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RESUMO: O presente trabalho é fruto da pesquisa de doutorado, em andamento, no Programa 
de Pós-Graduação em Direito da UNESA/RJ, vinculado ao grupo de pesquisa NEDCPD 
(Núcleo de Estudos em Direito, Cultura, Processo e Discurso) que visa explicitar a burocracia 
nas Serventias Extrajudiciais através da pesquisa empírica. 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. 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. Para tanto, 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, sendo definido 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. Um dado interessante descoberto na fase de delimitação foi que a Comarca 
de Niterói possui vinte e seis (26) Serventias, das quais vinte e uma (21) estão localizadas no 
bairro Centro. 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, 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. 
Assim, o método escolhido para descrever o objeto foi da pesquisa empírica por meio de 
entrevistas semi-estruturadas com perguntas objetivas e subjetivas, ou seja, para se colher dados 
quantitativos e qualitativos. Nas perguntas objetivas foram colhidos dados como sexo, faixa 
etária e tempo de serviço cartorário. As perguntas subjetivas foram: 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? Numa análise preliminar de dados percebeu-
se que o conceito de burocracia externado pelos funcionários é bem fluído, chegando-se a 
extrair seis conceitos diferentes; que há um misto de serviço público com privado frente a 
fiscalização pela Corregedoria Geral de Justiça; a força da insígnia da universidade e da 
indicação para conseguir entrevistar um funcionário e a forma como se verifica o acesso à 
justiça pela ótica do funcionário. 
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