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Ata de Reunião 

 

Às 9h do dia 20 de novembro de 2020, reuniram-se membros e 

convidados da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção São Paulo. A reunião foi presidida pela Dra. Thais 

Jurema Silva em companhia do Dr. Márcio de Almeida Rodrigues Fago. Foram 

apresentados os objetivos da Comissão aos convidados. Fora apresentada a 

pauta da reunião, encaminhada aos membros com antecedência, bem como 

definida a data para a próxima reunião, a ocorrer no dia 18 de dezembro de 2020, 

às 9h, por videoconferência. Foram apresentados pelos coordenadores dos 

grupos, as atividades realizadas por cada GT.  

 

Jurimetria e acesso democrático (Dra. Helena) 

Escopo dentro dos propósitos da comissão: Requerer das autoridades 

dados indispensáveis ao trabalho desta comissão, como por exemplo: 

quantidade de processos distribuídos, pedidos julgados improcedentes e/ou 

procedentes mesmo que em parte, processos arquivados por acordo ou trânsito 

em julgado, entre outros que possam ser utilizados a favor da advocacia como 

instrumento de trabalho e pesquisa: 1. Jurimetria, advocacia de massa X 

dignidade (Dr. Paulo Galindo) Escopo dentro dos propósitos da comissão: 

Fiscalizar o cumprimento da tabela de honorários advocatícios com o objetivo de 

reparar o aviltamento dos honorários em vista a automação de expedientes 

jurídicos e/ou práticas abusivas de concorrência; 2. O novo papel do advogado 

(Dr. Rafael) Escopo dentro dos propósitos da comissão: Trabalhar a favor da 

preservação da pessoalidade em questões expressas pela Declaração Universal 

dos Direitos do Humanos (DUDH), fazendo cumprir o papel indispensável do 

advogado à administração da justiça. 3. Direitos da personalidade em face da 

automação (Dra. Ana) Escopo dentro dos propósitos da comissão: Reivindicar 



 

Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva 
 

das autoridades treinamento adequado e sem ônus para o regular exercício da 

profissão, seja ela qual for, quando pretenderem se valer da tecnologia como 

instrumento de celeridade e Interceder junto às autoridades para a integração 

dos sistemas de informação por meio de Interfaces de Programação (APIs), de 

acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), exceto 

processos em segredo de justiça; Fora requerida a nomeação dos seguintes 

membros: a. Alberico Eugênio S. Gazzineo 272.393 b. Alessandra 

Aparecida Lanza 183.278 c. Ana Celina França Ribeiro e Silva

 132.764 d. Celso Fernando Gioia 70.379 e. Eduardo Aranha A. 

Ferreira 356.664 f. Ercules Matos e Silva 159.169 g. Matheus 

Mazali Ferreira da Silva 361.803 h. Nilson Belvio Camargo Pompeu

 52.374 i. Renata Coutinho Almeida 346.054 j. Roberta de Oliveira

 228.469. Fora discutido sobre a exig6encia do uso do PJe-calc, bem como 

sobre o do Mandado de Segurança Coletivo da OEB. Tratou-se sobre a 

possibilidade elaborarmos um E-Book sobre os objetivos da Comissão, bem 

como de realizarmos um encontro de final do ano. A Dra. Thais agradeceu a 

presença e a efetiva participação de todos, dando por encerrada a reunião. 

Presentes em lista a ser assinada oportunamente em virtude da virtualização da 

reunião.  
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