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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O presente resumo visa apresentar a pesquisa, ainda em fase inicial, que tem 

como tema Estado, Burocracia, Cultura e Desjudicialização. O problema se encontra em 

questionar se a desjudicialização é integrante da estrutura burocrática do Estado Brasileiro. A 

pesquisa justifica-se, posto que o termo burocracia, como forma de organização da estrutura 

estatal, comporta várias acepções, sendo a forma negativa que se apresenta como constante na 

cultura brasileira, a exemplo, as indicadasem textos de cunho antropológico e sociológico, 

associando este ao sentido de atrapalhar o andamento regular das coisas. Esse sentido 

negativo, também é utilizado na seara da cultura jurídica posto que associa-se burocracia ao 

entrave jurídico alargando em demasiado os prazos ou impedindo que alguns atos cheguem a 

sua conclusão de forma eficiente e rápida. Contudo, apesar da burocracia ser considerada 

culturalmente como um incômodo, ela foi a forma de organização de administração pública 

escolhida para acabar com o problema trazido pelo Estado Patrimonialista que misturava o 

patrimônio público com o privado. Burocracia é modelo de administração estatal, podendo ser 

exemplificada pelos os concursos públicos como forma de ingresso no serviço, a licitação e 

ilhas de conhecimento. Dentre as formas de administração integrantes da burocracia, essa 

pesquisa debruçará sobre as Serventias Extrajudiciais; Lugares de burocracia, por excelência, 

culturalmente em sentido negativo. Assim, demanda-se olhar este lugar de outra forma, como 

um mecanismo, de auxílio do Estado, na coleta e entrega de dados público, a todos os 

interessados, gerando segurança jurídica nas relações. O objeto da pesquisa será entender o 

estamento da burocracia na cultura e no Estado Brasileiro, comparando-as, para teorizar se a 

burocracia na desjudicialização seria uma forma, ou não de acesso à justiça. Dentre os 

objetivos se encontram: compreender a burocracia como forma de organização, no Estado 

Brasileiro e a influência da cultura neste verificando o acesso à justiça nadesjudicialização 

como pertencente, ou não a estrutura burocrática. Como hipótese entende-se que a 

desjudicialização faz parte da forma de administração integrante da burocracia, gerando 

acesso à justiça, posto ser efetivada pelas Serventias Extrajudiciais, que pertencem a esta 

forma de organização naestrutura estatal. A metodologia a ser utilizada será a bibliográfica 

com o intuito de descrever o que seria burocracia sob o viés do direito combinado com a 

cultura da burocracia sob o viés da sociologia e antropologia. Para tanto serão explorados 

autores como Weber, Raimundo Faoro, Caio Prado Junior, Edson Nunes, Gilberto Freire, 

Luis Carlos Bresser-Pereira, Guerreiro Ramos e Maurice Hauriou. 
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