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RESUMO 

O trabalho tem por objeto o instituto do usucapião com todas as suas nuances, tanto 

no direito substantivo – no Código Civil – como também no direito adjetivo – no Código de 

Processo Civil. Neste passo, os casos concretos passarão por análise e serão imputados à 

jurimetria como forma de quantifica-los e secundariamente qualifica-los. Em se tratando da 

jurimetria como instrumento para o estudo do objeto, esse método mostrará pelos quesitos 

apontados (qualificativos e quantitativos) as características do objeto e também os 

aspectos relevantes nos tramites processuais para que o “usucapiente” consiga a sentença 

declaratória. Ademais, as amostras para a estatística serão colhidas dos casos que 

tramitaram na região da Vila Mimosa, na cidade Campinas, Estado de São Paulo. 

INTRODUÇÃO 

 O poder judiciário brasileiro está Congestionado em razão do volume de processos. 

Os casos concretos que lá produzem esse congestionamento têm em sua constituição as 

partes que anseiam o bem da vida em questão a ser satisfeito bem como o custo 

socioeconômico que esses processos causam pelo simples fato de existirem. O legislador 

para amparar casos determinados – a exemplo do usucapião administrativo ou extrajudicial 

que veio junto do Código de Processo Civil, que alterou os artigos 216 e 216-A da Lei dos 

Registros Públicos -, e assim, dar celeridade aos procedimentos ou tutela-los sem que a 

máquina do judiciário seja acionada na sua complexidade. Mesmo assim, há hipóteses que 

não se enquadram no tipo legal, cuja solução se dará por meio de sua judicialização. Neste 

ponto, o trabalho utilizará o método da Jurimetria como ferramenta de análise dos casos 

concretos envolvendo relevantes temas que permeiam o meio social. Aqui se procederá 

em aplicar a Jurimetria no que se trata do usucapião nos bens imóveis que se localizam na 

jurisdição do Foro Regional da Vila Mimosa, na cidade de Campinas, estados de São 

Paulo, onde, os processos com intuito do usucapião que tramitaram especificamente na 3ª 

Vara Cível deste Foro, os quais de uma forma intrínseca serão analisados os objetos que 

são as causas da extensão do lapso temporal que recebeu o processamento da ação, o 

tempo que se levou para a apuração dos atos processuais com vício, isto é, desde 

ingresso da petição inicial que inaugura a litigância até a sentença declaratória, e dando ao 

caso o título de coisa julgada. 

 



OBJETIVO 

1. Geral: Analisar as amostras colhidas pelo método da Jurimetria, quantificando os 

processos pelo método da Jurimetria, construir hipóteses das razões pelas quais as 

demandas acabam tendo sua decisão retardada em demasia. 

2. Específico:  

 Aplicar o conceito de Jurimetria 

 Abordar na análise dos casos concretos os motivos que ensejaram a demora 

da declaração da sentença de mérito. 

  Aplicar meios estatísticos aos atos processuais que não atendem o rito do 

processo. 

 Verificar o tempo para a correção dos atos processuais. 

METODOLOGIA 

 A Jurimetria como sistema analítico de dados, ou seja, métodos empíricos (coleta de 

dados no caso concreto, planilhamento dos quesitos para a processabilidade da ação, os 

defeitos que os atos processuais apresentam e resultam no atraso do processamento, 

apuração analítica dos resultados). Partindo dessa premissa, os gráficos pontuarão essa 

análise serão confeccionados para que tenha um mapeamento desses atos jurisdicionais 

daquele Foro. Posteriormente, propor projetos que desafogue a instituição e, se possível, a 

mudança da metodologia que é tradicionalmente usada como procedimento.  

DESENVOLVIMENTO 

 Jurimetria é a métrica do judiciário, isto é, ela procura com métodos estatísticos 

quantificar as demandas do judiciário e dessa forma poder analisar o desenvolvimento dos 

processos e a maneira pela qual a sociedade apreende os conceitos jurídicos ao mesmo 

tempo que os reconstrói em sua praxis transformadora.  

Para efetividade do trabalho a busca será no caso concreto, focada no 

procedimento judicial por meio do qual se concretiza o reconhecimento da prescrição 

aquisitiva, isto é, as formas procedimentais pelas quais se dá a declaração positiva do 

pedido de usucapião. Assim, por exemplo, a verificação os requisitos legais formais que 

determinam a sequência de atos e os requisitos para que eles sejam considerados válidos. 

Também, se faz necessário verificar o tempo necessário para que tais exigências legais 

sejam satisfeitas e assim por diante. 



A eleição dos filtros relevantes para que a quantificação pretendida seja eficaz 

deverá focar-se, por exemplo, no tempo levado para a concretização de todas as citações 

(isto é, a chamada do proprietário registrário e dos confrontantes), bem como os requisitos 

necessários para que as Fazendas se manifestem nos autos e quais os requisitos formais 

e legais exigidos. 

Nesta análise, o planilhamento destes filtros característicos será necessário para 

extrair elementos que abasteçam a base de dados e sucessivamente por meios 

estatísticos produzir um substrato analítico dos casos que constituíram o corpo de amostra. 

 

RESULTADO PRELIMINARES. 

 O Lapso temporal para o resultado útil do processo é instável. Observa-se que 

existem processos nas amostras colhidas que o resultado veio depois de cinco, seis, e até 

de uma década de tramitação. Nesse ínterim, analisando os processos, detectou-se a 

presença de defeitos nos elementos que provam o direito ou falta de material probatório 

que maculando o resultado rápido do processo. 
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