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RESUMO

A quarta revolução industrial produziu um conjunto de tecnologias no mundo atual possibilitando a união entre o ambiente físico e o virtual e, 
através dela, em diversas atividades são utilizadas ferramentas de cruzamento de dados a fim de otimizar as tarefas de gestão e antecipar 
prováveis resultados dentro de uma tomada de decisão. O ambiente jurídico brasileiro está em constante evolução. Os advogados precisam se 
atualizar a respeito das novas tecnologias e suas respectivas utilizações. A jurimetria faz parte das novas ferramentas implementadas na quarta 
revolução industrial, pois se configura em um cruzamento de dados, unindo conhecimentos estatísticos e jurídicos, capazes de gerar 
probabilidade nas futuras decisões. A problemática reside na utilização da técnica como um verdadeiro ‘spoiler’, capaz de revelar o conteúdo de 
uma decisão ou antever os fatos que acontecerão em razão de um padrão estatístico e se tal utilização engessaria a prática forense. O surgimento 
da ABJ - Associação Brasileira de Jurimetria - ampliou o interesse sobre o tema no Brasil. A jurimetria teve seu início através do empreendimento 
de Lee Loevinger, um advogado norte americano que elegeu o termo "Jurimetrics" no sentido de inserir um pensamento concreto de estatísticas 
e cálculos dentro de um padrão de conduta humana, tornando-se um facilitador para os advogados, pois visa aperfeiçoar sua atuação, a partir da 
análise dos dados de casos semelhantes, com o fim de nortear tanto na elaboração das peças processuais, quanto para antecipar os rumos do 
processo, prevendo, por exemplo, como será arbitrada a sentença e se haverá possibilidade de acordo. A ABJ define a jurimetria como uma 
“disciplina resultante da aplicação de modelos estatísticos na compreensão dos processos e fatos jurídicos”. O objetivo geral da pesquisa é 
analisar os benefícios da Jurimetria para a advocacia. Como objetivos específicos estão os de: a) avaliar se a utilização da técnica vem tendo êxito 
na demonstração prévia sobre a viabilidade, êxito e exequibilidade de um caso concreto; b) observar se as expectativas geradas pela análise 
jurimétrica acabariam engessando a atuação profissional, diante da perspectiva aprofundada sobre se alcançará ou não o objetivo almejado; c) 
entender se, do ponto de vista do cliente, é útil ter um balanço das informações antes de ingressar com a demanda, diante de um percentual de 
casos sem êxito, evitando que seja atingido financeiramente em uma possível condenação. Para a realização do objetivo geral e dos objetivos 
específicos será utilizada a revisão integrada de autores que abordam o tema, bem como a pesquisa em outras ciências correlatas, como a 
Psicologia. Os resultados parciais da pesquisa em execução demonstram que a Jurimetria pode padronizar a atividade forense, através de dados 
estatísticos e cálculos baseados em uma linha de tomada de decisões, o que também merece análise da Psicologia. Nesta seara, o Behaviorismo 
inicialmente diz não ser possível padronizar os processos internos da mente, porém, através das condutas é possível traçar ações. Na teoria de 
Ivan Pavlov, o ser humano demonstra através de pequenos sinais o que pode ser utilizado como artifícios para chegar a possíveis resultados de 
posicionamentos. Contudo, de acordo com o psicólogo norte americano Skinner há uma oposição à ideia do Behaviorismo em razão do fato de 
que nenhum comportamento pode ser previsto, afinal cada ser humano é único e, sendo assim, não é possível controlá-lo através de impulsos 
cognitivos. A conclusão leva em consideração a utilização da jurimetria como fator de sucesso nas demandas. Contudo, os resultados ainda não 
são definitivos em relação aos benefícios ou malefícios da mecanização da ação humana e a modificação das soluções jurídicas, cabendo, de 
forma tímida, admitir que a técnica seja usufruída como um meio de apoio, mas não como um ‘spoiler’, capaz de acertar como será proferida 
uma decisão judicial.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


