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O presente trabalho busca expor a função notarial na atualidade dentro do âmbito da 
desjudicialização processual, a fim de verificar os pontos positivos e negativos de tal 
medida, uma vez que a mesma tem por objetivo desafogar o Poder Judiciário. Nesse 
aspecto, a problemática que se faz presente é a efetividade de tal disposição em meio 
ao contexto da função notarial, já que utiliza a mesma como um dos mecanismos para 
a desburocratização do sistema. Para tanto, será levantado os prós e contras de 
referida desjudicialização, analisando se ela é eficaz para a pacificação social, ou se 
está sendo apenas um meio de celeridade processual que veio atribuir maior 
responsabilidade aos notários. Os objetivos gerais e específicos são de extrema 
importância para o embasamento lógico da pesquisa, assim, demarca-se que o 
objetivo geral do presente trabalho é o de compreender a função notarial na 
atualidade dentro do âmbito da desjudicialização, já os objetivos específicos são: 
apresentar os princípios aplicados ao direito notarial; explicar a função notarial na 
atualidade; e, analisar o processo de desjudicialização. A metodologia tem como 
componentes: o referencial teórico pautado no juspositivismo, pois é por meio das leis 
impostas pelo Estado que existem os dois institutos estudados, quais sejam: a função 
notarial e a desjudicialização; o método de pesquisa hipotético dedutivo, pois será 
analisado o geral para o particular, havendo o levantamento de hipóteses que visem 
solucionar a problemática apontada, e o falseamento ou a corroboração provisória 
das mesmas; ainda terá como método auxiliar o método comparativo, que contribuirá 
para uma possível comparação dentro da pesquisa entre um elemento e outro; e, por 
fim as técnicas de pesquisa, quais sejam: documental e bibliográfica, que 
proporcionarão melhor compreensão e apresentação do tema acima mencionado. 
Logo, com o presente trabalho busca-se concluir se a desjudicialização está sendo 
eficaz no contexto da função notarial, uma vez que se utiliza dos notários para 
garantir uma justiça mais célere, sendo que estes, às vezes não estão preparados 
para tratar de certas questões a eles atribuídas.  
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