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RESUMO: "O homem do futuro é o homem das estatísticas e o mestre da economia". Com essa 

célebre frase, inserta no artigo intitulado "The Path of the Law", publicado no periódico "Harvard 

Law Review" no ano de 1897, o jurista norte americano Oliver Wendell Holmes Jr. advertia que o 

estudo da ciência do Direito não poderia ser desenvolvido de forma isolada, sem a concorrência e 

auxílio de outras ciências, especialmente sem a análise profunda dos motivos que circundam a 

elaboração legislativa. No presente trabalho busca-se convidar a comunidade jurídica a refletir sobre a 

necessidade de ampliação do diálogo entre direito, estatística e probabilidade, cujo estudo conjunto é 

objeto de uma recente ciência, denominada "jurimetria", de significativa utilidade na área do Direito 

das Famílias.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Jurimetria; Estatística; Direito das Famílias.  

 

ABSTRACT: "The man of the future is the man of statistics and the master of economics." With this 

phrase, asserted by Oliver Wendell Holmes, Jr. in an essay published on Harvard Law Review, it was 

warned, even in 1897, that the study of the law could not be developed in isolation, without the aid of 

other sciences, especially without a thorough analysis of the grounds that surround the legislative 

drafting. In this work we seek to invite the legal community to reflect on the need to expand the 

dialogue between law, statistics and probability, whose joint study is the subject of a new science 

called "jurimetrics", that is quite useful in the Family Law issues. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cenário legislativo brasileiro vem sofrendo intensa modificação nos últimos quinze anos, 

culminando na promulgação de um novo Código Civil, inúmeras leis esparsas de direito material 

e processual e a elaboração de um microssistema de Direito das Famílias e dois projetos de 

Código de Processo, apenas para citar aquelas de maior repercussão. 

 

Ao lado de todo esse movimento, as decisões do Poder Judiciário passaram a assumir uma 

posição de destaque. 

 

De fato, é inegável o papel atualizador que a jurisprudência exerce sobre a ciência do Direito, 

sobretudo em um país onde a tramitação dos projetos de lei não é lá das mais céleres. 

 

Mostra disso é a grande valorização que vem sendo dada aos precedentes judiciais pelo Código 

de Processo Civil projetado1, em fenômeno apelidado pela doutrina de "commonlawlização"2. 

 

                                                
1 Dentre vários: 
Art. 499. São elementos essenciais da sentença: 
[...].  
§1° Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
I – se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo; 
II – empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 
III – invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 
pelo julgador; 
V – se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem 
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
§ 2º No caso de colisão entre normas, o órgão jurisdicional deve justificar o objeto e os critérios gerais da 
ponderação efetuada." 
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A influência, ao que parece, é recíproca, pois os ordenamentos jurídicos de países 

originariamente alicerçados no sistema anglo-saxão (Commom Law), também vêm percebendo 

alterações inspiradas na tradição romano-germânica (Civil Law)3. 

 

É a mostra de que nenhum sistema, nenhuma ciência pode ser compreendido de forma isolada, 

como se alocada em compartimento hermeticamente fechado. 

 

Sem dúvida, eleva-se à máxima potência a necessidade de um diálogo constante entre as diversas 

áreas de conhecimento, como forma racional e democrática da construção da ciência do direito. 

 

Não há, de fato, nenhuma novidade nessa constatação. 

 

Porém, quando se para pra pensar que mais dois projetos de Códigos de Processo se encontram 

em tramitação nas casas legislativas, sendo um deles o possível terceiro Código de Processo Civil 

a entrar em vigor em uma nação em menos de um século, assalta-nos o questionamento sobre a 

eficiência e necessidade de tantas leis. 

 

A preocupação ganha ainda maior relevo se voltarmos os olhos para a hiperinflação legislativa 

que assola o país4. 

 

Não se questiona a necessidade de haver "norma posta", em um sistema pautado no direito 

escrito, por óbvio. 

 

                                                                                                                                                        
2 PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre a Common Law, Civil Law e o precedente judicial. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Sergio%20Porto-formatado.pdf>. Acesso em 03.mar.2014. 
3 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução de Hermínio A. Carvalho, 3a  edição. 
São Paulo : Martins Fontes, 1996. 
4 Matéria divulgada no jornal "O Globo" de 18.06.01, anunciou que o Brasil fez 18 leis em média por dia na última 
década. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/politica/brasil-faz-18-leis-por-dia-a-maioria-vai-para-lixo-
2873389>. Acesso em 05.mar.2014. 
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Mas, a literatura jurídica adverte, há tempos, que norma é fruto da interpretação humana5. 

 

Por isso, talvez seja mais producente promover alterações na forma de pensar e interpretar as 

normas, do que propriamente reescrever enunciados normativos, que nada mais são do que os 

veículos responsáveis por sua transmissão à sociedade organizada. 

   

Essa constatação também está longe de ser inédita, mas a atualidade que lhe reveste impõe que o 

assunto seja novamente colocado em pauta para discussão. 

 

Não custa lembrar que no Código de Processo Civil de 1939 havia previsão de que o juiz 

dirigisse o processo de forma que assegurasse "à causa andamento rápido sem prejuízo da defesa 

dos interessados" (art. 112), mas nem por isso conseguiu-se observar, na prática, resultados 

satisfatórios. 

 

Há quase duas décadas, o Banco Mundial elaborou um relatório denominado "Documento 

Técnico nº 319", propondo diversas condutas que, em sua ótica, serviriam para aprimorar o 

sistema judiciário dos países componentes da América Latina como um todo6. 

 

Muitas delas são de extrema relevância e chegaram a ser implementadas, no Brasil, por meio da 

Emenda Constitucional nº 45/04. 

 

                                                
5 VILANOVA, Lourival. Norma jurídica: proposição jurídica: significação semiótica. Revista de Direito Público nº 
61, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p 16; GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito, São Paulo, Malheiros, 2002, pp. 69/70. 
6 Nele foram listados inúmeros pontos considerados pela instituição como responsáveis pela "ineficácia na 
administração da justiça" nos países da América Latina e Caribe, seguidos da proposição de "um programa para a 
reforma do judiciário". O texto, denominado "O setor judiciário na América Latina e no Caribe: elementos para 
reforma". encontra-se disponível em <http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2000/05/06/000094946_ 
0004200546515/Rendered/PDF/multi_page.pdf>, ou em sua versão traduzida para o português em 
<http://www.anamatra.org.br/uploads/document/00003439.pdf>. 
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Porém, mais uma vez os resultados não corresponderam exatamente ao esperado, apesar de 

alguma melhora ter sido sentida em algumas áreas esparsas, sobretudo devido às formas 

alternativas de resolução de conflitos. 

 

Por isso acredita-se poder ir muito além. 

 

Percebendo a necessidade de mudança de foco para a solução dos problemas judiciários no 

Brasil, EGAZ MONIZ DE ARAGÃO7 já alertava, em 1999, que:  

 
"De há muito tenho notado que não há no Brasil preocupação com duas questões de suma importância 
para localizar dificuldade no funcionamento do aparelho judiciário e tentar resolvê-las com dados reais 
e concretos, ao invés de ensaiar experiências fundadas em dados empíricos. Uma dessas questões é a 
da estatística judicial, que permitirá radiografar e diagnosticar os males que afligem e entravam a 
justiça; outra é a dos rendimentos que é lícito esperar dos magistrados, pois há os que produzem mais e 
os que produzem menos, sem que jamais se tenha tentado apurar qual a produção que se deve esperar 
de cada um e quais os meios de obter que ela seja alcançada." 

 

Essa carência veio a ser reafirmada quase 10 anos depois, por HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR8, segundo o qual:  

 
"Sem o apoio em dados cientificamente pesquisados e analisados, a reforma legislativa dos 
procedimentos é pura inutilidade, que só serve para frustrar, ainda mais, os anseios da sociedade por 
uma profunda e inadiável modernização da Justiça. Sem estatística idônea, qualquer movimento 
reformista perde-se no empirismo e no desperdício de energias por resultados aleatórios e 
decepcionantes". 

 

Parece realmente ter passado da hora de se obter um engajamento coletivo, proporcionando, 

sobretudo, uma mudança de mentalidade em todos aqueles que operam na área jurídica, sem mais 

reformas legislativas. 

 

                                                
7 In As tendências do processo civil contemporâneo. Gênesis - Revista de Direito Processual Civil, v. 11, jan-
março/99, pp. 155-156. 
8 In Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. insuficiência da reforma das leis processuais. 
Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo51.htm>. Acesso em 05.mar.2014. 
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Provavelmente por isso, venham ganhando espaço iniciativas como aquela defendida por JOSÉ 

RODRIGUES PINHEIRO9, com o intuito de promover uma reengenharia no Poder Judiciário em 

busca da qualidade total nos serviços judiciários, ou de ANDRÉA MACIEL PACHÁ10, alertando 

sobre a necessidade da formação multidisciplinar dos magistrados, diante da complexidade e 

instabilidade do mundo. 

 

É aí que possivelmente ganhe relevo uma ferramenta, denominada de "jurimetria", cujo estudo 

será objeto do próximo item. 

 

1. Da Jurimetria e sua aplicação à ciência do Direito das Famílias. 

 

No distante ano de 1897, o jusfilósofo norte-americano Oliver Wendell Holmes, Jr. publicou um 

artigo intitulado "The Path of the Law"11 na revista Harvard Law Review, expondo sua 

irresignação com o estudo, ao seu ver, incompleto da ciência do direito. 

 

Em um fragmento deste ensaio, escreveu que:  

 
O estudo racional do direito ainda é ainda, em grande parte, o estudo da história. A história deve ser 
uma parte do estudo, porque sem ela não podemos saber o preciso objetivo das normas jurídicas, que é 
a nossa tarefa. É uma parte do estudo racional, porque é o primeiro passo em direção a um ceticismo 
esclarecido, isto é, em direção a uma reconsideração deliberada do valor dessas normas. [...] Para o 
estudo racional da lei o homem dos velhos livros de direito [blackletter man] pode ser o homem do 
presente, mas o jurista do futuro é o homem das estatísticas e o mestre da economia. É revoltante não 
ter nenhuma razão melhor para uma norma jurídica do que ela ter sido elaborada no tempo de Henrique 
IV. E é ainda mais revoltante se os motivos pelos quais ela foi elaborada desapareceram há muito 
tempo, e a norma simplesmente persiste por imitação cega do passado. (em tradução livre) 

 

                                                
9 Qualidade total no poder judiciário. Porto Alegre: Sagra Luzzatto editores. 1997. 
10  In "A Necessidade de Adequar a Formação dos Magistrados como Agentes de Aplicação das Normas 
Jurídicas, no Mundo em Permanente Mudança". Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/11/normatividadejuridica_11.pdf>. 
Acesso em 06. mar.2014. 
11 Disponível em: <http://www.constitution.org/lrev/owh/path_law.htm>. Acesso em 03.mar.2014. 
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Mais de meio século depois, suas ideias serviram de inspiração para a elaboração de outro 

antológico ensaio, desta vez pelas mãos do jurista LEE LOEVINGER, a quem se atribui a autoria 

do termo "jurimetria"12. 

 

Segundo ele, a expressão seria empregada para designar as "atividades que envolvessem a 

investigação científica de problemas legais"13 (em tradução livre). 

 

A semelhança com a jurisprudência não ultrapassaria a paronímia, pois enquanto esta "preocupa-

se com questões como a natureza e as fontes do direito, as bases formais do direito, o campo de 

atuação, função e os fins da lei e da análise dos conceitos jurídicos gerais", a jurimetria teria por 

escopo "assuntos como a análise quantitativa do comportamento judicial, a aplicação da teoria da 

comunicação e informação para a expressão legal, o uso da lógica matemática no direito, a 

recuperação de dados jurídicos por meios eletrônicos e mecânicos, bem como a formulação de 

um cálculo de previsibilidade legal"14. 

 

Na acepção que vem sendo empregada por aqui, jurimetria é definida como a "aplicação dos 

métodos da estatística e da probabilidade ao estudo e elucidação dos fenômenos jurídicos."15 

 

A propósito, MARCELO GUEDES NUNES16 escreve que  

 
Diferentemente das normas abstratas, os processos e fatos jurídicos surgem em populações 
numerosas, que se replicam em torno de estruturas elementares comuns, com cada indivíduo, porem, 
ostentando características próprias. Quando estudamos uma única norma geral e abstrata, por 

                                                
12 Jurimetrics: the next step forward. Minesota Law Review. Journal of State Bar Association. vol. 33, n. 5, april  
1949. Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein. 
journals/mnlr33&div=28&id=&page=>. Acesso em 03.mar.2014. 
13 Jurimetrics: the methodology of legal inquiry. p. 08. Disponível em: 
<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2945&context=lcp>. Acesso em 07.mar.2014. 
14 idem, p. 09. 
15 MENEGUIN, Fernando B.; NUNES, Marcelo Guedes. In "Para fazer boas leis: a importância da compreensão 
do Direito realizado nas práticas judicial e legislativa". Revista Visão Jurídica, pp. 14-15. 
16 "O que é jurimetria?". Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-que-e-
jurimetria/7276>. Acesso em 05.mar.2014. 
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exemplo, um artigo de lei, há ferramentas apropriadas para a sua descrição, como a história, a 
gramática ou a lógica. Já o estudo de populações demanda a utilização de outras áreas do 
conhecimento capazes de descrever de forma resumida as suas tendências centrais e a sua 
variabilidade: a estatística e a probabilidade. A jurimetria é, portanto, uma disciplina resultante da 
aplicação de modelos estatísticos e probabilísticos na compreensão dos processos e fatos jurídicos. 

 

Seria, por assim dizer, a estatística e a probabilidade aplicadas ao Direito, não em um sentido 

restrito, voltado meramente aos reflexos econômicos das demandas, mas sim amplo, voltado à 

conferir racionalidade e otimização aos serviços judiciários. 

 

Por meio da jurimetria, dados relativos a determinados problemas seriam apurados, processados 

e, depois de serem avaliados de forma criteriosa por órgãos específicos de pesquisa, revelados 

para os profissionais de outras áreas ou, para o público em geral, através de relatórios. 

 

A partir dos resultados apresentados, poderiam ser adotadas diversas providências, nos mais 

variados segmentos da sociedade. 

 

A prática vem ganhando cada vez mais aceitação no Brasil, até por corporificar os anseios de 

todos aqueles que defendem uma maior interação entre a estatística e o direito. 

 

Atento à importância de que se reveste o estudo sistemático da ciência do direito, o Conselho 

Nacional de Justiça, na execução das atribuições conferidas pela Constituição Federal, criou o 

sistema de estatísticas do Poder Judiciário (SIESPJ), através do qual coletam-se e divulgam-se os 

dados obtidos em seu portal eletrônico17, utilizando-os como a principal fonte estatística de sua 

atuação nacional. 

 

                                                
17 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-
numeros>. Acesso em 07.mar.2014. 
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Por meio de outra iniciativa tomada pelo Conselho em 2009, o IBGE realizou a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), organizando e divulgando os resultados obtidos 

em um suplemento denominado "Vitimização e Justiça".  

 

De acordo com informação contida no site do próprio IBGE, a pesquisa concernente ao tema 

"Justiça" buscou "conhecer os tipos de conflitos vivenciados pela população nos últimos cinco 

anos e como as pessoas tentaram resolvê-los, tanto pelo acionamento do Poder Judiciário ou de 

instâncias alternativas, como pela adoção ou não de outras vias."18 

 

A análise dos dados revelou que "a área de conflito relativa a serviços de água, luz e telefone teve 

o maior percentual de solução (59,3%), seguido pelos conflitos de família (57%)", revelando, de 

certa forma, o preparo da população para a discussão sobre temas caros ao CNJ, como a 

conciliação e mediação19. 

 

Mas, os dados revelam muito mais. 

 

A interpretação dos resultados obtidos pela pesquisa referente ao tema "violência" pode servir de 

importante elemento para o traçado de um mapa da criminalidade e suas vítimas, proporcionando 

o ambiente propício, por exemplo, para a criação ou supressão de Varas Criminais afetadas à 

determinadas especialidades, como violência contra a mulher ou ao procedimento especial do 

Júri. 

 

                                                
18 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/vitimizacao_acesso_ 
justica_2009/default.shtm>. Acesso em 07.mar.2014. 
19 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id= 
10619:mutirao-fundiario-visa-reduzir-crimes-relacionados-a-conflitos-por-terra-no-pa&catid 
=1:notas&Itemid=169>. Acesso em 07.mar.2014. 
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Os indicadores estatísticos também servem de fonte confiável de medição da eficácia social das 

leis, assim compreendido o seu grau de aceitação no seio social20. 

 

No âmbito exclusivo do Direito das Famílias, um representativo exemplo disso pode ser notado 

pelo aumento do número de divórcios nos anos de 1989, 2007 e 2010, nos quais houve, 

respectivamente, a redução do prazo mínimo para ajuizamento das respectivas ações em 1988 (os 

artigos 25 e 40 da L. 6.515/77 exigiam, respectivamente, os prazos de 03 anos para o divórcio 

indireto e de 05 anos para o direto), a possibilidade de realização do divórcio pela via 

administrativa em 2006 (Lei 11.441/07) e a supressão do instituto da separação (EC 66/10)21. 

 

Outros resultados sugerem novas e úteis conclusões. 

 

A constatação de que o crescimento da proporção de recasamentos contribuiu sobremaneira para 

o aumento da taxa de nupcialidade legal22, por exemplo, se não serve para comprovar que a 

temida "crise do casamento" não passou de mera especulação, demonstra de forma 

suficientemente segura a aceitação dos brasileiros pela entidade familiar denominada de "famílias 

recompostas", expressamente prevista no Estatuto das Famílias (PLS 470/13, arts. 70-74). 

 

O censo apontou, ainda, que permanece hegemônica a atribuição de guarda unilateral dos filhos 

às mães, embora tenha sido observado um aumento do número de casos de guarda 

compartilhada23. 

 

Com isso, parece estar demonstrado que o legislador incorreu em acerto ao destacar essa última 

modalidade de guarda na alteração operada no Código Civil em 2008.  

                                                
20 FERRAZ, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2003, pp. 199-200. 
21 Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Registro_Civil/2012/rc2012.pdf>. Acesso em 06.mar.2014. 
22 idem, p. 37. 
23 idem, p. 43. 
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A insignificante procura pelo regime da participação final nos aquestos fez com que ele sequer 

fosse incluído na publicação do resultado do Censo 2012 como regime de bens previsto no 

sistema jurídico nacional24, fazendo prova insofismável da péssima acolhida que esse instituto 

teve no Brasil e confirmando a procedência das críticas sobre ele lançadas pela doutrina. 

 

Interpretado de forma ainda mais ampla, talvez os dados permitissem até que se refletisse sobre a 

conveniência de se manter esse modelo no ordenamento. 

 

Em sentido diametralmente oposto, observa-se um aumento cada vez mais expressivo das uniões 

consensuais não matrimonializadas, o poderia levar à conclusão, por exemplo, da necessidade de 

seu registro em órgãos públicos25. 

 

Obviamente se tratam de meros exemplos, facilmente enriquecidos pela experiência cotidiana. 

 

Talvez a experiência do direito comparado também possa servir como "dado" a ser analisado. Em 

Portugal, por exemplo, a recente reforma operada pela Lei n.º 23/2013 desjudicializou o 

procedimento da partilha de bens, transferindo aos notários a competência inicial para o 

processamento de seus atos e termos, mas, ao que parece, não vem sendo recebendo uma boa 

aceitação pela comunidade jurídica.26 

 

Já no Reino Unido e em algumas regiões dos Estados Unidos da América, o divórcio consensual 

pode ser pedido sem a interferência de advogados, bastando que as próprias partes preencham 

formulários disponibilizados "on line" nas páginas dos Tribunais, na internet, e as remetam à 

                                                
24 idem, p. 16. 
25 Embora o Estatuto das Famílias não tenha chegado a tanto, prevê a atribuição de estado civil de companheiros aos 
unidos estavelmente (PLS 470/13, art. 61, §único). 
26 Disponível em: <http://www.oa.pt/Conteudos/Media/file.aspx?ida=125079>. Acesso em 20.mai.2014. 
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Corte mais próxima de suas casas, no melhor estilo "do-it-yourself", aparentemente com boa 

recepção local.27 

 

O desenvolvimento de estudos profundos sobre essas práticas possivelmente forneça um 

panorama seguro sobre a conveniência de sua implantação no Brasil. 

 

E mais! 

 

É possível que a jurimetria possa contribuir não só para a elaboração de normas abstratas, como 

também de normas concretas, especialmente aquelas construídas pelo magistrado por ocasião da 

prolação de suas decisões28. 

 

E essa possibilidade não passou despercebida por MARCELO GUEDES NUNES29. 

 

Pelos números revelados objetivamente nas pesquisas, o julgador poderá se amparar em dados 

seguros, revelados de forma clara e objetiva pela estatística, possibilitando-lhe imprimir um grau 

ainda maior de segurança a seus pronunciamentos. 

 

No Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, não é raro se deparar com julgados valendo-se 

diretamente de números obtidos em pesquisas estatísticas, em casos envolvendo a idade limite de 

pensionamento em indenizações por atos ilícitos30, os índices de inflação acumulada no período e 

                                                
27 Disponível em: <http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetForm.do?court_forms_id=150>. Acesso em 
20.mai.2014. 
28 VENOSA, Sílvio de Salvo. Introdução ao estudo do direito. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009 p. 155. 
29 "O que é jurimetria?". Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-que-e-
jurimetria/7276>. Acesso em 05.mar.2014. 
30 STJ, REsp nº 1353734/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 12.09.13. 
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sua reverberação sobre a correção monetária das dívidas fazendárias31 e o índice do INPC, 

utilizado para os ajustes das mais diversas verbas32. 

 

Em outros julgados, a tendência observada também foi no sentido de considerar os índices 

estatísticos como prova de considerável relevância acerca dos fatos base, muito embora sem força 

suficiente para acarretar o acolhimento dos respectivos pedidos formulados33. 

 

O próprio resultado do exame de DNA, de inegável utilidade nas demandas familistas, é baseado 

em probabilidade e não há muitos opositores à sua aceitação como elemento de considerável 

valor probante. 

 

Em um grau ainda maior de concretude, poderia ser cogitado o estudo específico das motivações 

lançadas em sentenças sobre determinados assuntos, como forma de se compreender com mais 

precisão outras questões que contribuem para o assoberbamento de trabalho das unidades 

judiciárias. 

 

Veja, por exemplo, a pesquisa realizada por ocasião da tese de doutoramento de MARCELO 

GUEDES NUNES34, um dos maiores expoentes da jurimetria no país. 

 

Por meio dela, foi possível ao pesquisador analisar de perto inúmeros casos de dissolução de 

sociedades empresariais levados ao Poder Judiciário, permitindo que ele identificasse que as 

demandas apareceram em um "contexto de uma crise política interna, no qual dois ou mais sócios 

discordam a respeito da administração da sociedade", levando-o à conclusão de que "a retirada e 

a expulsão por falta grave são utilizadas de forma disfuncional". 

                                                
31 STJ, AgRg no REsp nº 1.086.740/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 10.02.14. 
32 STJ, REsp nº 201983/SC, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 02.08.99. 
33 STJ, REsp nº 1113804/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, DJ de 24.06.10. 
34 Disponível em: <http://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C:biblio.pucsp.br%5C:13065>. Acesso em 
05.mar.2014. 
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Com base nisso, NUNES chegou à conclusão de que "a lei poderia prever um mecanismo de 

separação baseado em leilões ou propostas para auxiliar a sociedade a sobreviver à crise política." 

 

Por meio de outra pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), em equipe coordenada pela 

pesquisadora FLÁVIA PÜSCHEL, se debruçou sobre inúmeros acórdãos proferidos por quinze 

Tribunais de 2ª instância, durante um ano, com o objetivo de obter maiores dados a respeito da 

quantificação das indenizações por danos morais. Ao final, conseguiu traçar um significativo 

panorama a respeito dos casos mais frequentemente abordados, as características dos ofensores e 

vítimas, e os valores indenizatórios médios, chegando à conclusão de que "a temida indústria de 

reparações milionárias não é, portanto, uma realidade no Brasil, mesmo diante da situação atual 

de ausência de critérios legais para o cálculo do valor da reparação por danos morais." 35 

 

Em um Brasil composto por diversos "brasis", pode-se imaginar que a complexidade e 

heterogeneidade das questões é tão variável quanto o são as características sócio-econômico-

culturais de cada região político-demográfica. 

 

Daí parece ser intuitiva a conclusão de que os fatos que usualmente servem de fundamento (causa 

de pedir remota) para os pedidos formulados em ações de guarda na Comarca de Vitória, por 

exemplo, podem ser completamente distintos daqueles articulados na Comarca de Porto Alegre, a 

impedir o estabelecimento de um mesmo modelo de exercício de guarda e regulamentação do 

direito de convivência. 

 

É claro que a própria abertura dos termos empregados pelo Código Civil já permitiria esse 

proceder. Porém, os dados empíricos fornecidos pela pesquisa jurimétrica poderia contribuir para 

                                                
35 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7B329D6EB2-8AB0-4606-B054-
4CAD3C53EE73%7D>. Acesso em 04.mar.2014. 
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a redução da taxa de reingresso ou de perpetuação de demandas no judiciário, por meio de ações 

revisionais e recursos, que tanto contribuem para o aumento da taxa de congestionamento. 

 

Outra significativa contribuição poderia ser proporcionada pela análise de determinadas cláusulas 

inseridas em transações e conciliações, por exemplo, nas ações contendo pedido de partilha de 

aquestos, que podem ser permeadas de obrigações inexecutáveis, acabando por fazer com que as 

partes novamente batam às portas do Judiciário. 

 

Mais um relevante ponto de análise diz respeito a aspectos externos do processo, como o tempo 

médio de duração de demandas, que, uma vez estimado em determinadas Comarcas, poderia, por 

exemplo, representar importante ferramenta nas ações de guarda, sobretudo no momento da 

atribuição da guarda provisória. 

 

A discussão em torno da prisão do devedor de alimentos é outra importantíssima questão, que se 

encontra prestes a sofrer significativa alteração, caso o CPC projetado ou o Estatuto das Famílias 

seja aprovado. 

 

A taxa de êxito de conciliações também é um dado que merece análise constante que, a propósito, 

vem sendo feita pelo CNJ. 

 

Ao lado dela parecem merecer reiterado exame, tanto quantitativo quanto qualitativo, os recursos 

interpostos, o grau de êxito nos mutirões conciliatórios, o uso de determinados métodos 

alternativos de solução de conflitos, e até a conveniência de determinadas leis permanecerem 

vigentes no ordenamento jurídico. 

 

Longe de acarretar uma mecanização da atuação dos juízes, a abordagem dos problemas 

judiciários sob a perspectiva da estatística e probabilidade poderia ser decisiva no aprimoramento 
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de diversos setores considerados congestionados, sobretudo se forem cogitados o auxílio da 

informática e a delimitação regional das pesquisas. 

 

CONCLUSÃO 

 

O emprego da estatística e da probabilidade pela ciência do Direito não é muito comum no Brasil, 

embora o Conselho Nacional de Justiça venha implementando cada vez mais ações nesse sentido, 

em atitude digna de aplausos. 

 

Mas, parece ser possível investigar muito mais a fundo alguns fenômenos que circundam os 

diversos nós que atravancam a prestação da jurisdição, possibilitando desde a criação de 

mecanismos eficazes para superação dos problemas até a reflexão sobre a conveniência de se 

manterem alguns institutos no sistema.  

 

Obviamente, a estatística isoladamente considerada, não resolveria os problemas judiciários, e, 

talvez por isso algumas vozes se oponham a seu uso. 

 

Adequadamente aplicada, porém, a jurimetria parece ser mais uma ferramenta de extrema 

utilidade aos juizes, advogados e membros do Ministério Público, na redução das incertezas que 

os assolam. 

 

Afinal, como diria o matemático sueco Andrejs Dunkels "fácil é mentir com 

estatística...difícil é dizer a verdade sem ela". 
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