

Bertrand, 1989. (BOURDIEU, 1989) 

BOURDIEU, Pierre. The genesis of the concepts of habitus and field, Sociocriticism 

(Pittsburg,  Montepellier), Theories and Perspectives, II, nº 2, Dezembro 1985, p. 11-24.  

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos e PACHECO, Regina. A reforma do Estado brasileiro e o 

desenvolvimento. Em Reis Velloso, João Paulo e Roberto Cavalcanti de Albuquerque, 

orgs, Crise Política e Reforma das Instituições do Estado Brasileiro. Rio de Janeiro: José 

Olympio Editora, 2005: 150-170. Disponível em: < 

http://www.bresserpereira.org.br/documento/1633>. Acesso em: 01 set. 2018. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. "Burocracia pública na construção do Brasil" publicado 

na Revista de Sociologia e Política, 2007a, n. 28: 9-30. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/BOOKS/Burocracia_Publica_construcao_Brasil.pdf>. 

Acesso em: 01 set. 2018. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Burocracia Pública e Reforma Gerencial. Revista do 

Serviço Público de 1937 a 2007, número comemorativo dos 70 anos 29-48. Disponível em: < 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2007/BurocraciaPublicaeReformaGerencial.pdf>. 

Acesso em: 19 jul. 2019. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Cidadania e Res Publica: A Emergência dos Direitos 

Republicanos. Revista de Filosofia Política - Nova Série, vol.1, 1997. Disponível em: < 

https://www.google.com/search?q=Bresser-

Pereira%2C+Luiz+Carlos+%281977%29+%E2%80%9CCidadania+e+Res+Publica%3A+A+

Emerg%C3%AAncia+dos+Direitos+Republicanos%E2%80%9D.+Revista+de+Filosofia+Pol

%C3%ADtica+-+Nova+S%C3%A9rie%2C+vol.1%2C+1997&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b-ab>. Acesso em: 15 ago.2018. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista 

do Serviço Público, 47(1) janeiro 1996: 7-40. Republicado in Bresser-Pereira e Spink, orgs. 

(1998): 237-270. Disponível em:< http://bresserpereira.sitepessoal.com/documento/87>. 

Acesso em: 19 jul. 2019. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Do estado patrimonial ao gerencial. In Pinheiro, Wilheim 

e Sachs (orgs.), Brasil: Um Século de Transformações. S.Paulo: Cia. das Letras, 2001: 222-

259. Disponível em: < http://www.bresserpereira.org.br/documento/509>. Acesso em: 01 set. 

2018. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O Modelo Estrutural de Governança Pública. Revista 

Eletrônica sobre Reforma do Estado. Número 10 – junho/julho/agosto 2007b – Salvador, 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2007/BurocraciaPublicaeReformaGerencial.pdf
http://bresserpereira.sitepessoal.com/documento/87


117 
 

Bahia, Brasil - ISSN 1981-1888 Disponível em:< http://docplayer.com.br/27930950-O-

modelo-estrutural-de-governanca-publica.html>. Acesso em: 19 jul. 2019. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reflexões sobre a Reforma Gerencial Brasileira de 1995. 

Revista do Serviço Público, Brasília-df, v. 50, n. 4, p.5-30, dez. 1999. ISSN eletrônico: 2357-

8017. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/354>. Acesso 

em: 01 set. 2018. 

CAMPANTE, Rubens Goyatá. O patrimonialismo em Faoro e Weber e a sociologia brasileira. 

Dados,  Rio de Janeiro ,  v. 46, n. 1, p. 153-193,    2003 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-

52582003000100005&lng=pt&nrm=iso>. acessos 

em  04  jul.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582003000100005. 

CAPPELLETTI, Mauro [s/ indicação de tradutor], Os Métodos Alternativos de Solução de 

Conflitos no Quadro do Movimento Universal de Acesso à Justiça, In: Revista de Processo, 

vol. 74, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, pp. 82/97. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo caminho. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. Capítulo IV: a cidadania após a redemocratização.  

CAVALCANTI NETO, Clóvis Tenório. O notário moderno no cenário jurídico brasileiro 

e seu aspecto garantidor da prestação jurisdicional. 2011. Disponível em: 

http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2313 Acesso em: 03 fev. 2015. 

CENEVIVA, Walter. Lei de Registros Públicos Comentada. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

CGJ-TJRJ. Provimento nº 23 de 11 de maio de 2016. Regulamenta a Usucapião Extrajudicial 

nos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis no Estado do Rio de Janeiro. Disponível 

em: 

<https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/consultaDJE.aspx?dtPub=12/05/2016&caderno=A&pag

ina=62>. Acesso em: 15 ago.2018. 

CHIOVENDA, Guiseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 3ª ed. vol. II. Campinas: 

Bookseller, 2002.  

CNJ. Provimento nº 16 de 17 de fevereiro de 2012. Dispõe sobre a recepção, pelos Oficiais 

de Registro Civil das Pessoas Naturais, de indicações de supostos pais de pessoas que já se 

acharem registradas sem paternidade estabelecidas, bem como sobre o reconhecimento 

espontâneo de filhos perante os referidos registradores. Disponível em: < 

https://atos.cnj.jus.br/files//provimento/provimento_16_17022012_26102012172402.pdf>. 

Acesso em: 15 ago.2018. 

CNJ. Provimento nº 18 de 28 de agosto de 2012. Dispõe sobre a instituição e funcionamento 

da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. Disponível em: < 

https://atos.cnj.jus.br/files//provimento/provimento_18_28082012_17092014165430.pdf>. 

Acesso em: 15 ago.2018. 

http://docplayer.com.br/27930950-O-modelo-estrutural-de-governanca-publica.html
http://docplayer.com.br/27930950-O-modelo-estrutural-de-governanca-publica.html


118 
 

CNJ. Provimento nº 63 de 14 de novembro de 2017. Institui modelos únicos de certidão de 

nascimento, de casamento e de óbito, a serem adotadas pelos ofícios de registro civil das 

pessoas naturais, e dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da 

paternidade e maternidade socioafetiva no Livro “A” e sobre o registro de nascimento e 

emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. Disponível em: 

< https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2525>. Acesso em: 15 

ago.2018. 

CNJ. Provimento nº 65 de 14 de dezembro de 2017. Estabelece diretrizes para o 

procedimento de usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis. 

Disponível em: < 

https://atos.cnj.jus.br/files//provimento/provimento_65_14122017_19032018152531.pdf>. 

Acesso em: 15 ago.2018. 

CNJ. Resolução nº 35, de 24 de abril de 2007. Disciplina A Aplicação da Lei no 11.441/07 

Pelos Serviços Notariais e de Registro. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_35.pdf>. Acesso em: 06 maio 

2015. 

COSTA, Gustavo Pereira da. Heranças patrimonialistas, (dis)funções burocráticas, 

práticas gerenciais e os novos arranjos do Estado em rede: entendendo a configuração 

atual da administração pública brasileira. 2012. 253 f. Tese (Doutorado) - Curso de Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e 

Pesquisa, Fgv, Rio de Janeiro, 2012. 

Da MATTA , Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 

DAMATTA, Roberto. O jeitinho brasileiro. Entrevista ao Blog Mania de 

história.https://maniadehistoria.wordpress.com/o-jeitinho-brasileiro/. Acesso em 21 jun. 

2019. 

DAMATTA, Roberto. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1997a. 

DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema 

brasileiro . Rio de Janeiro: Rocco, 1997b. 

DIAS, Thaís Silva Félix. Administração do Estado Português no Início da Colonização 

Brasileira: Tensões e Relações de Poder Entre o Governo Geral e a Capitania de 

Pernambuco (1548-1553). Rio de Janeiro, 2016. Dissertação (Mestrado em História Social) - 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO- Centro de Ciências Humanas e 

Sociais, Programa de Pós Graduação em História Social- PPGH, 2016. Capítulo 2. Disponível 

em: http://www.unirio.br/cch/escoladehistoria/pos-graduacao/ppgh/dissertacao_thais-felix. 

Acesso em: 23 abr. 2018. 

DIP, Ricardo Henry Marques. Direito Administrativo Registral. São Paulo: Saraiva. 2010. 

DUARTE, Rosália. Entrevistas em pesquisas qualitativas. Educar em Revista, núm. 24, 

2004, pp. 213-225. Acessado em: 2 de abril de 2018. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155017717012> ISSN 0104-4060 

http://www.unirio.br/cch/escoladehistoria/pos-graduacao/ppgh/dissertacao_thais-felix


119 
 

DUARTE, Rosália. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cad. Pesqui. 

[online]. 2002, n.115, pp.139-154. Acessado em: 2 de abril de 2018.  Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742002000100005>. ISSN 0100-1574. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 26. ed. São Paulo: Perspectiva, 2016. (Coleção Estudos 

85). 

EISENSTADT, S. N. Burocracia, Burocratização e Desburocratização. In: CAMPOS, 

Edmundo. Sociologia da Burocracia. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. p. 81-92. 

FAORO, Raimundo. Os donos do Poder: Formação do patronato brasileiro. 3ed São Paulo: 

Globo, 2012.  

FARIA, José Henrique de. Weber e a sociologia das organizações. Rausp, São Paulo, v. 18, n. 

2, p.23-29, abr. 1983. Disponível em: 

<http://200.232.30.99/busca/artigo.asp?num_artigo=867>. Acesso em: 17 jul. 2019. 

FRAGALE FILHO, Roberto; VERONESE, Alexandre. A pesquisa em direito: diagnóstico e 

perspectivas. RBPG, Capes, Brasília, v. 1, n. 2, p. 53-70, nov. 2004. 

FRASER, Márcia Tourinho Dantas; GONDIM, Sônia Maria Guedes. Da fala do outro ao texto 

negociado: discussões sobre a entrevista na pesquisa qualitativa. Paidéia (Ribeirão 

Preto),  Ribeirão Preto ,  v. 14, n. 28, p. 139-152,  ago.  2004 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

863X2004000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  02  abr.  2018.  

FREITAS, F. M., DE SOUZA, F. N., Costa, A. P., & MENDES, S. (2016). O Manual de 

Utilizador de um Software de Análise Qualitativa: as percepções dos utilizadores do webQDA. 

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas E Tecnologias de Informação, nº 19 Porto set. 2016 – 

p. 107–117.  Disponível em: http://dx.doi.org/10.17013/risti.19.107-117. Acesso em: 25 jul 

2017. 

FREITAS, Henrique et al. O método de pesquisa survey. Revista da Administração, São 

Paulo, n. 3, v. 35, p.105-112, julho/setembro 2000.  

GAGO, Paulo Cortes; MAGALHÃES, Raul Francisco. Tradução: GARFINKEL, H. O que é 

etnometodologia? Teoria e Cultura, Juiz de Fora, v. 4, n. 12, p.113-131, 2009. Disponível em: 

<https://teoriaecultura.ufjf.emnuvens.com.br/TeoriaeCultura/article/view/2035/1472>. Acesso 

em: 01 mar. 2017. 

GEERT, Clifford. Local Knowledge. New York: Basic Books, Cap. 08 (versão em português 

– edição Vozes. Disponível em:< https://bibliotecadafilo.files.wordpress.com/2013/10/fatos-e-

leis-numa-perspectiva-dicomparativa-capc3adtulo-8.pdf>. Acesso em 12 ago. 2014. 

GEERTZ, Cliff ord. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 

Sociais. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. 



120 
 

GOULDNER, Alvin W. Conflitos na Teoria de Weber. In: CAMPOS, Edmundo. Sociologia 

da Burocracia. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. p. 59-67. 

GRIEBELER OLIVEIRA, Stefanie et al . Desafios nas entrevistas de uma investigação 

qualitativa: Relato de experiência. Invest. educ. enferm,  Medellín ,  v. 29, n. 3, p. 485-

491,  nov.  2011.   Disponível em: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

53072011000300018&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  02  abr.  2018.   

GUESSER, Adalto H. A etnometodologia e a análise da conversação e da fala. Revista 

Eletrônica dos Pós-graduandos em Sociologia Política da UFSC, Santa Catarina, v. 1, n. 1, 

p.149-168, ago. 2013. Semestral. 

HAGUETE, Tereza Maria Frota. Metodologias qualitativas na Sociologia. 4. ed. Petrópolis: 

Vozes, 1995. 

HALL, Richard H. Conceito de Burocracia: uma contribuição empírica. In: CAMPOS, 

Edmundo. Sociologia da Burocracia. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. p. 29-47. 

HAURIOU, Maurice. Teoria da Instituição e da Fundação: Ensaio de Vitalismo Social. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2009. José Inácio Coelho Mendes 

Neto.40141991000200008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 22 abr. 2016. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. 

HOPKINS, Terence K. O conceito de sistema de autoridade. In: CAMPOS, 

Edmundo. Sociologia da Burocracia. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. p. 75-80. 

IACOMINVS. Registro do Vigário – um conto sem fim. 2011. Disponível em: 

<https://arisp.wordpress.com/2011/03/19/registro-do-vigario-um-conto-sem-fim/>. Acesso 

em: 15 nov. 2018. 

KANT DE LIMA, Roberto. Polícia, justiça e sociedade no Brasil: uma abordagem 

comparativa dos modelos de administração de conflitos no espaço público. Disponível 

em:< http://www.scielo.br/pdf/rsocp/n13/a03n13.pdf>. Acesso em 12 ago. 2014. 

KANT DE LIMA, Roberto. Sensibilidades jurídicas e Direitos civis e direitos humanos. 

Disponível em:<http://www.uff.br/ineac/?q=direitos-civis-e-direitos-humanos-no-brasil-uma-

tradi%C3%A7%C3%A3o-judici%C3%A1ria-pr%C3%A9-republicana-0>. Acesso em 12 ago. 

2014. 

KANT DE LIMA, Roberto. Sensibilidades jurídicas, saber e poder. Disponível 

em:<http://www.uff.br/ineac/sites/default/files/02-anuarioantropologico-robertokant.pdf>. 

Acesso em 12 ago. 2014. 

KANT DE LIMA, Roberto;  GOMES, Bárbara Gomes Lupetti.  O desafio de realizar pesquisa 

empírica. Disponível 

em:<http://www.uff.br/ineac/sites/default/files/o_desafio_de_realizar_pesquisa_empirica_no_

direito.pdf>. Acesso em 12 ago.2014. 



121 
 

KOLLET, Ricardo Guimarães. A Jurisdição Notarial e os Direitos Subjetivos da 

Normalidade. 2009. Disponível em: 

<http://www.portalibest.com.br/img_sis/download/bd64869585011025ec09b79c5778539f.pdf

>. Acesso em: 05 fev. 2015.  

KÜMPEL, Vitor Frederico et. al. Tratado Notarial e Registral. Vol I, São Paulo: YK Editora, 

2017a.  

KÜMPEL, Vitor Frederico et. al. Tratado Notarial e Registral. Vol II, São Paulo: YK Editora, 

2017b. 

KÜMPEL, Vitor Frederico et. al. Tratado Notarial e Registral. Vol III, São Paulo: YK 

Editora, 2017c.  

KÜMPEL, Vitor Frederico. O Big Brother notarial como fonte de segurança nas relações 

jurídicas. 2013. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/Registralhas/98,MI181630,91041-

O+Big+Brother+notarial+como+fonte+da+seguranca+das+relacoes+juridicas>. Acesso em: 

14 jan. 2020. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14. ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 2001. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1985. Tradução: Chaim Samuel Katz e Eginardo Pires. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. RAÇA E HISTÓRIA. 1952. Disponível em: 

<https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/965742/mod_resource/content/1/Raça-e-

História-Lévi-Strauss.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016. 

LINCOLN C. L. de Mattos, Pedro. A entrevista não-estruturada como forma de conversação: 

razões e sugestões para sua análise. Revista de Administração Pública - RAP, vol. 39, núm. 

4, julho-agosto, 2005, pp. 823-846. Acesso em: 2 de abril de 2018. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=241021497001> ISSN 0034-7612. 

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: teoria e prática. 8 ed. ver., atual e ampl. 

Salvador: Jurispodivm, 2017.  

MACEDO, Deoclécio Leite de. Tabeliães do Rio de Janeiro do 1º ao 4º Ofício de Notas: 

1565-1822. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007. 

MACHADO, Maíra Rocha. Pesquisa Empírica em Direito: os limites dos métodos e o ganho 

dos debates públicos. Pensando O Direito, Brasília, n. 50, p.80-89, 2013a. Volume Especial. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do 

empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Melanésia. 3. ed. 

São Paulo: Abril Cultural, 1984. Cap. , p. 17-34. (Coleção os Pensadores). 

MALINOWSKI, Bronislaw. Crime e costume nas sociedades selvagens. Brasília: UnB,2003. 

Disponível em: 



122 
 

<htttp://minhateca.com.br/atilamunizpa/Documentos/MALINOWSKI*2c+Bronis*c5*82aw.+

Crime+e+Costume+na+Sociedade+Selvagem.+UNB,2864901.pdf>.  Acesso em 12 agosto 

2014 

MATOS, Lucas de. Instituição e Burocracia: reconsiderações conceituais. Tuiuti: Ciência e 

Cultura, Curitiba, n. 46, p.79-93, 2013. 

MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 

1998.  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. 

MERTON, Robert King. Estrutura Burocrática e Personalidade. In: CAMPOS, 

Edmundo. Sociologia da Burocracia. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. p. 107-124.  

MIRANDA, Ana Paula Mendes de. Arquivo Público: um segredo bem guardado? 

Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia e Ciência Política, Niterói, n. 17, 

p.123-149, jun. 2004. ISSN 1414-7378. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/24586029/ARQUIVO_PÚBLICO_UM_SEGREDO_BEM_GUA

RDADO>. Acesso em: 20 abr. 2016. 

MIRANDA, Ana Paula Mendes de. Cartórios: onde a tradição tem registro público. 

Antropolítica (UFF), Niterói, v. 8, p. 59-75, 2000. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. 

NOBREGA, Sheva Maia da and LUCENA, Taciana Alves de. O “menino de rua” entre o 

sombrio e a aberrância da exclusão social. Estud. psicol. (Campinas). 2004, vol.21, n.3. Páginas 

161-172 

NUNES, Edson de Oliveira. A gramática política do Brasil: clientelismo e insulamento 

burocrático. 4ª ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. Capítulo 1 – Instituições, política e 

economia.  

OLIVEIRA, Clarice Gomes de. A tipologia de Downs para agentes burocráticos: uma 

análise empírica. 2007. 149 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência Política, Instituto de 

Ciência Política, Universidade de Brasília, Brasília, 2007.  

OLIVEIRA, Fabiana Luci. Os Desafios de Ensinar Metodologia de Pesquisa Empírica no 

Direito. In: Joaquim Falcão. (Org.). Cadernos Direito Rio Laboratório de Experiências 

Didáticas. 1ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, v. 6, p. 69-103. 

OLIVEIRA, Gercina Alves de. A burocracia Weberiana e a Administração Federal 

Brasileira. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p.47-74, 1970. 

Semestral. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/4847>. Acesso em: 28 jun. 2019. 



123 
 

OLIVEIRA, Luis R. Cardoso de. O Ofício do Antropólogo, ou Como Desvendar Evidências 

Simbólicas. Série Antropologia,Brasília, v. 413, p.6-19, jan. 2007. 

OLIVEIRA, Samir Adamoglu de; MONTENEGRO, Ludmilla Meyer. Etnometodologia: 

desvelando a alquimia da vivência cotidiana. Cadernos EBAPE-BR, Rio de Janeiro, v. 10, n. 

1, p.129-145, mar. 2012. 

PAIVA, Carlos Henrique Assunção. A burocracia no Brasil: as bases da administração 

pública nacional em perspectiva histórica (1920-1945). História [online]. 2009, vol.28, n.2, 

pp.775-796. ISSN 1980-4369.  Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-

90742009000200027. Acesso em 28 jun. 2019. 

PAULA, Ana Paula Paes de. Administração Pública brasileira entre o gerencialismo e a gestão 

social. Revista Administração de Empresas, vol. 45, n. 1, jan/mar, 2005. ISSN 2178-938X 

(versão on line). Disponível em: <https://rae.fgv.br/rae/vol45-num1-2005/administracao-

publica-brasileira-entre-gerencialismo-gestao-social.> Acesso em: 15 ago.2018.  

PEDROSO, João. Percurso(s) da(s) reforma(s) da administração da justiça - uma nova relação 

entre o judicial e o não judicial. Centro de Estudos Sociais, Observatório Permanente da 

Justiça Portuguesa, Coimbra, v. 171, p.1-43, abr. 2002. Disponível em: 

<http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/ficheiros/171.pdf>. Acesso em: 20 set. 2015. 

PEDROSO, João; DIAS, João Paulo. As crises e as reformas da administração da 

justiça. Janus, Coimbra, p.2-6, 2004. Disponível em: 

<http://janusonline.pt/2004/2004_3_3_3.html>. Acesso em: 20 set. 2015. 

QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, LucVan. Manual de investigação em ciências 

sociais. Lisboa: Gradiva, 1992. 

RAMOS, Guerreiro. A sociologia de Max Weber. Revista do Serviço Público, v. 57, n. 2, p. 

p. 267-282, 20 fev. 2014. Disponível em: 

<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/200>. Acesso em: 17 jul.2019 

RIBEIRO, Moacyr Petrocelli de Ávila. Diálogos para a "Desjudicialização". 2014. 

Disponível em: 

<http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=NDQ1OA=

=>. Acesso em: 03 fev. 2015. 

RICUPERO, Bernardo. Sete lições sobre as interpretações do Brasil. São Paulo: Alameda, 

2011. 

ROCHA SILVA, Cristiane, Christo GOBBI, Beatriz, ADALGISA SIMÃO, Ana, o uso da 

análise de conteúdo como uma ferramenta para a pesquisa qualitativa: descrição e aplicação do 

método. Organizações Rurais & Agroindustriais [en linea] 2005, vol 7. pp. 70-81. Acessado 

em:  2 de abril de 2018. Disponível em: 

<http://www3.redalyc.org/articulo.oa?id=87817147006> ISSN 1517-3879 

SALDANHA, Nelson. O Jardim e a praça: ensaio sobre o lado privado e o lado público da vida 

social e histórica. Ciência e Trópico, Recife, v. 11, p.105-121, jan. 1983. 



124 
 

SANCHES, Marcos Guimarães. O REGISTRO DO VIGÁRIO NAS TERRAS DO CAFÉ. R. 

IHGB, Rio de Janeiro, a.177 (471): 125-156, abr./jun. 2016.  

SCHENBERG, Mário. Formação da mentalidade científica. Revista Estudos Avançados, São 

Paulo, v. 5, n. 12, p.123-151, maio 1991. Quadrimestral. ISSN 1806-9592. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 

SCHOLZ, Robinson Henrique. Habitus de classe expressado pelo capital simbólico: uma 

revisão da obra de Pierre Bourdieu A Distinção. Revista Ciências Sociais Unisinos, São 

Leopoldo - RS, v. 45, n. 1, p.88-92, Jan/abr 2009. ISSN: 2177-6229. Disponível em: 

<http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/issue/view/29>. Acesso em: 27 jun. 

2017.  (SCHOLZ, 2009) 

SETTON, Maria da Graça Jacintho. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura 

contemporânea. Rev. Bras. Educ.,  Rio de Janeiro ,  n. 20, p. 60-70,  Aug.  2002 . Disponível 

em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782002000200005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27 jun. 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782002000200005.  

STANCATI, Maria Maria Martins Silva. Sistema Notarial Brasileiro X Norte-Americano – 

Comparação Pelas Diferenças. Revista Juris Poiesis. ano 19, n° 19, vol.1, jan-mai.2016. p. 97-

113. ISSN 2448-0517. Disponível em: < 

http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/issue/view/123>  Acesso em: 15 ago.2018. 

STANCATI, Maria-Maria Martins Silva. Administração de conflitos na jurisdição 

voluntária extrajudicial: subsídios doutrinários sobre sua possibilidade. 2016. 178 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Unesa-RJ, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: 

<http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/direito/dissertações-e-teses/>. Acesso 

em: 21 ago. 2016. 

SWARTZ, David L. The sociology of Habit: The perspective of Pierre Bourdieu. The 

Occupation Therapy Journal Of Research, Boston, USA, v. 22, p.615-695, 2002. 

(SWARTZ, 2002) 

UDY Jr, Stanley H. Burocracia e Racionalidade na Teoria Weberiana da Organização: um 

estudo empírico. In: CAMPOS, Edmundo. Sociologia da Burocracia. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1978. p. 48-58. 

VIANNA, Luiz Werneck. Weber e a Intepretação do Brasil. Revista Novos Estudos, 

CEBRAP. N.53. p. 33-47, mar. 1999. Disponível em:  

VOLPATO, Gilson Luiz. Ciência além da visibilidade: ciência, formação de cientistas e boas 

práticas. Boitucatu: Best Writing, 2017.  

VOLPATO, Gilson Luiz. Com escrever um artigo científico. In: ACADEMIA 

PERNAMBUCANA DE CIÊNCIA AGRONÔMICA, 2007, Recife. Anais. v. 4, p. 97 - 115. 

WACQUANT, Loïc. Esclarecer o Habitus. Educação e Linguagem, São Paulo, v. 10, n. 16, 

p.63-71, Jul/Dez 2007. ISSN ELETRÔNICO: 2176-1043. Disponível em: 



125 
 

<https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/view/126>. Acesso em: 

27 jun. 2017.  

WACQUANT, Loïc. Seguindo Pierre Bourdieu no campo. Revista Sociologia Política, 

Curitiba, n. 26, p.13-29, jun. 2006. ISSN: 1678-9873 (versão online). Disponível em: 

<http://revistas.ufpr.br/rsp/article/view/8102>. Acesso em: 27 jun. 2017.  

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: 

Editora da Universidade de Brasília, 1999, Vol II. Capítulo IX – Sociologia da Dominação 

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982. Capítulo VIII 

– Burocracia.  

WEBER, Max. Os Fundamentos da Organização Burocrática: uma construção do tipo ideal. In: 

CAMPOS, Edmundo. Sociologia da Burocracia. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 

p. 15-28. 

 


