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RESUMO

Este trabalho visa apresentar a Jurisdição Voluntária Extrajudicial em seu acesso à justiça pelo ângulo da pesquisa empírica. Para tanto, o 
problema da pesquisa será o olhar da realidade sobre o acesso à justiça por este modelo de jurisdição, onde nele se buscará os seguintes 
questionamentos: O titular da Serventia exerce Jurisdição Voluntária Extrajudicial? Seus atos levam ao acesso à justiça? Os usuários do serviço 
buscam o acesso à justiça quando se utilizam das Serventias? O primeiro passo deste trabalho já foi elaborado no estudo do que seria a Jurisdição 
Voluntária Extrajudicial em todos seus aspectos, olhando para este problema pelo olhar do Direito Notarial e Registral que levou à resposta de 
que essa jurisdição é a real Jurisdição Voluntária, sendo a modalidade judicial apenas um desdobramento da extrajudicial pois se inicia como uma 
administração pública de interesse privado, que toma contornos maiores pelo fenômeno da desjudicialização. Partindo dessa doutrina será feito 
um estudo etnográfico com base na realidade da Serventia Extrajudicial, buscando compreender a real dimensão da Jurisdição Voluntária 
Extrajudicial e se ele é entendida por quem utiliza o serviço, por quem presta o serviço e por quem fiscaliza o serviço como uma mecanismo 
alternativo à resolução do conflito e uma forma de acesso à justiça. Ver o mesmo objeto com outros olhos é mais um mecanismo para pluralizar o 
debate de questões problematizadas nas pesquisas acadêmicas. A comparação entre a doutrina, como pensamento abstrato e a prática cotidiana 
do serviço, faz parte da metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa pelo meio de multi-method approach que busca 
exatamente a junção de vários olhares e vários métodos de pesquisa sobre o mesmo objeto visando a despartamentalização do saber jurídico. 
Também haverá a observação participante, que será efetuada por meio das entrevistas padronizadas e estruturadas, cujo público alvo será 
constituído dos Titulares de Serventias da comarca da capital do Município do Rio de Janeiro; do Desembargador Corregedor do TJRJ, pois este é 
o responsável pela fiscalização das Serventias Extrajudiciais, bem como os seus juízes auxiliares; do Desembargador presidente do Fórum 
Permanente de Direito Notarial e Registral do TJRJ e dos jurisdicionados que utilizam do serviço de Notas e Registro. Todavia, por se tratar de um 
trabalho de cunho etnográfico, é necessário deixar os dados “falarem” após sua coleta, devendo o pesquisador ser imparcial quanto às 
conclusões que estes demostrarem, não forçando a adequá-los à sua visão pessoal sobre o problema. Assim, serão colhidos os dados para se 
obter subsídios para indicar se a doutrina é espelhada na realidade, ou seja, se realmente há o acesso à justiça pela Jurisdição Voluntária 
Extrajudicial.  Pelo fato da pesquisa se encontrar em sua fase inicial, ainda não há resultados a serem expressados. O objetivo geral é verificar o 
acesso à justiça pela Jurisdição Voluntária Extrajudicial através de ideia de representatividade do instituto; por isso a utilização da pesquisa 
empírica. Busca-se entender o que é representativo do acesso à justiça e como os usuários e prestadores do serviço público de Notas e Registros 
e o órgão fiscalizador da atividade enxergam a justiça através dos temas desjudicializados. As partes, o objeto e o direito são exatamente os 
mesmos, seja ele concretizado na Jurisdição Contenciosa ou na Jurisdição Voluntária Extrajudicial. O acesso à justiça e o resultado pretendido 
pelas partes é de igual forma semelhante. Por isso indaga-se: há uma diferença nesses tipos de jurisdição em que um gere acesso à justiça e outro 
não? E faticamente, o usuário do serviço público, o prestador desse serviço e seu fiscalizador visualizam a diferença de jurisdição gerando ou não 
acesso à justiça? Buscando a essas resposta que esta pesquisa se dispõe.
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