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Simpósio: 24 - POLÍTICAS PÚBLICAS, CIDADANIA E MECANISMOS DE SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS 
 
RESUMO: A conciliação é um método de solução de conflitos, que objetiva potencializar a 
desjudicialização, a partir da resolução pacificada, autocompositiva e célere dos litígios. A 
utilização desse método foi impulsionada no Brasil pela Resolução nº 125/2010, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), fruto de um amplo estudo estrutural e quantitativo da realidade 
judiciária brasileira, focalizado em buscar alternativas para diminuição da morosidade e do 
acúmulo de demandas no Poder Judiciário. A análise quantitativa do contingente litigioso na 
justiça brasileira vem ganhando força na atualidade como uma nova área de conhecimento, 
chamada Jurimetria, que utiliza a estatística para investigar o funcionamento de uma ordem 
jurídica. Essa ciência dos dados apurados e publicizados confere maior efetividade da prestação 
dos serviços judiciais, evitando discricionariedade nas escolhas e ilegitimidade das ações. Com 
o fito de acompanhar não só andamento da política de desjudicialização de conflitos, mas de 
todo o sistema judiciário nacional, o CNJ disponibiliza anualmente o Relatório Justiça em 
Números, que em sua edição de 2017 aponta que apesar de todo o incentivo dos métodos 
consensuais, não houve um crescimento considerável no índice de conciliação, sendo o aumento 
equivalente a 0,8% em relação ao ano de 2016. Com base nessa estatística, o presente trabalho 
objetiva compreender como a Jurimetria pode ser um meio eficaz de mapeamento de dados para 
a identificação dos problemas relativos à prestação jurisdicional, buscando melhorias através 
da utilização dos métodos consensuais de resolução de controvérsias. A temática tem como 
método o hipotético-dedutivo e aborda estudo bibliográfico em doutrinas e investigação 
qualitativa através da análise de dados. Contata-se que a Jurimetria trata de uma pesquisa 
empírica que objetiva conhecer a realidade para solucionar os problemas. Através dela, pode-
se compreender a relação entre o efeito das normas jurídicas no comportamento dos seus 
destinatários. No tocante aos métodos consensuais, a aplicação da Jurimetria constitui 
fundamental benesse, haja vista que por meio dela, com a da análise de dados confiáveis 
referentes a seu funcionamento e resultados dos seus desígnios, pode-se obter possíveis 
soluções para o melhoramento da conciliação, principalmente, antes da etapa processual. Essas 
repostas podem advir, por exemplo, da observação da causa que originaram os litígios, quais os 
litígios estão mais suscetíveis a serem resolvidos pela conciliação, quais órgãos e áreas jurídicas 
há conciliação em maior número, dentre outras. O que se deve ter em mente é que sem os 



elementos constantes das estatísticas judiciárias, os princípios e as metas afirmadas para a 
administração judiciária seriam definidas sem o substrato fático imprescindível para se 
ancorarem, correndo o risco de não surtirem o efeito almejado. 
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