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RESUMO

Pretende-se com este trabalho demonstrar através de uma visão doutrinária, antropológica e 

sociológica, como o fenômeno da litigiosidade brasileira contribui para  um sistema judiciário 

moroso, ineficaz e, não raras vezes, insatisfatório do ponto de vista social. Neste contexto, a 

concentração da prestação jurisdicional na via judicial fez com que o poder judiciário ficasse 

sobrecarregado e moroso, gerando a necessidade de inúmeros estudos inclinados para reestruturação 

da efetividade jurisdicional. Dentre tantas reformas legislativas, um dos movimentos mais 

contemplados se refere a instauração da desjudicialização de alguns procedimentos, evitando-se que 

os direitos fundamentais de acesso à justiça e a razoável duração do processo, diga-se, celeridade 

prestação jurisdicional ficasse concentrada na via judicial, fazendo-se um estudo dos textos 

legislativos que promoveram a retirada de alguns procedimentos do crivo do poder judiciário e qual o 

efetivo benefício para o jurisdicionado brasileiro.

Palavras-chave: Desjudicialização; Acesso à Justiça, Celeridade, Procedimentos extrajudiciais.
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ABSTRACT

The aim of this study demonstrate through a doctrinal, anthropological and sociological view, as a 
phenomenon of the Brazilian litigation contributes to a lengthy judicial system, ineffective and, often, 
unsatisfactory from a social point of view. In this context, the concentration of adjudication in the 
courts has made the judiciary stay overburdened and slow, creating the need for numerous studies 
inclined towards restructuring the judicial effectiveness. Among many legislative reforms, one of the 
contemplated movement refers to establishment of desjudicialização some procedures, avoiding that 
the fundamental rights of access to justice and the reasonable duration of the procedure, say, speed 
adjudication stay focused on judicial if making a study of legislation that promoted the removal of 
some procedures riddle of the judiciary and what the benefit effective for the Brazilian claimants.

Key-words: Desjudicialização; Access to Justice, Celerity, extrajudicial procedures.
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