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RESUMO 

 

Neste trabalho apresentamos a análise cientifica do acesso à justiça vez que em uma 

concepção moderna, o acesso à justiça deve ser regulado e ampliado naquelas situações 

em que será bom para a sociedade que as pessoas venham a juízo litigar. Porém, às vezes, 

as pessoas não possuem incentivo suficiente para litigar, mesmo quando isso seria 

socialmente desejável. 

Para a sociedade, o interesse social em utilizar a justiça é o custo global em que a 

sociedade incorre por meio da utilização do judiciário e os benefícios de modificação do 

comportamento social, que são obtidos com base na utilização do sistema de Justiça. 

Assim sendo, o particular pode litigar, quando socialmente seria melhor que ele não 

litigasse e, também, ele pode não litigar quando socialmente seria bom que ele litigasse. 

Em virtude disso, entendemos interessante a utilização da análise científica do direito, 

uma vez que no campo da economia, os fenômenos sociais, em geral, são estudados a 

partir de modelos. A partir de dados coletados e da previsibilidade de reação a medidas 

de estímulo, que se ajustam graficamente às curvas de demanda e de oferta, cujo 

equilíbrio, alcançado entre o que as pessoas demandam e o que é ofertado, resulta na 

eficiência de determinado modelo ou sistema. Quando há um desequilíbrio causado por 

uma demanda maior do que a oferta como é o caso do número de causas em estoque e 

novas e a capacidade de julgar, ou o tempo que os juízes dispõem para participar de todas 

as atividades processuais que lhes são reservadas, temos um sistema imperfeito ou 

ineficiente. 

A excessiva facilitação do acesso à justiça, transmite a sociedade a ilusão de uma justiça 

gratuita e inesgotável, servindo de incentivo a litigância e ao oportunismo, culminado 

num colapso do Poder Judiciário, vítima do excesso e do abuso de acesso. 

Assim, nosso objeto principal é trazer conceitos da administração, contabilidade e 

principalmente da economia como instrumentos para trazer soluções para o que 

convencionou chamar de crise da justiça, na busca de gerenciar e controlar racionalmente 

a eficiência do sistema processual brasileiro. 

 

Palavras-chave: Acesso à Justiça; Accountability; Governança do Processo; Eficiência 

Processual; Administração, Contabilidade e Economia; Novo CPC; Análise Científica do 

Direito; Análise Econômica do Direito; “Law and Economics”. 



 

 

ABSTRACT 

 

In this paper we present the scientific analysis of access to justice since in a modern 

conception, access to justice should be regulated and expanded in those situations where 

it will be good for society for people to litigate. However, sometimes people do not have 

enough incentive to litigate, even when it would be socially desirable. 

For society, the social interest in using justice is the overall cost that society incurs 

through the use of the judiciary and the benefits of modifying social behavior, which are 

derived from the use of the justice system. Thus, the individual may litigate when it would 

be socially better for him not to litigate, and also he may not litigate when socially it 

would be good for him to litigate. 

Because of this, we find interesting the use of scientific analysis of law, since in the field 

of economics, social phenomena, in general, are studied from models. From data collected 

and the predictability of reaction to stimulus measures, which fit graphically to the 

demand and supply curves, whose balance, reached between what people demand and 

what is offered, results in the efficiency of a given model or model. system. When there 

is an imbalance caused by a demand greater than supply such as the number of new and 

stock causes and the ability to judge, or the time judges have to participate in all 

procedural activities reserved to them, we have an imperfect or inefficient system. 

Excessive facilitation of access to justice conveys to society the illusion of free and 

inexhaustible justice, encouraging litigation and opportunism, culminating in a collapse 

of the judiciary, the victim of excess and abuse of access. 

Thus, our main object is to bring concepts of administration, accounting and especially 

economics as instruments to bring solutions to what is conventionally called the justice 

crisis, seeking to rationally manage and control the efficiency of the Brazilian procedural 

system. 

 

Keywords: Access to justice; Accontability; Process Governance; Procedural efficiency; 

Administration, Accounting and Economics; New CPC; Scientific Analysis of Law; 

Economic Analysis of Law; Law and Economics. 
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