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Por Danilo
R. Limoeiro, PhD

Porque
escrevemos

esse livro
e o que

esperar dele



No futuro próximo, robôs inteligentes 
substituirão advogados, juízes e os outros 
profissionais da área jurídica. Resolução de 
disputas, consultorias e confecções de 
contratos serão feitos por meios digitais, 
com pouquíssima intervenção humana. 
Como consequência, um enorme contingen-
te de profissionais dessa área será varrido 
do mapa do mercado de trabalho, devendo 
escolher alguma outra ocupação tão logo 
quanto possível. 

O parágrafo acima pode ser um bom roteiro 
de filme de Hollywood, uma continuação do 
célebre Minority Report. Mas ele certa-
mente não reflete a relação entre o setor de 
serviços jurídicos e o conjunto de tecnolo-
gias comumente conhecidas como 
'Inteligência Artificial'. 

Esse futuro ainda está longe por dois moti-
vos. Primeiro, o que hoje chamamos de 
'Inteligência' Artificial (ou IA) são algoritmos 
capazes de executar apenas tarefas bem 
básicas. Apesar do nome, a IA não é tão 
inteligente assim. 

Segundo, o setor de serviços jurídicos 
demanda capacidade de execução de tare-
fas extremamente complexas. E essas tare-
fas exigem não apenas capacidades analíti-
cas, mas também habilidades interpessoais.

Ler um contrato e identificar 
cláusulas de risco é algo factível 
até para um advogado inexperi-
ente. Já ler um contrato e 
entendê-lo em um contexto de 
negociação entre partes desi-
guais, e orientar o cliente de 
moda a mitigar riscos sem 
perder o negócio, exige visão 
holística, experiência e tato. 
Aconselhar um cliente durante 
uma separação contenciosa 
exige quase a empatia de um 
terapeuta. 

A tecnologia disponível não 
pode substituir essas capaci-
dades inerentemente humanas 
nos próximos anos ou décadas. 

Mas as limitações atuais da IA e 
as exigências humanas da práti-
ca jurídica não livram o Direito 
de ser profundamente impacta-
do pela inteligência artificial na 
próxima década. 

Nossa previsão é que a IA trans-
formará profundamente o 
Direito nos próximos 10 anos. 
Mas embora essa transformação 
seja impactante,  não deixará a 
área "irreconhecível". 

Em todo caso, é crucial que os 
profissionais entendam essas 
mudanças e antecipem sua 
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preparação. Você pode ser o profissional 
que se adaptou na hora certa e aproveitou 
as oportunidades corretas. Ou ser aquele 
que ficou para trás.

A pergunta aqui, portanto, não é  "se" a IA 
vai transformar o Direito, mas sim "como" e 
o que isso significa para o seu futuro profis-
sional.

Se você quer respostas para essa pergunta 
crucial, você chegou ao lugar certo. 

Esse livro pretende cobrir os principais 
pontos da relação entre IA e Direito e suas 
implicações, em linguagem acessível, volta-
da para profissionais do Direito, sejam advo-
gados privados, públicos, juízes, formula-
dores de políticas públicas e  estudiosos do 
tema. 

Nesse livro, começaremos com um guia 
preliminar sobre a relação entre IA e Direito. 
Daremos as definições básicas para que 
você possa se familiarizar com a discussão. 
Examinaremos os principais impactos 
potenciais dessa tecnologia para a área 
jurídica. Essa discussão básica é o mínimo 
que você precisa saber para ser um profis-
sional que conhece as tendências tecnológi-
cas do seu setor.

O terceiro capítulo explora um mito dessa 

discussão, o do robô-advogado. 
A pergunta  central é: sistemas 
baseados em IA vão substituir 
advogados no futuro? O capítu-
lo começa explorando um ponto 
desconfortável: advogados 
ainda sabem muito pouco sobre 
inteligência artificial, como 
indicam pesquisas da Bloomberg 
e da American Bar Association. 
O capítulo então quebra o 
trabalho do advogado em tare-
fas e mostra que a grande mino-
ria delas de fato é automa-
tizável.  

Mas não se enganem. A profis-
são será, sim, impactada e os 
profissionais passarão por adap-
tações.

Cobrimos em detalhes essa 
transformação profissional no 
capítulo 4. O que muda e o que 
fica o mesmo no futuro de uma 
das profissionais mais tradicio-
nais da história? E para você, 
advogado/a, como se adaptar? 
O que muda na sua formação e 
nas suas oportunidades profis-
sionais? 

Junto com o capítulo 2, esse é o 
capítulo mais importante do 
livro. Ele é essencial para profis-
sionais da área que querem se 
antecipar às tendências 
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tecnológicas e não um daqueles que 
acordarão quando for tarde demais, pois 
não fizeram o básico para se adaptar.

O quinto capítulo trata de regulação da IA. 
Ao passo que a tecnologia transforma o 
Direito, o reverso também ocorre: normas 
também moldam como a tecnologia vai se 
desdobrar. Apesar das limitações atuais, a IA 
é vista por muitos como uma tecnologia 
potencialmente muito poderosa, cujas 
consequências podem ser imprevisíveis.

Embora improváveis, os cenários apocalípti-
cos de filmes, ou suas versões mais amenas, 
podem se concretizar em um futuro mais 
distante. Uma forma de mitigar esse risco é 
impondo limitações ao que a IA pode ou não 
fazer.

Essa discussão é permeada por controvér-
sias éticas que geraram iniciativas regu-
latórias do G20, OCDE e também aqui no 
Brasil. Esse capítulo é essencial para profis-
sionais da área e formuladores de políticas 
públicas que querem um resumo crítico e 
aprofundado dos dilemas regulatórios 
acerca da IA e as principais iniciativas sobre 
a mesa.

O sexto capítulo se volta para aplicações de 
IA no poder judiciário brasileiro. Algoritmos 
inteligentes visando a maior eficiência e 
harmonia na tutela jurisdicional já são reali-
dades no judiciário brasileiro. Mas
 

quais são seus fundamentos 
jurídicos? Você sabia que, em 
2019, já  existiam 14 sistemas de 
IA em utilização nas cortes 
brasileiras? Você sabe se esses 
sistemas 'julgam' processos? Se 
sim, quais os riscos e impli-
cações para a integridade do 
Direito? 

Esse capítulo é de grande 
importância para magistrados e 
advogados/as, que devem 
entender como suas tarefas de 
tutela jurisdicional e interpre-
tação das normas serão impact-
adas pelas máquinas. A 
discussão também é importante 
para que advogados saibam o 
potencial dos robôs para defini-
rem contenciosos ou para apon-
tarem caminhos para a harmoni-
zação jurisprudencial.  
 
Por fim, o último capítulo 
discute com maior profundidade 
um exemplo concreto de 
Inteligência Artificial aplicada ao 
Direito. O robô Vision, da Turivi-
us, executa tarefas usualmente 
atribuídas a um estagiário do 
escritório. Essas tarefas são 
simples e não exigem uma 
inteligência de destaque. Entre-
tanto, o Vision executa em 
poucos segundos uma tarefa 
que um estagiário demoraria 
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dias ou semanas.

O robô Vision da Turivius exemplifica o
principal ponto de entrada da IA no Direito: 
executando tarefas simples, mas em alta 
velocidade e larga escala.

Quais tarefas são essas? Como essas tarefas 
já ajudam advogados hoje? O Vision pode 
reduzir a demanda por trabalho dos 
estagiários. Como isso impacta os atuais 
caminhos de inserção de estudantes de 
Direito no mercado de trabalho? Leia o 
capítulo ter respostas para essas e outras 
perguntas.

A paternidade do conceito de "inteligência 
artificial" é geralmente atribuída ao 
matemático inglês Alan Turing. Ainda na 
década de 1950, Turing acreditava que siste-
mas eletrônicos poderiam fazer mais que 
simples 'computações' (os primeiros com-
putadores não eram muito mais que calcula-
doras), mas também tarefas mais comple- 
xas. Essas tarefas eventualmente  se aproxi-
mariam da inteligência humana.

Mas o que seria essa inteligência humana 
que o computador simularia? Como definir 
'inteligência' ou determinar se algo é inteli-
gente ou não? Ao invés de entrar nessa 
discussão, Turing foi mais prático. Ele 
propôs que, por exemplo, máquinas 

poderiam ser consideradas 
inteligentes quando conseguis-
sem, convincentemente, fingir 
que são um ser humano e 
confundir seus interlocutores. 

Essa é a base do Teste de Turing, 
um benchmark para determinar 
se uma máquina é inteligente ou 
não. Ele é baseado no chamado 
'Jogo da Imitação'. 

Imagine três pessoas conversan-
do por chat, sem voz ou rosto. A 
pessoa A é o entrevistador, a 
pessoa B é um ser humano e a 
pessoa C, na verdade, é um com-
putador que finge ser um ser 
humano. O entrevistador sabe 
que ou B ou C são um robô, mas 
não exatamente qual deles. Ele 
entrevista ambos e, ao final 
deve determinar quem é o robô 
e quem é o humano. 

Para Turing, se um robô conse-
guir enganar diferentes entre- 
vistadores em uma série de 
repetições do jogo, estaremos 
falando de uma inteligência 
artificial. Ou seja, a origem do 
conceito de inteligência artificial 
é a ideia de máquinas fazendo 
atividades de forma quase  indis-
tinguível com os seres humanos. 

É possível que você já tenha 
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ouvido falar de Alan Turing antes. Ele é o 
protagonista do filme chamado, não por 
acaso,  'O Jogo da Imitação'. O filme retrata 
como ele, com seu brilhantismo, também 
quebrou o código da máquina de criptogra-
fia nazista Enigma, ajudando os aliados a 
venerem a Segunda Guerra Mundial. Poucos 
anos depois de dar uma contribuição crucial 
para ganhar a guerra, ele seguiu sua carreira 
para fundar a ciência da computação
moderna.

Inteligência artificial e machine learning:  a 
grande sacada. 

A inteligência artificial, portanto, não é uma 
'tecnologia' mas sim algo mais conceitual. O 
que hoje reconhecemos como aplicações 
chamadas de inteligência artificial são siste-
mas alimentados com machine learning, ou 
aprendizado de máquina. 

Eu entendi esse conceito em uma aula do 
curso de Big Data, que eu tive em Harvard. 
Na época eu estava no doutorado no MIT, 
terminando uma sequência de dois anos des 
cursos em Métodos Quantitativos e queria 
me aprofundar mais no assunto. Mas as 
aulas mais avançadas do MIT eram impos-
síveis de acompanhar pela seu nível de 
dificuldade. Então era comum pegarmos 
cursos mais acessíveis em Harvard. 

O professor (Sendhil Mullainathan, um dos 
gênios do departamento de economia) 
explicou o conceito de machine learing, e 
sua importância, da seguinte forma.

Imagine que você é um programador e você 
deve ensinar um computador a diferenciar a 

 

foto de um gato da de um 
cachorro. Como você o faria? 
Com a programação tradicional, 
você deveria descrever quase a 
totalidade da diferença das 
aparências dos dois animais, 
incluindo suas diferentes raças. 
Seria uma tarefa impossível. 

A grande sacada do machine 
learning entra aí. Ao invés dessa 
exaustiva descrição lógica, você 
executa dois passos. Primeiro, 
você dá para o computador 
centenas de milhares de fotos 
de cachorros e de gatos, já clas-
sificadas por humanos. Você 
então deixa o computador "adi-
vinhar" se cada foto é de gato ou 
cachorro. 

Segundo, você ajuda o computa-
dor a melhorar essas adivin-
hações usando um algoritmo de 
otimização. O nome é complica-
do, mas imagine como se fosse 
um video game em que o com-
putador ganha um ponto para 
toda vez que acerta se a figura é 
gato ou cachorro e perde um 
ponto toda vez que erra. 

Desse jeito, o computador (ou a 
máquina) vai repetir essas 
adivinhações repetidas vezes, 
até achar uma regra geral de 
classificação de gato|cachorro 
que maximize os pontos que ele 
ganha. 
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Ou seja, o computador 'aprendeu' a 
diferença entre gato|cachorro por 
meio de milhares de tentativas e erros 
em centenas de milhares de imagens. 

Como você ensinaria um computador a diferen-
ciar a imagem um cachorro da de um gato? 
Seria praticamente impossível descrever todas 
as regras lógicas necessárias para fazer essa 
diferenciação.  A grande sacada do machine 
learning, a base do que hoje chamamos de 
inteligência artificial, foi inverter esse proces-
so. Ao invés de ensinar um computador, nós 
apenas lhe damos milhões de imagens de gatos 
e cachorros já classificadas por humanos. E  
deixamos o computador aprender  por si 
mesmo as diferenças entre os dois animais a 
partir dos padrões que o computador identifica.

Daí vem o termo "aprendizado de 
máquina" ou machine learning. O 
machine learning é um processo pelo 
qual um computador identifica 
padrões para fazer classificações, 
usando uma quantidade gigantesca de 
dados (ou Big Data) combinados com 
equações que vai guiando-o para acer-
tar cada vez mais essas classificações.

O campo da inteligência artificial surge na 
década de 1950. No início, era mais conceitual 
e com poucas aplicações. A partir daí, são 
desenvolvidas aplicações para o conceito, 
usando técnicas computacionais conhecidas 
como aprendizado de máquina. Na última 
década, o aprendizado de máquina foi refinado 
com o uso das redes neurais, que são algorit-
mos que podem atingir níveis de acerto nas 
suas classificações e precisões bastante altos, 
alguns com mais de 95% de precisão. 

Mas até agora nós falamos aqui de 
tarefas triviais, como classificação de 
imagens. A pergunta que o leitor pode 
ser fazer é: como isso se relaciona com 
o Direito? Qual a utilidade desse 
reconhecimento de padrões em larga 
escala para a área jurídica? 

As relações e o potencial de impacto 
no Direito são enormes. Várias das 
atividades de um advogado ou juíz 
compreendem encontrar padrões e 
classificá-los em categorias. Por exem-
plo, em qual linha jurisprudencial esse 
caso se classifica. 

Aqui estamos descobrindo só a ponta 
do iceberg. Continue lendo que no 
próximo capítulo vamos nos aprofund-
ar na relação entre essas tecnologias e 
o Direito.
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Qual a relação entre
Inteligência Artificial

e o Direito, afinal?
Um guia preliminar

02

Por Ana Catarina
de Alencar

Sistemas que conseguem diagnosticar 
doenças, dirigir carros autônomos,

elaborar contratos...

A inteligência artificial tem transformado 
nossa visão de mundo e nosso

estilo de trabalhar.

Entretanto, os impactos dessa transformação 
ainda não são totalmente conhecidos.
Neste ponto, o Direito surge em cena, 

trazendo inovações e reflexões sobre a nossa 
metamorfose digital.



Para compreendermos a relação entre o 
Direito e a Inteligência Artificial, e conhecer-
mos o estado da arte, é necessária uma 
breve análise da ideia de Inteligência
Artificial.

Diferentemente do que pensa o senso 
comum, ainda não estamos em um cenário 
de ficção científica com carros voadores e 
robôs sencientes. Entretanto, é evidente 
que a inteligência artificial em nossos dias 
tem se sofisticado de forma cada vez mais 
acelerada.

Atualmente, grande parte da Inteligência 
Artificial disponível é utilizada para automa-
tizar tipos específicos de tarefas que exigiri-
am algum grau de inteligência humana. 
Assim, quando dirigimos um carro ou joga-
mos xadrez, por exemplo, estamos utilizan-
do processos cognitivos dessa inteligência 
existente em seres-humanos.

Sob este ponto de vista, o que a Inteligência 
Artificial faz, na maioria das tarefas para as 
quais é utilizada, consiste em aplicar algum 
grau de inteligência programada – e, por 
isso, “artificial” - para automatizar a 
execução de tarefas. O objetivo primordial 
dessa automatização está voltado a um 
ganho de eficiência econômica e social.

Em geral, a Inteligência Artificial provoca a 
otimização de procedimentos envolvidos em  
várias atividades, uma vez que a máquina na 
é menos suscetível a erros na execução de 
tarefas e não está exposta a problemas 

inerentemente humanos.

Além disso, a automatização 
pela Inteligência Artificial 
favorece um melhor aproveita-
mento de tempo.  Ao invés de 
ficar horas em frente ao com-
putador escrevendo uma minuta 
de contrato, um advogado que 
possua um sistema programado 
para este fim poderá investir 
mais tempo analisando questões 
estratégicas de um eventual 
caso concreto.

Voltando a questão do senso 
comum e dos filmes de ficção 
científica, é importante destacar 
que, atualmente, a automa-
tização dessas tarefas envolven-
do a Inteligência Artificial não é 
necessariamente “inteligente” 
do ponto de vista humano. Isso 
porque a grande maioria dos 
sistemas de Inteligência Artifi-
cial disponíveis ainda não são 
máquinas que pensam por si 
próprias e que desenvolvem 
habilidades cognitivas.

Grande parte dos sistemas exis-
tentes, especialmente, na área 
do Direito, envolve o que os 
pesquisadores convencionam  
chamar de “detecção de padrões 
ou aproximações computacio-
nais”.

Por conseguinte, esses sistemas 
automatizam tarefas por meio 
da identificação de padrões 
repetidos – através dos quais a 
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máquina “descobre” o que fazer  – ou, por 
meio de informações, dados e regras 
disponíveis em formulários computacionais 
e códigos elaborados por seus programa-
dores. Logo, não são “máquinas pensantes” 
ou que teriam algum tipo de inteligência 
equivalente à do “pensamento humano” - 
conceito ainda muito debatido na própria 
neurociência e filosofia.

Assim, ressalvadas algumas polêmicas 
discussões sobre o assunto, a vasta maioria 
dos sistemas de Inteligência Artificial atuais 
não possuem capacidade de raciocínio, 
compreensão ou resolução de problemas 
iguais aos da nossa cognição humana.

A ideia segundo a qual a tecnologia serviria 
como grande aliada do Direito surge ainda 
no século XVI com o matemático e jurista 
Gottfried Leibniz. Para Leibniz a linguagem 
do Direito também poderia ser traduzida em 
fórmulas matemáticas, por meio das quais 
obteríamos a resposta para os problemas 
jurídicos que se apresentam no dia-a-dia. 
Essa ideia ecoou através dos séculos e, com 
a crescente aplicação da tecnologia ganhou 
a sofisticação vista nos mecanismos de “ma-
chine learning” e “deep learning”.

Mas, o que isso tem a ver com o universo do 
Direito? Bem, o Direito tanto é transforma-
do pela Inteligência Artificial, através dos 
serviços que já são ofertados no mercado e 
que automatizam atividades legais, como 
também transforma o cenário no qual a 
Inteligência Artificial atua, exercendo 
função “regulatória” e ética sobre as novas 
tecnologias.

| Página 10

Trata-se, portanto, de uma 
relação dual, de simbiose entre 
o Direito e a Tecnologia. O 
Direito e as profissões jurídicas 
são transformadas pela 
Inteligência Artificial ao mesmo 
tempo em que também deverão 
regular os usos dessa tecnologia 
e suas implicações éticas no 
futuro.

De qualquer sorte, até o 
presente momento, não há 
muito o que temer. As atividades 
jurídicas já automatizadas não 
implicam em um cenário 
apocalíptico de extinção da 
figura do advogado. 

Conforme já pontuamos ao 
longo desse texto, atualmente, 
os sistemas de Inteligência 
Artificial no mundo do Direito 
tendem a funcionar melhor para 
automatizar atividades onde já 
existem padrões,  regras e “res-
postas corretas” que podem ser 
acessadas pelo código da máqui-
na através da detecção de 
padrões e informações.

É o que fazem alguns serviços de 
“consultoria jurídica” oferecidos 
por lawtechs nos quais um 
software fornece orientação 
sobre um determinado proble-
ma jurídico, por meio do acesso 
e combinação das informações 
disponíveis na rede.

Além de todas essas tecnologias 
precisarem ser “mediadas” por 
profissionais humanos – o que 

Inteligência Artificial e Direito
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reafirma a importância da figura do profis-
sional do Direito nesses serviços – a 
Inteligência Artificial ainda tem uso bastan-
te incipiente em áreas que demandam um 
alto nível de raciocínio abstrato, conceitual, 
valorativo ou que requeira persuasão e
intuição.

Por isso, afirmar que políticas públicas 
possam ser completamente definidas por 
mecanismos de Inteligência Artificial ou que 
“hard cases” no Direito possam ser resolvi-
dos pelo “machine learning” ainda é mera 
especulação.

Assim, é necessário um maior desenvolvi-
mento e discussão interdisciplinar sobre a 
aplicação de uma “Inteligência Artificial 
Forte” nos âmbitos do Direito que envolvam 
um nível de subjetividade, hermenêutica, ou 
que sejam guiados por valores constitucio-
nais e conceitos abertos, por exemplo. 

Isso nos ajuda a compreender em que áreas 
do Direito a Inteligência Artificial pode ser 
melhor aplicada e onde ela ainda é um 
tópico sob discussão. Dito isto, temos uma 
visão geral da Inteligência Artificial atuando 
sobre o universo jurídico como uma ferra-
menta de inovação que torna o Direito mais 
acessível, previsível e até mesmo com-
preensível para advogados e seus clientes. 
Logo, o grande escopo dos serviços jurídicos 
já disponíveis no mercado da Inteligência 
Artificial é a eficiência em termos gerais, 
tornando os profissionais do Direito mais 
eficientes em sua prática diária, bem como 
transformando o Direito, em sentido amplo, 
em prol de um ganho de eficiência social.

Existem várias formas de 
abordar e classificar estes 
serviços que utilizam a Inteligên-
cia Artificial dentro do Direito.

Para fins didáticos, podemos 
utilizar a própria terminologia 
jurídica para trabalhar essas 
possibilidades, no âmbito do 
“Direito Público” e do “Direito 
Privado”.

Para os fins dessa distinção, no 
âmbito do “Direito Público” 
podemos tratar a administração 
pública em sentido amplo, inclu-
indo os órgãos de administração 
da justiça como juízes, desem-
bargadores, membros do 
Ministério Público, Polícia e 
servidores públicos em geral, 
bem como os órgãos legislativos 
e executivos. Neste domínio, a 
inteligência artificial será utiliza-
da como ferramenta de inovação 
e eficiência por aqueles que 
criam e aplicam o Direito.

Aqui, a Inteligência Artificial 
pode ser utilizada como ferra-
menta para auxiliar a prolação 
de decisões jurídicas e a criação 
de legislação, atos normativos e 
políticas públicas em geral. Nos 
Estados Unidos da América, por 
exemplo, há sistemas que 
empregam a tecnologia de 
Inteligência Artificial para aferir 
o risco de reincidência de 

Inteligência Artificial
e Direito Público
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prudência do STF em súmulas, favorecendo 
a unificação de uma teoria de precedentes 
no Direito brasileiro, conforme preconiza o 
novo Código de Processo Civil.

Já no âmbito do “Direito Privado”, podemos 
concentrar todos os profissionais do Direito, 
como advogados, consultores, professores, 
além das empresas, organizações e, outras 
pessoas jurídicas da iniciativa privada, que 
se utilizam das ferramentas de Inteligência 
Artificial para alavancar sua prática profis-
sional e de negócios.

Os profissionais do Direito neste âmbito 
realizam várias tarefas de aconselhamento a 
clientes, pesquisa de precedentes e de legis-
lação, redação de contratos e pareceres, 
protocolo de ações, etc. Essas tarefas já 
podem ser realizadas de modo total ou 
parcial por sistemas de inteligência artificial.

Softwares de jurimetria que atuam na 
“análise preditiva” ou estatística de prece-
dentes para um caso concreto, assim como 
softwares de redação e revisão de minutas 
contratuais já estão disponíveis no
mercado.

Esses serviços são muito requisitados, espe-
cialmente, no âmbito do Direito Empresari-
al, uma vez que podem remodelar a própria 
gestão de um departamento jurídico tornan-
do-o automatizado, mais eficiente e com o 
registro fidedigno das informações e ativi-
dades realizadas. 

A própria revisão de documentos longos e 
cheios de terminologias jurídicas, que era 
uma tarefa tradicional dos advogados nas 

acusados em ações criminais. 
Por mais polêmico que isso 
possa parecer em um primeiro 
momento, há um certo consenso 
de juristas sobre o uso dessa 
“avaliação preditiva” como 
ferramenta subsidiária que 
auxilia na decisão judicial.

No Brasil, um exemplo muito 
interessante é o software 
“Victor” implementado no 
âmbito do Supremo Tribunal 
Federal (STF), o qual utiliza do 
mecanismo do “machine
learning”. Victor realiza a 
análise do requisito de reper-
cussão geral nos recursos 
extraordinários que chegam ao 
STF.

Por meio desse sistema, o 
Supremo teve um ganho de 
eficiência gigantesco na real-
ização do juízo de admissibili-
dade desses recursos, que agora 
levam em média apenas 5 
segundos para serem concluí-
dos. O sistema acarretou a 
diminuição de 80% de recursos 
extraordinários dentro da Corte. 

Atualmente, existe apenas uma 
equipe de servidores que realiza 
a revisão das matérias de reper-
cussão geral, mas, que não 
necessita atuar na sua análise 
inicial, que agora é feita pelo 
algoritmo. Além disso, Victor 
atua na sistematização da juris

Inteligência Artificial
e Direito Privado
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empresas, pode ser efetuada pela Inteligên-
cia Artificial em segundos. Escritórios que 
atuam com a prática de “contratos em 
massa” podem elaborar e revisar uma 
centena de documentos de uma só vez.

Isso abre tempo e espaço na rotina dos 
advogados para que possam se dedicar a 
atividades mais complexas e estratégicas da 
sua profissão, as quais envolvem o raciocí-
nio abstrato e a tomada de decisões que 
ainda não podem ser realizados de forma 
única e exclusiva pela Inteligência Artificial.

Dentre essas  inovações, destacam-se a 
“codificação preditiva” e a “revisão assisti-
da” nas lawtechs. Atualmente, um dos mais 
requisitados mecanismos é a previsão de 
resultados jurídicos pelos softwares que 
verificam a força de uma determinada tese 
jurídica nos tribunais, de maneira hipotética 
ou real. Deste modo, é possível antecipar o 
desfecho de um litígio judicial, compreen-
dendo de maneira mais concreta e objetiva 
se “valeria a pena” ingressar com determi-
nada ação no Poder Judiciário.

Estes são alguns exemplos comuns, em um 
rol não exaustivo, que podem ser apresenta-
dos sobre o universo da Inteligência Artifi-
cial no Direito.

Conforme se pode perceber, esses sistemas 
são capazes de automatizar tarefas para as 
quais já existe uma estrutura lógica ou 
padrão a ser aproveitado pela máquina. Já 
as tarefas jurídicas que exigem o uso da 
cognição abstrata, da inteligência emocion-
al ao lidar com temáticas mais sensíveis para 

determinados perfis de clientes, 
bem como de questões subjeti-
vas e valorativas, tendem a não 
serem automatizadas pela 
Inteligência Artificial. Entretan-
to, o futuro, talvez não muito 
distante, dirá.

Muito poderia ser considerado 
sobre a relação entre o Direito e 
a Inteligência Artificial em nosso 
mundo. Entretanto, o principal a 
destacar é que se trata de uma 
relação multifacetada e dual que 
abre infinitas possibilidades 
para novos modos de pensar, de 
trabalhar e de criar o Direito.

Os profissionais da área continu-
am tendo papel fundamental 
nesta mudança e devem ser os 
atores principais neste processo, 
por meio da atualização 
constante de conhecimentos e 
da busca por novas oportuni-
dades.

Não se trata de perder os 
espaços já consolidados, mas, 
sim, de criar um novo propósito 
para o “operador do Direito”: 
não mais o “operador” - pois 
quem “opera” agora é a máqui-
na - mas, sim aquele que pensa e 
cria soluções para o Direito. A 
automatização de tarefas jurídi-
cas burocráticas, repetitivas e 
técnicas deverá propiciar o 
tempo necessário para que o 

Inteligência artificial
e o futuro da profissão



| Página 14

advogado possa refletir sobre a sua própria 
prática e incorporar este propósito.

Além das transformações relacionadas às 
profissões jurídicas, o Direito é um instru-
mento balizador da reflexão moral sobre 
própria a Tecnologia. Inovações tecnológi-
cas que levem a uma ameaça aos Direitos 
Humanos, por exemplo, devem ser um tema 
em constante discussão e monitoramento.

Neste sentido, podemos pensar em tecnolo-
gias que levem a criação de “viés” favorável 
a uma das partes em um litígio, da vigilância 
total e violação de privacidade, da general-
ização do preconceito racial e de gênero por 
meio do “profiling” ou “facial recognition”, 
etc.

O Direito pode atuar na criação de padrões 
éticos mínimos visando coibir essas potenci-
ais violações. Assim, são inúmeras as possi-
bilidades para os profissionais da área aten-
tos às transformações sociais ensejadas pela 
expansão da tecnologia. Cabe a nós, juris-
tas, darmos forma e rumo a esta metamor-
fose jurídica e digital.  
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Qualquer pessoa que pesquisar sobre o 
futuro do trabalho encontrará, em poucos 
minutos, alguma notícia anunciando que os 
robôs vão roubar seu emprego no futuro. 
Empresas da comunicação ao redor do 
mundo costumam explorar um futuro 
distópico no qual a inteligência artificial (IA) 
substitui cargos e profissões inteiras, in- 
cluindo a advocacia.
 
Editores sabem muito bem que matérias 
como essas acionam a amígdala (o sensor de 
alerta) dos leitores, assim como o senso de 
sobrevivência no mercado, sendo, portanto, 
mais acessadas. Para se ter uma ideia, a 
capa da revista alemã Der Spiegel, de 1964, 
demonstra que previsões como essa existem 
há, pelo menos, cinco décadas.
 
Muitas vezes, as matérias veiculadas são 
meramente especulativas, sem nenhuma 
conexão com a realidade. Outras vezes, as 
notícias são embasadas em estudos sérios, 
como aquele conduzido em 2013, na Oxford 
University, pelos pesquisadores Carl Bene-
dikt Frey e Michael A. Osborne[1], segundo 
o qual 47% das profissões nos EUA têm alto 
risco de automação no futuro.
 
A veiculação de estudos como esse – rele-
vante, mas com algumas limitações[2] –, 
somado aos avanços no campo da IA, tem 
levado muitos profissionais da advocacia a 
acreditar que seus dias na profissão estão 
contados. Muitos enxergam os sistemas 
baseados em IA com reservas e temem 

não ser capazes de acompanhar 
o progresso tecnológico.

O desconhecimento e receio dos 
advogados em relação ao IA fica 
evidenciado em pesquisas 
recentes como o Bloomberg Law 
Legal Technology Survey[3] e o 
Legal Technology Survey 
Report[4] , conduzidos, respecti-
vamente, pela empresa 
Bloomberg e pela American Bar 
Association (ABA).
 
O primeiro levantamento, que 
contou com a participação de 
331 profissionais, revela que a 
maioria dos advogados não tem 
certeza se seus escritórios usam 
ferramentas de IA ou machine 
learning. Embora a conscien-
tização em relação do tema 
tenha aumentado, se compara-
da a 2019, a incompreensão 
sobre IA é, ainda, bastante 
significativa.
 
Já a segunda pesquisa, que 
reuniu respostas de 629 profis-
sionais, demonstra que uma 
minoria de advogados adota 
ferramentas de tecnologia de IA 
em seus escritórios de advoca-
cia. E, dos profissionais que já 
usam tais tecnologias, a maior 
parte é oriunda de grandes 
bancas.
 
Os resultados de tais pesquisas, 
aliados a diálogos que venho
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A história em torno da 
inteligência artificial

Inteligência artificial nos 
escritórios de advocacia
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mantendo nos últimos anos com diversos 
profissionais, levam-me a supor que parte 
significativa dos advogados desconhece o 
fato de que os algoritmos de IA não estão 
focados na automação de cargos, funções e 
ocupações inteiras, mas na automação de 
tarefas.
 
Logo, para responder a pergunta do título – 
sistemas baseados em inteligência artificial 
vão substituir os advogados no futuro? –, 
entendo essencial enxergar o tema com 
novas lentes, qual seja, a perspectiva de 
tarefas, e não da profissão propriamente 
dita. Tal abordagem facilita a compreensão 
dos impactos da IA no futuro de qualquer 
profissão e, em especial aqui, da advocacia.

A advocacia abrange não apenas uma, mas 
um conjunto de atividades diárias. Logo 
para saber a profissão será substituída (ou 
não) por sistemas baseados em IA, a 
sugestão é quebrar (fracionar) a advocacia 
em tarefas. As tarefas diárias dos profission-
ais da advocacia são as mais diversas, mas 
podemos, para fins de um rápido exercício 
mental, descrever algumas principais.

Estão entre as tarefas dos advogados:
1. Redigir petições;
2. Pesquisar jurisprudência;
3. Organizar documentos;
4. Responder e-mails;
5. Participar de audiências;
6. Atuar no plenário do júri;
7. Prospectar clientes;
8. Realizar acordos;
9. Estudar o caso concreto;
10. Despachar com julgadores.

Pense agora brevemente em 
cada uma dessas tarefas. Pense 
em quais delas você realiza 
diariamente, se advogado(a) for. 
Imagine quais delas gosta mais 
de realizar e quais não se impor-
taria caso fossem automatiza-
das. De acordo com Adriano 
Mussa, pós-doutor em inteligên-
cia artificial pela Columbia 
University[5], a IA pode nos 
substituir em quaisquer tarefas 
que sejam:

●repetitivas e que tenham 
passado pelo processo de digita-
lização (sendo passíveis, portan-
to, de otimização por meio de 
dados); e
● que não requeiram altos níveis 
de interação social ou de criativ-
idade.
 
A partir dessa concepção, passe-
mos a analisar brevemente cada 
uma das tarefas referidas:

1. Redigir petições
 
Embora existam empresas espe-
cializadas em geração automa-
tizada de narrativas, como a 
Narrative Science, é pouco 
provável que o ato de "redigir 
petições" seja inteiramente 
automatizado no futuro. Ferra-
mentas de redação de documen-
tos entregarão minutas de 
petição, que raramente serão 
protocoladas sem, antes, rece-
ber um "retoque" dos advoga-
dos.

Quebrado a advocacia 
em tarefas



parecem ser candidata à 
automação. Não há como supor 
que algoritmos sejam capazes 
de desempenhar bem tal ativi-
dade.
 
6. Atuar no plenário do júri
 
         Durante a atuação em 
plenário, o profissional da advo-
cacia precisa estabelecer empa-
tia com os jurados, por meio da 
comunicação, para que recon-
heçam as teses defensivas apre-
sentadas. Ainda que venham a 
ser experimentados no futuro, 
dificilmente sistemas da IA serão 
capazes de se comunicar com 
jurados e persuadi-los durante o 
julgamento do Tribunal do Júri.
 
7. Prospectar clientes

         É uma tarefa que exige 
níveis elevados de interação 
social e criatividade. Dificil-
mente o cliente terá segurança 
para assinar um contrato de 
prestação de serviços sem inter-
agir, ainda que virtualmente, 
com o profissional da advocacia.

8. Realizar acordos

A interação social e a criativi-
dade são, aqui também, absolu-
tamente necessárias para se 
chegar a uma solução agradável 
a todos os envolvidos.
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2. Pesquisar jurisprudência
 
Já não se pode dizer o mesmo da pesquisa 
de jurisprudência. Plataformas de legal 
analytics e jurimetria vêm ganhando espaço, 
oferecendo pesquisas mais acuradas. Não 
será necessário alguém específico para 
pesquisar jurisprudência caso tenhamos 
ferramentas avançadas como essas.
 
3. Organizar documentos
 
Da mesma forma, já existem softwares 
capazes de montar e organizar documentos, 
reduzindo os custos e o tempo que os profis-
sionais necessitam despender em atividades 
similares. Como os processos são, em boa 
parte, eletrônicos, e a jurisprudência pode 
ser consultada de forma online, ambas as 
tarefas são passíveis de otimização por meio 
de dados.
 
4. Responder e-mails
 
Embora algoritmos de IA sejam capazes de 
classificar e-mails em spam e não spam, 
estamos distantes de um modelo em que 
eles identifiquem quais e-mails exigem ação 
imediata do usuário ou preparem respostas 
empáticas e assertivas para cada e-mail 
recebido. Portanto, os sistemas baseados 
em IA dificilmente substituirão os advoga-
dos na tarefa de responder e-mails.

5. Participar de audiências
 
Por ser baseada em interação e apresentar 
caráter menos repetitivo, exigindo muitas 
vezes improvisação diante dos aconteci-
mentos, a participação em audiências não 



substituídos por máquinas, não.
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9. Estudar o caso concreto

Dificilmente seremos capazes de automa-
tizar o estudo o caso concreto, tarefa que 
requer atenção e criatividade do profission-
al. Ainda que algoritmos tenham potencial 
de sistematizar os pontos principais de um 
processo, não há como supor que o estudo 
aprofundado do caso seja realizado por 
sistemas baseados em IA.

10. Despachar com julgadores

A conversa nos gabinetes dos magistrados, 
desembargadores e ministros para explicar 
pontos relevantes do caso, ainda que no 
formato online, exige interação social. Logo, 
dificilmente sistemas de IA serão capazes de 
realizar tal tarefa no lugar dos advogados.

CONCLUSÃO
 
A advocacia, como se observa, dificilmente 
será automatizada por completo. Mesmo 
com todos os avanços – atuais e projetados 
para o futuro – no campo da IA, muitas das 
tarefas desempenhadas por advogados 
continuarão exigindo altos níveis de inter-
ação social e criatividade, habilidades que 
os algoritmos não conseguem aprender.
 
Podemos realizar mais exercícios mentais, 
acrescentar outras tarefas[6] ou mudar o 
diagrama para uma matriz 4x4 – como 
propõe o professor Kai-Fu Lee[7] –, mas, 
ainda assim, é improvável um cenário no 
qual a advocacia seja inteiramente automa-
tizada. É possível, sim, que surjam novas 
funções para os advogados, mas que sejam 
substituídos por máquinas, não.
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Por Ana Catarina
de Alencar

Do “operador”
ao “solucionador”:

o papel do advogado
na era da inteligência

artificial.

“Advogado 2.0.”, “engenheiro jurídico”,
“techno-lawyer”... O que são esses novos 

papéis e quem são os profissionais por trás 
dessas funções? Como se preparar para as 

oportunidades das novas carreiras jurídicas 
digitais? Neste texto, abordaremos estas e 

outras questões demonstrando quais são 
as principais competências tecnológicas e
comportamentais do advogado do futuro.
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Tradicionalmente, o profissional do Direito 
foi visto como aquele sujeito conhecedor de 
um grande número de artigos de lei, dotado 
de retórica jurídica e com um linguajar 
muitas vezes enigmático para maioria das 
pessoas. Este profissional costumava passar 
horas debruçado sobre a análise de vários 
documentos, escrevendo centenas de pare-
ceres e contratos, bem como realizando 
suas rotineiras idas aos “fóruns”.

Com a transformação digital cada vez mais 
veloz de nosso tempo, esta clássica figura do 
advogado está entrando em extinção. Este 
é, claramente, um dos maiores desafios na 
cultura jurídica atual.

No contexto da economia globalizada, da 
Inteligência Artificial e da inovação não há 
mais tempo hábil para que esse profissional 
comprometa dias, semanas e até meses, 
com a edição de modelos, pesquisas juris-
prudenciais, revisão de textos, organização 
de arquivos, etc. Tudo isso pode ser automa-
tizado gerando economia de tempo, produ-
tividade e receita para escritórios e empre-
sas.

Contudo, é importante lembrar do desafio 
que o profissional do Direito tem pela 
frente: entender e atuar neste novo 
 

mundo exige novas competên-
cias. Isso pode ser perturbador 
para a maioria dos profissionais 
jurídicos da atualidade. Em 
regra, universidades e estágios 
não preparam advogados para a 
realidade digital e não dão conta 
de capacitá-los para as novas 
posições que surgem no merca-
do das carreiras jurídicas.

Fato é que, a partir do ponto em 
que estamos no tempo e no 
espaço, essa transformação 
digital não parece ter volta. Ela 
irá engajar, necessariamente, 
vários tipos de profissionais do 
Direito, tanto aqueles que 
atuarão no desenvolvimento 
direto de tecnologias jurídicas, 
como aqueles que serão usuári-
os de ferramentas facilitadoras 
em seu trabalho.

Por isso, a projeção atual é de 
que os profissionais do Direito 
se depararão com esses novos 
serviços digitais em algum 
momento, seja para uma 
simples gestão interna de depar-
tamento jurídico, otimização de 
busca jurisprudencial, ou até 
mesmo para a automatização de 
atividades consideradas mais 
complexas. 

Do tradicional ao Tecnológico
no Direito

Transformações
Aceleradas no Contexto
da Pandemia
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No Brasil, muito embora grande parte 
dessas ferramentas já seja popularizada em 
grandes escritórios e empresas, a pandemia 
da COVID-19 representou uma situação de 
força maior que impulsionou a adoção 
desses softwares de forma ainda mais acel-
erada.

Em que pese a pandemia seja uma cir- 
cunstância adversa que escapa ao nosso 
controle, a mudança de cultura digital 
provocada em todos os setores e o impacto 
demonstrado nas relações interpessoais foi 
gigantesco. Assim, não se trata de uma 
mudança que é a “nova moda” do momento 
e da qual seja possível fugir e retroceder.

O “status quo ante” já não mais existe e essa 
mudança cultural trará ainda mais velocid-
ade a transformação digital em curso, 
reforçando o argumento segundo o qual os 
profissionais do Direito deverão procurar 
adaptar-se a este novo modo de viver e 
realizar negócios no mercado de serviços 
jurídicos.

Esta nova situação social consolida a 
projeção de que a grande massa de profis-
sionais jurídicos deverá ser inserida no mer-
cado de serviços tecnológicos em um futuro 
próximo e, para isso, são necessárias ferra-
mentas de capacitação.

Neste ponto, é possível vislumbrar o nascer 
de um novo perfil para o profissional do 

Direito na era digital: não mais o 
clássico “operador do Direito”, 
marcado pela interpretação de 
silogismos ou da subsunção do 
fato à norma, mas, de um agente 
“solucionador” que trabalha 
criativamente sobre questões 
legais.

Neste sentido,  não mais o 
“operador”, pois quem “opera” 
agora é a máquina, mas, sim 
aquele profissional que pensa e 
cria soluções para o Direito e a 
sociedade na qual está inserido. 
Isso é possível a partir do 
momento em que a automa-
tização de tarefas jurídicas buro-
cráticas, repetitivas e técnicas 
propicia o tempo necessário 
para que o profissional do 
Direito possa refletir sobre a sua 
própria práxis.

Ao invés de trabalhar exaustiva-
mente para analisar todas as 
cláusulas de força maior em  
contratos de uma seguradora, 
por ocasião da pandemia, este 
mesmo advogado com apoio de 
profissionais de tecnologia pode 
desenvolver uma plataforma 
que revise as cláusulas, 
permitindo que ele dedique o 
seu tempo para refletir sobre as 
soluções aplicáveis ao negócio. 
Este é um exemplo concreto 
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desta transformação no modo de atuar do 
profissional do Direito.

Importante mencionar que a formação 
tradicional de grande parte dos advogados é 
permeada, em regra, pela absorção de 
conteúdos teóricos, memorização de artigos 
e textos de lei sem muita conexão com sua 
aplicabilidade na vida prática e consequên-
cias sobre clientes e negócios.

Além disso, profissionais do Direito em geral 
tendem a ser ensinados a enxergar determi-
nado problema jurídico em termos de “sim” 
ou “não”, isto é, de uma conduta permitida 
ou proibida. Ocorre que, na complexidade 
da sociedade atual, muitos problemas não 
podem ser resolvidos segundo esta aborda-
gem.

É importante analisar riscos, assumir 
responsabilidades, pensar coletivamente 
entre os envolvidos e chegar a soluções que, 
não raro, sequer serão intermediadas pelo 
próprio Poder Judiciário. Neste ponto, 
entram as competências técnicas e compor-
tamentais requeridas do profissional que se 
proponha a trabalhar no mercado da 
Inteligência Artificial.

Ter um diploma em Direito ou ser especialis-
ta em determinada área de atuação não 
serão requisitos suficientes para trabalhar 

neste novo mercado. O profis-
sional do Direito deverá de- 
monstrar uma série de com-
petências tecnológicas e  com-
portamen- tais para adentrar e 
permanecer nesta nova reali-
dade.

Isso não quer dizer que uma 
formação sólida sobre os funda-
mentos do Direito, normas 
jurídicas e princípios em geral 
deva ser abandonada. O ensino 
sério do Direito, a pesquisa e o 
viés humanístico são premissas 
fundamentais de qualquer boa 
formação. Ocorre que ela deve 
ser combinada com novos 
conhecimentos que tornem este 
profissional sistemicamente 
integrado ao cenário tecnológi-
co e ao universo de negócios no 
qual está inserido.

Uma das principais competên-
cias comportamentais neste 
sentido é a multifuncionalidade, 
conferindo ao profissional a 
possibilidade de realizar várias 
tarefas que não tenham apenas 
relação com a interpretação de 
textos legais. Para tanto, é 
importante considerar a busca 

Os Desafios da Cultura
Jurídica Tradicional

Competências
Tecnológicas e
Comportamentais
do Futuro
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por habilidades ou experiências em empre-
sas de tecnologia  e escritórios que adotem 
ferramentas tecnológicas.

Além da multifuncionalidade, o profissional 
do Direito deverá estar atento a sua capaci-
dade de adaptabilidade, tendo em vista que 
as ferramentas tecnológicas mudam e se 
otimizam com o tempo. Neste ponto, a 
busca por conhecimento técnico é funda-
mental.

Uma competência não muito exigida, 
porém, altamente recomendável ao ingres-
sante na “advocacia digital” é o conheci-
mento de linguagem de programação, 
quando possível. Ainda que não seja um 
requisito para trabalhar na maioria das 
empresas neste nicho de negócios, a 
alfabetização em códigos fornece uma 
grande vantagem competitiva ao profission-
al do Direito em algumas posições nas quais 
a interface com departamentos de TI é 
maior.

O profissional do Direito que conheça de 
linguagem de programação Python ou Javas-
cript, por exemplo, poderá melhor avaliar a 
arquitetura jurídica de grande parcela das 
ferramentas existentes e compreender 
como funcionam. Por conhecer a linguagem 
do próprio Direito estará apto a aproximar 
esses dois universos e perceber suas possib-
ilidades e limitações.

Atualmente, várias universidades já ofere-
cem disciplinas e cursos de extensão em 

linguagem de programação para 
advogados.

Existe uma enormidade de 
cursosgratuitos desta natureza 
disponíveis na internet. O 
importante a considerar é que o  
profissional do Direito não 
necessita ser um brilhante 
programador, um cientista da 
computação ou um técnico de 
TI: é necessário agregar conheci-
mentos básicos que ampliem a 
compreensão da relação entre o 
Direito e a Tecnologia. Para isso, 
não é necessário nenhum apro-
fundamento tecnológico fora do 
comum.

Além da multifuncionalidade, da 
adaptabilidade e da linguagem 
dos códigos, o profissional do 
Direito necessita demonstrar 
participação ativa neste novo 
mercado. Por isso, é 
recomendável estar por dentro 
das mais recentes ferramentas e 
desenvolvimentos da área, bem 
como produzir conteúdo de 
forma atrativa e eficiente nas 
redes.

Participar de conferências, 
cursos e interagir com outros 
profissionais é fundamental. 
Neste ponto, é importante estar 
aberto a realizar networking e 
marketing jurídico, dialogando 
com diferentes perfis de pessoas  
e expondo suas ideias 
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sobre como o Direito e a Tecnologia podem 
caminhar juntos tornando a prática jurídica 
mais satisfatória.

Por fim, é importante acrescentar no rol de 
habilidades comportamentais deste novo 
profissional, a empatia e o pensamento 
sistêmico. Um do pilares básicos do que 
hoje chamamos de “design thinking” no 
universo do Direito, é a capacidade de colo-
car-se no lugar do outro para compreender 
qual a melhor solução jurídica aplicável ao 
problema apresentado.

Este “outro” pode ser um cliente, um utiliza-
dor de serviço, uma situação dentro de uma 
empresa, ou seja, tudo aquilo represente o 
“lócus” no qual reside o problema em 
questão. Todas as vezes que o profissional 
do Direito parte de suas próprias suposições 
e concepções particulares sobre o problema 
apresentado, incorre no equívoco de não 
compreender a melhor solução aplicável, 
pois esta reside na percepção do outro.  Por 
isso, a necessidade do outro e sua posição é 
o que determina a solução a ser adotada. E 
só é possível adentrá-la por meio da empa-
tia.

Além disso, a empatia está conectada com a 
capacidade de pensar sistemicamente. Isso 
implica em considerar todos os elementos 
envolvidos em um determinado  problema 
jurídico. Não apenas o “sim” ou “não” do  
silogismo da lei, mas, uma solução que 
reside no “todo”.

Trata-se de considerar que soluções 

tecnológicas representam não 
somente um ganho de lucro e 
eficiência para determinado 
setor, mas, podem ter impli-
cações em situações de proprie-
dade intelectual, de
responsabilidade civil perante 
clientes e fornecedores, de 
responsabilidade civil perante 
clientes e fornecedores, de
potencial vazamento de dados 
sensíveis de consumidores, 
entre outros. Pensar sistemica-
mente no Direito é um “pensar 
integrado” para se chegar na 
melhor forma ou no melhor 
“como” fazer determinada coisa 
na prática. Essa é uma habili-
dade fundamental do “Advoga-
do 2.0.”, do “Engenheiro Jurídi-
co”, do “Analista legal de dados”, 
etc.

Um profissional do Direito 
disposto a aprender e se desen-
volver neste rol de habilidades 
estará preparado para atuar na
era da Inteligência Artificial. 
Neste sentido, algumas novas 
oportunidades profissionais têm 
sido vistas no mercado, trazen-
do, inclusive, diferentes nomen-
claturas para estes papéis.

Atualmente, existem várias 
possibilidades nas quais o 
profissional do Direito pode 

Novas Posições e
Oportunidades
no Mercado
Jurídico Digital



atuar no mercado de tecnologia. Podemos 
citar os departamentos jurídicos de grandes 
empresas que lidam com o campo do Direito 
Digital, as empresas de tecnologia que 
desenvolvem softwares jurídicos como as 
lawtechs, bem como as empresas ou 
escritórios dedicados a análise e tratamento 
de dados pessoais e sensíveis que trouxe-
ram a recente figura do “Data Protection 
Officer” (DPO).

Além dessas, algumas novas posições têm 
despontado de forma tímida no mercado 
brasileiro, mas, já bem disseminadas inter-
nacionalmente. É o caso do “Engenheiro ou 
Arquiteto Jurídico”, do “Especialista em 
Inovação Legal” e das profissões jurídicas 
chamadas “Híbridas”.

Neste contexto, podemos destacar que 
todas essas novas oportunidades têm como 
foco profissionais que possam aconselhar, 
desenvolver e criar soluções para empresas 
e negócios focados em inovação digital.

O surgimento dessas posições reforça o 
argumento trazido até aqui sobre o perfil 
deste novo profissional. Trata-se de aban-
donar a exclusiva figura de um “operador” 
ou intérprete de textos legais, para oferecer 
um serviço que vá além do texto de lei.

 Além disso, as colocações profissionais 
emergentes no mercado de trabalho não 
estão estão limitadas a uma carreira tradi-
cional como advogado. Há espaço para 
desenvolver seu perfil, atividades e direcio-
nar os conhecimentos para um 
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determinado setor. É um campo 
multifacetado e dinâmico, que 
se distancia da ideia de uma 
carreira jurídica convencional.

O fundamental para o profis-
sional do Direito consiste em  
agregar habilidades comporta-
mentais, conhecimentos jurídi-
cos e tecnológicos. Atualmente, 
este perfil ainda é bastante raro 
e escasso no mercado de 
trabalho, tornando sua prepa-
ração ainda mais urgente e 
necessária.
   Em conclusão, o “soluciona-
dor” de problemas jurídicos é 
um ser integrado a sua reali-
dade, que não se fecha em um 
único ramo ou especialidade 
jurídica, mas, está aberto ao 
aprendizado contínuo. É alguém 
imbuído de visão sistêmica dos 
problemas jurídicos, que segue 
orientado para resultados e 
impacto social positivo.
   Trata-se, portanto, de um perfil 
empático aos valores e necessi-
dades do negócio, bem como da 
sociedade na qual está inserido. 
A combinação destes fatores, 
que em conjunto formam a 
“essência” deste novo
profissional, certamente, é 
chave para um “solucionador” 
jurídico de sucesso na era da 
Inteligência Artificial. 

Habilidades Essenciais
e Urgentes
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O Direito deve
regular a

Inteligência
Artificial?

Tendências
regulatórias
para os serviços
jurídicos digitais
no Brasil

Por que figuras importantes como Stephen 
Hawking, Bill Gates e Elon Musk são
defensores vivazes da regulação da 

Inteligência Artificial no mundo? Advogados 
deveriam se preocupar com a falta de 

regulação dos serviços jurídicos que utilizam 
IA? Qual o papel do governo nesse cenário? 

Esse artigo visa discutir esses pontos 
trazendo um breve panorama normativo 

sobre as novidades da regulação no Brasil.

Por Ana Catarina
de Alencar
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Para a maioria dos estudiosos da Inteligên-
cia Artificial, todos os profissionais deveri-
am estar preocupados com a sua expansão e 
falta de regulação no cenário interno e 
transnacional. O chamado dos especialistas 
é no sentido de que a regulação dos serviços 
que utilizam IA poderá ocorrer quando for 
“tarde demais”.

É fato que as aplicações de Inteligência 
Artificial trouxeram um ganho de produtivi-
dade expressivo a diversos mercados nas 
últimas décadas, promovendo qualidade de 
vida para inúmeras pessoas. Entretanto, 
defensores da regulação afirmam a necessi-
dade de que a IA e a humanidade coexistam 
em um futuro harmonioso, pacífico e efici-
ente.

Esse objetivo não poderá ser atingido caso a 
IA seja utilizada para estigmatizar grupos 
sociais, monitorar a atividade dos indivíduos 
e violar sua privacidade. Logo, existe um 
consenso geral de que o mercado seja 
submetido a regulações de cunho jurídico e 
ético, mitigando riscos de violações de dire-
itos.

A Inteligência Artificial poderia atuar com 
“reconhecimento de efeito”, prevendo 
todas as emoções de um candidato em uma 
entrevista de emprego? E o que dizer do 

reconhecimento facial sem 
consentimento prévio nas ruas? 
Máquinas poderiam ser utiliza-
das em combate distinguindo 
por si mesmas quem são os civis 
que devem ser protegidos e 
quem são “inimigos” do Estado? 
Até o presente momento, essas 
e outras questões não contam 
com regulação específica na 
legislação brasileira e interna-
cional.

Isso confere um amplo poder 
decisório para a iniciativa 
privada em como oferecer esses 
serviços e dispor de uma gama 
de direitos dos consumidores.          
Os riscos éticos e legais enfren-
tados pelas empresas atuantes 
no ramo são altíssimos. Como 
não há regulação, o risco de 
passivo judicial futuro é rele-
vante. Assim,  uma sólida gover-
nança de IA, o compliance 
digital e o cumprimento da legis-
lação existente são elementos 
imprescindíveis para qualquer 
lawtech.

Razões para se preocupar 
com a regulação da
Inteligência Artificial
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No âmbito do G20 [1] algumas estratégias de 
governança global têm sido amplamente 
debatidas. O desenvolvimento de um “Con-
selho de governança global” é uma delas, 
não tendo avançado significativamente 
desde 2017.

Já a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE)[2] 

elaborou “princípios de Inteligência Artifi-
cial” no ano de 2019. Além dela, o Fórum 
Econômico Mundial também já conta com 
“Diretrizes de Procurement Governamental 
de Inteligência Artificial”.[3]

Atualmente, pode-se dizer que a União 
Europeia está na vanguarda da governança 
digital no mundo. A UE é orientada por uma 
“Estratégia Europeia de Inteligência Artifi-
cial”[4] publicada em 2019 pela Comissão 
Europeia, contendo uma  série de diretrizes 
éticas para o que foi intitulado como sendo 
“Inteligência Artificial Confiável”.

Além disso, em fevereiro de 2020, a 
Comissão Europeia publicou seu “Livro 
Branco”,[5] visando a construção de um 
“ecossistema de excelência e de confiança” 
como base para regulações em cooperação 
entre autoridades nacionais e iniciativa 
privada.  Adicionalmente, os Estados 

integrantes da UE contam com a 
“General Data Protection Regu-
lation” (GDPR) que prevê uma 
série de salvaguardas jurídicas 
na proteção 
de direitos à privacidade.

Nos EUA, foi publicado o “Plano 
Estratégico Nacional de Pesquisa 
e Desenvolvimento para 
Inteligência Artificial”[6] no ano 
de 2018. Já em 2019, foi instituí-
da uma Comissão de Segurança 
Nacional sobre a temática. 
Pode-se dizer que o plano visa 
aprofundar questões relativas à 
defesa nacional e não se propõe, 
efetivamente, a regular a inicia-
tiva privada.

Neste sentido,  o projeto de lei 
“Artificial Intelligence Initiative 
Act”,[7] ainda em aprovação, 
pretende acelerar a pesquisa e 
desenvolvimento da Inteligência 
Artificial com apoio do poder 
executivo federal. Em 2019, a 
Casa Branca divulgou um 
relatório de “Orientação para 
Regulamentação de Aplicações 
de Inteligência Artificial”[8], 
incluindo princípios que devem 
ser seguidos pelas agências 
governamentais dos EUA ao 
regulamentarem a IA.

Outros países, como Canadá e 

Iniciativas de regulação ao 
redor mundo
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França, contam com documentos que esta-
belecem padrões éticos mínimos de regu-
lação para uma “Inteligência Artificial com 
significado”. O objetivo é que a IA seja ilumi-
nada fundamentalmente pelos valores dos 
direitos humanos.

No mundo oriental, as estratégias governa-
mentais de países como a China têm sido 
recebidas com certo ceticismo. As críticas 
são voltadas a real forma pela qual a IA é 
utilizada pelos governos. Críticos alegam 
que essas iniciativas de regulação favore-
cem  a ampliação da vigilância governamen-
tal sobre os usuários, bem como o esvazia-
mento de conceitos importantes à socie-
dade 4.0., como o de “democracia digital”.

A primeira estratégia de regulação vista no 
Brasil foi o Projeto de Lei nº 5691/2019[9] de 
autoria do Senador Styvenson Valentim 
(PODEMOS/RN). O PL defende a instituição 
de uma “Política Nacional de Inteligência 
Artificial” aplicável tanto a iniciativa pública, 
quanto privada. Adicionalmente, há outro 
projeto em trâmite no Congresso Nacional 
(nº 5051/2019[10]), de autoria do mesmo 
Senador, estabelecendo princípios éticos 
para o uso de aplicações de IA no Brasil. 

Em 2020, foi proposto o Projeto de Lei nº 
21/20[11] pelo Senador Eduardo Bismarck 
(PDT/CE). O texto visa proteger direitos de 
usuários consumidores impondo uma série 

de obrigações à administração 
pública e à iniciativa privada. 
Assim como as outras
proposições já citadas, o projeto 
de Bismark também se encontra 
em tramitação no Congresso 
Nacional. 

Entretanto, a redação do PL 
21/20 é mais detalhada saindo 
da lógica de uma mera 
“declaração de princípios”. O 
projeto concebe a figura do 
“agente de Inteligência Artifi-
cial” que pode ser uma empresa 
ou organização que desenvolva 
e implante um sistema de IA. Os 
“agentes de IA” terão respons-
abilidade jurídica por eventuais 
decisões tomadas dentro do 
sistema desenvolvido, seja ele 
público ou privado. Além disso, 
deverá atuar para garantir que 
os dados pessoais e sensíveis de 
seus usuários contem com a 
proteção já prevista na Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD).

Outra interessante criação do 
projeto consiste na obrigatorie-
dade de que as entidades públi-
cas e privadas que utilizem IA e, 
que coletem dados pessoais, 
elaborem um “Relatório de 
Impacto de Inteligência Artifi-
cial”. Neste documento deverá 
constar a descrição transparente 
da tecnologia empregada e as 
medidas de contenção de riscos.

Iniciativas de Regulação no 
Brasil
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Assim como ocorre com o relatório de 
impacto exigido atualmente pela LGPD, o 
relatório de IA poderá ser solicitado pelo 
poder público que fará recomendações para 
o fortalecimento de sistemas e proteção dos 
direitos dos usuários.

Deste modo, as empresas fornecedoras de 
serviços jurídicos digitais deverão estar 
atentas a potencial aprovação dessas legis-
lações no futuro. A governança de IA e o 
compliance digital serão pontos fundamen-
tais para o mercado das lawtechs no Brasil.

Em que pese ainda não tenhamos um marco 
regulatório direcionado ao mercado da 
Inteligência Artificial no Brasil, contamos 
com uma extensa gama de legislação que 
atribui algumas responsabilidades às 
empresas já atuantes no setor.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)[12] 
já em vigor, é um conjunto de normas que 
visa implementar medidas de compliance 
digital nas empresas fornecedoras de 
serviços jurídicos digitais. A LGPD é uma 
norma jurídica especializada no tratamento 
e coleta de dados, visando prevenir o vaza-
mento de informações relativas a consumi-
dores, bem como quaisquer potenciais 
violações do direito à privacidade ou à 
intimidade. De qualquer modo, existem uma 
série de outras normas que podem ser 
aplicadas aos serviços que desenvolvam e 
utilizem IA no Brasil.

Os sistemas de IA podem atuar 
adotando “vieses”, fazendo 
“predições” e, inclusive, toman-
do “decisões” que podem causar 
dano ao consumidor. Logo, 
qualquer prejuízo efetivamente 
causado por algum aspecto da IA 
poderá implicar no dever de 
indenizar por parte das empre-
sas desenvolvedoras. Esse é o 
entendimento corroborado pela 
da teoria da responsabilidade 
civil inscrita nos artigos 186 e 
927 do Código Civil brasileiro. 
Aplica-se também o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) 
neste caso, uma vez que a tecno-
logia de IA oferecida no mercado 
é considerada um serviço, nos 
termos do artigo 3º, § 2 do CDC.

A responsabilização pelo Direito 
do Consumidor é objetiva, impli-
cando no ônus da empresa em 
demonstrar que teria tomado 
todas as cautelas para evitar o 
dano causado ou que trata-se de 
culpa exclusiva do consumidor. 
Além disso, é possível antever 
que em eventual demanda judi-
cial envolvendo danos causados 
por um sistema, a norma mais 
favorável ao consumidor - 
considerado vulnerável - decidi-
ria o litígio no Poder Judiciário.

Indo além das normas de 
responsabilização geral e da

Panorama jurídico existente 
no Brasil
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LGPD, é possível abarcar o próprio Marco 
Civil da Internet (Lei 12.965/14) dentro do 
arcabouço jurídico já existente no Brasil. Em 
todas essas normas jurídicas fica destacada 
a importância do dever de informação que o 
desenvolvedor possui perante a sociedade, 
devendo explicar de forma clara e concisa a 
operação de seus algoritmos, conhecida 
como “direito a explicação”. Tal direito é um 
elemento importantíssimo dentro do 
quadro geral de governança de IA e do com-
pliance digital, assim como a observância 
das normas de responsabilização geral. 

Em 2018, a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) instituiu por meio da Portaria 
088/2018[13], a “Coordenação de Inteligência 
Artificial”. Tal Coordenação tem como obje-
tivo regulamentar aplicações jurídicas 
oferecidas no mercado de IA. Assim, o órgão 
instituído tem como foco avaliar os impac-
tos da Inteligência Artificial nos serviços 
jurídicos, fiscalizando a atividade irregular 
na profissão e criando formas de autorregu-
lação. Uma das bandeiras da Coordenação é 
que a utilização dos sistemas de IA na advo-
cacia deve atender os parâmetros do Código 
de Ética da OAB e do Estatuto da Advocacia 
(Lei nº 8.906 /1994).

Além disso, em agosto de 2020, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução 
332 que preceitua pela ética, transparência 
e governança na “produção e uso” da 
Inteligência Artificial no Poder Judiciário 
brasileiro. Conforme dispõe a resolução, o 
uso de IA no Poder Judiciário estará sujeito 
à prestação de contas, apuração e punição 
de condutas coibidas.

Os princípios regulatórios já 
existentes e as futuras regu-
lações específicas podem causar 
impacto significativo no merca-
do das lawtechs no Brasil.  
Assim, para além de uma boa 
governança de IA e do compli-
ance digital, as empresas de 
serviços jurídicos digitais precis-
am estar atentas às disputas em 
torno da própria liberdade de 
atuação profissional e de 
inovação no mercado. Consid-
erando a falta de normas espe-
cíficas sobre o setor das 
lawtechs, o mais importante 
neste momento será tratar dire-
itos e deveres dos consumidores 
com segurança, transparência e 
ética.

Essa á a tendência global sobre o 
assunto, existindo um certo 
consenso internacional em 
torno de um conjunto de 
princípios fundamentais para 
qualquer empresa fornecedora 
de serviços de IA.

Esses princípios podem ser resu-
midos da seguinte forma: 
“justiça, segurança, ética, futuro 
do trabalho, democracia, 
proteção do consumidor e não 
discriminação”[15]. Por meio 
desses princípios, aplicações de 
IA não podem ser utilizadas 
como “armas”. Deve haver com-
preensão pública de como seus 
algoritmos operam e como 
eventuais decisões são tomadas 
pelo sistema. Além disso, 

Regulação vs. Inovação
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desenvolvedores devem ser responsabiliza-
dos caso algo efetivamente “dê errado” e 
acarrete prejuízo.  

Não se trata de um debate fácil para profis-
sionais do Direito e empresários da área de 
inovação. De qualquer maneira, fica demon-
strada a sua urgência. Um dos pontos funda-
mentais dessa discussão passa pelo binômio 
“regulação vs. inovação” ou, em outras 
palavras, “intervenção estatal vs. liberdade 
de empreender” no mercado de IA.

Essa pode ser uma falsa dicotomia na 
medida em que o crescimento do mercado 
dependerá de algum nível de regulação para 
que tenha confiabilidade perante consumi-
dores e investidores. A estratégia de 
atuação ética e transparente já é a aposta de 
grandes empresas como a Apple, Microsoft 
e o próprio Google a fim de fidelizar o 
consumidor. As lideranças dessas gigantes 
de tecnologia têm defendido a regulamen-
tação interna e transnacional.

Isso porque, além da confiança do consumi-
dor, é consenso que os próprios limites e 
impactos da IA ainda não são completa-
mente conhecidos por seus desenvolve-
dores. Neste sentido, as empresas e 
indivíduos têm papel fundamental nos 
cenários de regulação. São atores que 
devem participar ativamente, alertando 
riscos ao Estado e criando modelos que 
dialoguem com valores os universais dos 
direitos humanos sem retroceder nas opor-
tunidades de inovação.  



Referências : 
     https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000486596.pdf

     https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/

     http://www3.weforum.org/docs/WEF_Guidelines_for_AI_Procurement.pdf

     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communica-

tion-artificial-intelligence-europe

     https://www.worldcat.org/title/white-paper-on-artificial-in-

telligence-a-european-approach-to-excellence-and-trust/oclc/1141850140

     https://www.nitrd.gov/news/national_ai_rd_strategic_plan.aspx

     https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1558/text

     https://www.whitehouse.gov/wp-content/up-

loads/2020/01/Draft-OMB-Memo-on-Regulation-of-AI-1-7-19.pdf

     https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139586

     https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138790

     https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2236340

     http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm

     http://www.iiede.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Portar-

ia-088-cria-e-designa-membro_-coordenacao_-intelige%CC%82ncia-artificial.pdf

     https://www.conjur.com.br/dl/nota-iab-oab-robo.pdf

     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-ex-

pert-group-artificial-intelligence

     https://atos.cnj.jus.br/files/original191707202008255f4563b35f8e8.pdf.

 

 

| Página 34



[1] https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000486596.pdf. Acesso em 03.09.2020.
[2] https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/. Acesso em 03.09.2020.
[3] http://www3.weforum.org/docs/WEF_Guidelines_for_AI_Procurement.pdf. 
Acesso em 03.09.2020.
[4] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communica-
tion-artificial-intelligence-europe. Acesso em 03.09.2020.
[5] https://www.worldcat.org/title/white-paper-on-artificial-in-
telligence-a-european-approach-to-excellence-and-trust/oclc/1141850140. 
Acesso em 03.09.2020.
[6] https://www.nitrd.gov/news/national_ai_rd_strategic_plan.aspx. Acesso em 
03.09.2020.
[7] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1558/text. Acesso 
em: 03.09.2020.
[8] https://www.whitehouse.gov/wp-content/up-
loads/2020/01/Draft-OMB-Memo-on-Regulation-of-AI-1-7-19.pdf. Acesso em 
03.09.2020.
[9] https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139586. 
Acesso em: 03.09.2020.
[10] https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138790. 
Acesso em: 03.09.2020.
[11] https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2236340. Acesso em 
03.09.2020.
[12] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. 
Acesso em: 03.09.2020.
[13] http://www.iiede.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Portar-
ia-088-cria-e-designa-membro_-coordenacao_-intelige%CC%82ncia-artificial.pdf. 
Acesso em 03.09.2020.
[14] https://www.conjur.com.br/dl/nota-iab-oab-robo.pdf. Acesso em 
03.09.2020.
[15] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-ex-
pert-group-artificial-intelligence. Acesso em: 03.09.2020.

| Página 35



06

Robôs julgadores, previsões jurídicas, 
processo automatizado... Quais dessas 

ideias já estão sendo adotadas pelas cortes 
brasileiras e quais ainda pertencem ao 

universo da ficção? Como compreender os 
desafios éticos e possibilidades do processo 

judicial em meio a essas mudanças? No 
texto de hoje, abordaremos essas questões 

revelando os principais aspectos da
“Jurisdição 4.0”.

A Inteligência
Artificial no Poder

Judiciário Brasileiro: 
entendendo a nova

“Justiça Digital”

Por Ana Catarina
de Alencar
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O uso da Inteligência Artificial (IA) no Poder 
Judiciário brasileiro já é uma realidade. A 
virtualização do processo físico e a automa-
tização do rito processual agora dão lugar a 
uma nova evolução: o emprego de algorit-
mos inteligentes visando maior eficiência, 
acuracidade e segurança na prestação da 
tutela jurisdicional. 

Atualmente, grande parte dos advogados 
que atuam perante os tribunais e cortes 
superiores já tiveram suas peças tratadas 
por aplicações de IA, as quais abordaremos 
neste texto. Entretanto, estas inovações na 
prática diária da advocacia estão muito 
distantes do cenário de ficção científica 
pintado por alguns críticos da IA no Poder 
Judiciário.

Segundo os estudiosos do tema, a Inteligên-
cia Artificial deve ser dividida em dois tipos: 
a IA Geral ou “forte” e a IA “fraca”. A IA 
Geral ou “forte” é geralmente representada 
nos cenários de ficção, onde as máquinas 
detêm a capacidade de decidirem pelos 
seres-humanos em uma sociedade com 
contornos futuristas. Muito embora existam 
vários estudos sobre a possibilidade do 
aprendizado de máquina (machine learning) 
e da autonomia decisória de alguns sistemas 
de IA, as soluções atualmente existentes no 
mercado estão muito longe dessa “perigosa  

modernidade”.

Além disso, as ferramentas hoje 
disponíveis aplicadas em várias 
empresas e órgãos públicos não 
podem ser comparadas a um 
mecanismos de uma Inteligência 
Artificial “forte”. 

Por isso, quando surgem discur-
sos no sentido de que a IA 
tomará efetivas decisões pelos 
seres humanos ou de que as 
sentenças judiciais serão 
proferidas pelas máquinas no 
futuro, deve-se ter cautela: esse 
tipo de solução sequer está 
disponível nos campos de 
pesquisa e no mercado. Atual-
mente, as soluções de IA utiliza-
das no mundo jurídico e, espe-
cialmente, nos tribunais se 
enquadram no conceito de IA 
fraca. São ferramentas que 
auxiliam na automatização de 
tarefas não muito complexas, 
incluindo atividades burocráti-
cas, de gestão documental e de 
outros tipos de encaminhamen-
tos jurídicos. De qualquer modo, 
ainda que existam atividades 
mais relevantes sendo realiza-
das pela IA, como a admissibili-
dade de recursos em cortes 
superiores, todas essas tarefas 
são conduzidas
sob a supervisão e mediante

Benefícios da IA
no Poder Judiciário 
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 aprovação final de um ser humano.
 
O principal argumento em prol da utilização 
da IA no Poder Judiciário brasileiro é a 
redução da litigiosidade e a celeridade 
processual, dois importantes avanços no 
que tange ao acesso à Justiça. Hoje, o Brasil 
lidera os índices de países com grande 
volume de decisões judiciais e multiplicação 
de “litígios repetitivos”. Nesse ponto, a 
padronização do contencioso de massa por 
meio de aplicações de IA pode reduzir 
custos e propiciar um ganho social expres-
sivo na entrega satisfativa da tutela jurisdi-
cional. 

Os benefícios da IA no Poder Judiciário têm 
dimensão social não apenas por realizarem 
parte importante do direito de acesso à 
Justiça, mas, também por criarem mecanis-
mos padronizados que tragam segurança e 
previsibilidade às decisões judiciais. Todas 
essas inovações apontam para uma necessi-
dade de reflexão sobre a gestão do processo 
judicial com foco em celeridade, redução de 
custos e uma visão mais acurada sobre 
como os juízes, tribunais e cortes superiores 
têm interpretado a legislação.  

Além do excesso de formalismo e entraves 
burocráticos do processo, as cortes brasilei-
ras têm enfrentado o desafio de uniformizar 
sua jurisprudência  nos últimos anos. 

Essa preocupação com a segu-
rança jurídica nos tribunais foi 
tratada, especialmente, a partir 
do novo Código de Processo Civil 
(CPC/2015) que trouxe a ideia 
de uma teoria de precedentes. 

No sistema de precedentes do 
CPC/2015, não se consideram 
fundamentadas as decisões 
contrárias a enunciado de 
súmula, jurisprudência ou prec-
edente invocado pela parte, sem 
demonstrar a distinção (distin-
guishing) ou superação (overrul-
ing). Assim, o Código requer 
padronização e clareza das 
decisões judiciais em respeito a 
integridade do ordenamento 
jurídico. 

A tal “integridade do Direito” 
buscada pelo Código visa a 
evitar que decisões judiciais 
discrepantes sejam proferidas 
sobre matérias semelhantes, 
conforme ainda é comum obser-
varmos nos tribunais brasileiros. 
A seriedade sobre o tema é 
tamanha que o CPC/2015 
poderá considerar como nula a 
decisão judicial que viole esses 
princípios. Logo, a partir dessa 
nova sistemática processual, a 
obrigação de uniformização da 
jurisprudência 

Fundamentos Jurídicos
para o uso da IA no Judiciário 
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e preservação da sua “estabilidade, integri-
dade e coerência” é clara e urgente. 

Entretanto, como fazer a compatibilização 
da jurisprudência de tribunais e cortes 
superiores considerando a infinidade de 
pronunciamentos judiciais existentes? 
Como harmonizar precedentes que podem 
ser criados por cortes e por cada tribunal 
em cada Estado brasileiro, seja em sede 
recursal ou em outras demandas como IAC e 
o IRDR? Apenas a ficção do “Juiz Hércules” 
de Dworkin poderia dar conta desse 
trabalho em um país continental como o 
Brasil. 

Neste sentido, vários projetos de Inteligên-
cia Artificial dentro do Poder Judiciário 
visam a garantir, justamente, essa harmoni-
zação da jurisprudência, além de conferir 
celeridade e redução de custos ao rito 
processual. Hoje, a IA na justiça brasileira 
pode ser utilizada para identificar prece-
dentes considerados vinculantes, compilar 
decisões judiciais, fundamentos legais e 
teses, conferindo uniformidade e eficiência 
à prestação jurisdicional. 

Evidente que esse gerenciamento do 
processo deve sempre ser validado pela 
figura do juiz, atendendo aos princípios da 
segurança jurídica, da igualdade entre as 
partes no litígio e da previsibilidade, 
conforme dispõe o próprio artigo 5º da Con-
stituição Federal. Assim, a tecnologia 

pode contribuir de forma deter-
minante para oferecer uma 
perspectiva mais objetiva de 
como certos temas são julgados 
pelo Poder Judiciário, possibil-
itando o aprimoramento da 
ordem jurídica e a concretização 
de direitos. 

Ressalte-se que as ferramentas 
de IA hoje já existentes no 
âmbito do Poder Judiciário 
atuam neste propósito de garan-
tir estabilidade, uniformidade e 
coerência à atuação de juízes e 
tribunais. Este propósito é a 
escolha do próprio legislador, 
conforme já consagrado no 
CPC/2015. Logo, há fundamento 
jurídico para que a tecnologia 
auxilie as atividades jurisdicio-
nais e há alinhamento entre o 
uso da tecnologia e os princípios 
constitucionais aplicáveis ao 
processo.

Além disso, no longo prazo, o 
uso da IA pelo Poder Judiciário 
levaria a menor subjetividade e 
decisionismo judicial, organizan-
do o sistema de precedentes 
que o CPC/2015 busca erigir. Por 
isso, a IA será utilizada não 
apenas nas cortes, mas, em 
escritórios de advocacia, depar-
tamentos jurídicos de empresas, 
etc, a fim de que todos os 
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profissionais do Direito envolvidos possam 
melhor compreender como decidem as 
cortes e quais as estratégias de litígio a 
serem adotadas pelas partes. 

Segundo o relatório do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) intitulado “Inteligência 
Artificial no Poder Judiciário Brasileiro”, até 
2019 existiam pelo menos 14 sistemas de IA 
em utilização na Justiça brasileira. Atual-
mente, este número é de aproximadamente 
72 aplicações incluindo projetos em anda-
mento. 

Os projetos no âmbito do STF, STJ, TST, TJPE, 
TJRO e TJDFT atuam identificando a classe e 
o assunto dos processos, mapeando proces-
sos similares e com repercussão geral, 
indicando movimentações processuais 
pertinentes, sugerindo a redação de textos 
jurídicos, etc. Essas aplicações auxiliam nas 
atividades cotidianas dos magistrados, 
conferindo celeridade e precisão às 
decisões prolatadas.

Estudos desenvolvidos pelo Centro de 
Inovação, Administração e Pesquisa do Judi-
ciário da FGV (CIAPJ) demonstram que 27 
projetos de inteligência já atuam identifi-
cando se o caso recebido se enquadra no 
artigo 332 do Código de Processo Civil, que 
prevê a improcedência liminar de ações
contrárias às súmulas do STF e do STJ, bem  

como a hipótese de decadência 
ou prescrição da ação. Pelo 
menos 12 projetos mapeados 
auxiliam sugerindo minutas para 
sentenças e acórdãos. Há 
também pelo menos 9 ferra-
mentas dedicadas a verificação 
dos requisitos de admissibili-
dade dos recursos nos tribunais.
 
Pesquisas sobre o tema também 
apontam que o grau de precisão 
dessas ferramentas, em alguns 
ramos de atividades, poderá ser 
consideravelmente superior 
àquele obtido quando a mesma
atividade é desempenhada por 
seres humanos. Assim, o que 
essas aplicações fazem é 
padronizar, acelerar e precisar 
atividades que seriam feitas 
manualmente por juízes e 
serventuários. Em resumo, as 
principais automatizações já 
feitas pelo Poder Judiciário com 
o auxílio da IA consistem em 
separar, distribuir e classificar 
ações, identificar temas de 
repercussão geral, verificar 
requisitos de admissibilidade, 
precedentes e teses. 

No âmbito do STF é utilizado o 
sistema Victor que identifica o 
tema de repercussão geral 
ligado ao caso apresentado no 
Supremo. O software localiza a  

Exemplos IA nas
Cortes Brasileiras
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repercussão geral no recurso, indicando se a 
peça deve ser admitida ou rejeitada e 
devolvida à instância de origem. O índice de 
precisão do sistema Victor é de 91% de 
acurácia. Além disso, Victor reduz o tempo 
de identificação do tema de repercussão 
geral nos recursos, concluindo a tarefa em 
aproximadamente 5 segundos. 

O STJ também possui aplicações de IA. O 
software chamado Athos realiza a local-
ização de processos em que sejam aplicáveis 
precedentes já utilizados pela corte. Esse 
sistema também atua na identificação e 
classificação de casos em vias de se 
tornarem precedentes vinculantes. Além do 
sistema Athos, o STJ utiliza a aplicação 
Sócrates para identificar requisitos de 
admissibilidade em recursos repetitivos e 
seus agravos. O software identifica os 
dispositivos de lei violados, o objeto da 
divergência jurisprudencial invocada, para-
digmas e palavras mais relevantes para a 
classificação do conteúdo. Assim como nas 
outras aplicações mencionadas, essas infor-
mações fornecidas pela máquina necessi-
tam ser validadas pelo usuário autorizado 
na corte. 

Destaque-se que não são as máquinas que 
decidirão sobre esses casos. Caberá aos 
seres humanos indicar quais os entendi-
mentos corretos a respeito do Direito 
dentro desses sistemas.  Por conseguinte, as 
decisões judiciais não são automatizadas 

e os algoritmos das aplicações 
não são utilizados como “fórmu-
las” que decidem casos, mas, 
buscam simplesmente padroni-
zar as atividades jurisdicionais 
que impactam no direito de 
acesso à justiça, segurança 
jurídica, igualdade, etc. 

O uso da IA pelo Poder Judiciário 
pode ser visto como uma grande 
oportunidade, otimizando 
tempo, recursos e o próprio 
cumprimento de normas legais. 
Entretanto, alguns problemas 
relacionados a transparência 
dos algoritmos e à própria possi-
bilidade de intepretação do 
Direito pelos softwares precisam 
ser aprofundados pela comuni-
dade jurídica. 

Conforme já destacado, os 
defensores das soluções de IA 
no Poder Judiciário não buscam 
substituir os juízes por máqui-
nas, mas, atuar com ferramentas 
que sirvam como complementos 
a sua atividade. De qualquer 
modo, uma primeira reflexão 
que deve ser feita sobre esse 
aspecto é: quais atividades 
devem contar com esse comple-
mento e quais não deveriam 
pelo menos no estágio atual. 

Desafios Éticos no uso
da IA pelo Poder Judiciário
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Um bom exemplo dessa reflexão é a 
utilização de sistemas preditivos para analis-
ar a probabilidade de reincidência por 
acusados na Justiça Criminal. Considerando 
que os algoritmos são elaborados por seres 
humanos e que acessam uma infinidade de 
informações na rede, a máquina também 
pode atuar com “vieses”, ou seja, baseada 
em informações racistas, machistas, 
homofóbicas, etc. Logo, a possibilidade de 
que aplicações de IA atuem com vieses no 
dia a dia das cortes deve ser analisada. 
Trata-se de um risco ético-jurídico, que 
impõe a necessidade de pensar se o uso da 
IA deveria ocorrer em todas as esferas e 
atividades da Justiça. 

Neste sentido, há quem alegue que por mais 
que os juízes não sejam substituídos pelas 
máquinas, quando uma aplicação identifica 
e classifica determinada ação como inad-
missível, existiria aí uma certa “função 
decisória” por parte do sistema, o que 
equivaleria a dizer que o juiz foi “substituí-
do” por um robô na prática.

Entretanto, essa maneira de compreender a 
IA é equivocada, uma vez que o sistema é 
alimentado e programado por pessoas. Os 
seres humanos continuam tendo poder 
decisório, razão pela qual a automatização 
da tarefa jurisdicional não implica em uma 
decisão. Ela implica tão somente em um 
fornecimento especializado de subsídios 
informacionais que devem ser confirmados 
por seres humanos. 

De qualquer maneira, deve-se considerar 

que a atividade decisória em si, 
seja manual ou automatizada, 
acontecerá necessariamente em 
algum momento por meio de um 
ato humano. A diferença funda-
mental é que, antes da surgi-
mento da IA, estagiários e asses-
sores se ocupavam de várias 
dessas tarefas manualmente por 
longas horas.  Agora, há possibi- 
lidade de que o sistema gere as 
informações pertinentes para 
que o responsável as valide 
garantindo a precisão, a integri-
dade e a coerência da gestão 
processual. 

Além disso, as premissas do que 
será fornecido pelos sistemas de 
IA já estão estabelecidas previa-
mente pela própria legislação, 
precedentes etc. Assim, a 
aplicação de IA não estará crian-
do nada novo e nem mesmo 
realizando um raciocínio verda-
deiramente “decisório”.  
Dado o nosso atual contexto de 
uma sociedade plural, acelerada 
e globalizada, não há motivo 
razoável para rejeitar o uso 
desses sistemas pelo Poder Judi-
ciário – sistemas que já são 
utilizados em praticamente 
todos os âmbitos sociais. 
No contexto atual, não se deve 
rechaçar o uso da IA pelo Poder 
Judiciário, mas, enfrentar o 
desafio de garantir que os algo-
ritmos possam ser construídos 
dentro de parâmetros 
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éticos-jurídicos, servindo de apoio à tomada 
de decisão com transparência e coerência.  
Neste sentido, pode-se pensar em um 
“direito à explicação” das partes em relação 
à arquitetura dos algoritmos, incluindo a 
divulgação do código-fonte utilizado.

Não há razão para alarmar a sociedade com 
ideias extravagantes sobre a substituição de 
juízes e advogados por robôs ou, da 
prolação de sentenças e acórdãos por 
máquinas. O estágio atual da IA se quer 
permitiria esse tipo de aplicação. É im- 
prescindível se voltar ao que realmente 
importa, isto é, a legitimidade da automa-
tização de atividades com a IA. Neste ponto, 
deve-se considerar a criação de mecanismos 
de monitoramento, auditoria, transparência 
e, até mesmo, de um órgão fiscalizatório e 
regulador para esses sistemas. 

Advogados e a sociedade civil têm papel 
fundamental nessa discussão e devem estar 
preparados para compreender as relações 
entre o Direito e a Inteligência Artificial. A 
Justiça Digital poderá ser ainda mais “justa” 
quanto maior for a sua legitimidade e 
eficiência. Do ponto de vista da tecnologia, 
não há nada que impeça essa “nova” Justiça 
de superar os problemas de imparcialidade, 
incoerência e imprevisibilidade da sua 
versão mais “antiga”. O resultado dessa 
equação, certamente, dependerá mais de 
nós do que das máquinas. 
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Luis Guilherme precisava encontrar uma 
série de precedentes  que sustentassem seu 
caso sobre sobre exclusão do ISS na base de 
cálculo da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta. Ele precisava de pre- 
cedentes fortes, com decisões favoráveis ao 
contribuinte.

Em sistemas de busca tradicionais, Luis Guil-
herme inseriria palavras-chaves e receberia 
como resposta centenas, às vezes até 
milhares, de precedentes relacionados a 
essas palavras-chaves. Pressionado com 
prazos e trabalhando em diferentes proces-
sos ao mesmo tempo, Luis Guilherme não 
terá tempo para buscar exatamente os pre- 
cedentes que sustentam uma decisão 
pró-contribuinte no seu caso. 

Agora imagine um sistema de pesquisa juris-
prudencial que encontrasse os milhares de 
casos sobre aquele tema, mas com um 
detalhe: Luis Guilherme poderia filtrar e 
visualizar apenas decisões favoráveis ao 
contribuinte, aprovadas por unanimidade 
pela turma e relatados por um juiz específi-
co. De repente, os milhares de casos se 
reduzem a poucas dúzias, o que torna o 
trabalho muito mais factível e Luis Guil-
herme tem uma capacidade muito maior 
analisar a jurisprudência do tema e aumen-
tar as chances de ganhar o caso para o seu 
cliente. 

Esse sistema pode fazer ainda mais.

Ele também informa a 
proporção de julgados pró-con-
tribuinte e pró-fisco daquele juiz 
específico. Luis Guilherme agora 
tem não apenas uma capacidade 
de avaliar a jurisprudência rele-
vante com muito mais eficiência 
como também a capacidade de 
entender a cabeça do juiz que 
avaliará seu pedido com muito 
mais precisão e assertividade. 
Um ganho de eficiência e de 
qualidade no seu trabalho com a 
mesma ferramenta. 

Esse sistema integrando pesqui-
sa inteligente e jurimetria é 
possível. Ele precisa de 
inteligência artificial para 
alimentá-lo. 

É nesse contexto que criamos o 
Vision, o primeiro robô de 
inteligência artificial tributária 
da Turivius. O que o Vision faz é 
muito simples: ele classifica se 
um acórdão foi conhecido por 
uma turma, se seu resultado foi 
favorável – parcial ou integral-
mente –  ao contribuinte ou ao 
Fisco e se a decisão foi unânime 
ou por maioria. 

Vision: aplicação da
inteligência artificial
ao direito tributário 
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Simples, não? Estamos certos que qualquer 
estagiário em seu primeiro mês poderia 
fazer o mesmo. 

No entanto, o que faz o Vision especial é a 
velocidade com que ele faz esse classifi-
cação. O Vision pode classificar centenas de 
milhares de acórdãos em segundos. 

Essa velocidade é inatingível para qualquer 
ser humano, inclusive o seu super-es-
tagiário. Esse é o principal diferencial das 
ferramentas de inteligência artificial jurídica 
no estágio atual da tecnologia: executar 
tarefas simples mas com velocidades 
impensáveis para seres humanos. 

Com essa velocidade, o Vision consegue 
classificar toda a base de acórdãos tributári-
os da Turivius (mais de um milhão, cobrindo 
Judiciário e conselhos administrativos) em 
questão de minutos. Uma tarefa dessa para 
seres humanos demoraria meses.

Esse nível de eficiência gera duas aplicações 
principais para os nossos usuários. 

Primeiro, as classificações do Vision alimen-
tarão o sistema de jurimetria integrada da 
Turivius. Com essas classificações, decisões 

pró ou contra contribuintes por 
juízo, turma, tribunal, conselho 
administrativo, etc e por temas 
tributários discutidos nas cortes. 

Com esse tipo de inteligência 
jurídica, o advogado fica muito 
mais capacitado para tomar 
decisões estratégicas sobre 
contenciosos ou contingencia-
mento tributário nas empresas. 
A comunicação com o cliente, 
usando a linguagem precisa dos 
gráficos, gera muito mais credib-
ilidade.

Segundo o Vision alimentará o 
sistema de filtros inteligentes da 
Turivius. Com ele, nossos usuári-
os poderão fazer pesquisas com 
um nível de especificidade inédi-
to. Por exemplo, o usuário faz 
uma busca usando pala-
vras-chaves, como faria em 
qualquer ferramenta de busca. 
O interessante vem no próximo 
passo: o usuário pode pedir que 
o Vision filtre os resultados 
retornando apenas decisões 
unânimes e favoráveis ao 
contribuinte, relatadas por um 
juízo específico. O nível de 
eficiência gerada para a pesqui-
sa jurisprudencial é drástico.

Aplicações comerciais
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O Vision nada mais é que um algoritmo de 
machine learning (ML), que é o nome técni-
co mais correto para o que se convencionou 
chamar de inteligência artificial. ML é uma 
classe de algoritmos estatísticos e computa-
cionais, ou ‘máquinas’,  que aprendem com 
os dados, daí o nome ‘aprendizado de 
máquina’ (vide capítulo 1 para detalhes). 

Essas ‘máquinas’ podem aprender sozinhas 
(unsupersived leaning) ou podem ser trein-
adas por humanos (supervised learning). No 
último caso, humanos fazem a classificação 
das observações, passam-nas para a máqui-
na, que identifica o padrão dos humanos e o 
replica em outras classificações.

O Vision foi treinado a achar as pala-
vras-chaves em um acórdão que estão asso-
ciadas aos tipos de decisões descritas 
acima. Esse processo tem vários desafios. O 
primeiro deles é diferenciar se um julga-
mento ‘positivo’ no acórdão se refere ao 
conhecimento da petição ou ao mérito do 
recurso. 

O próximo passo é utilizar redes neurais 
para processar essas ‘tabelas’. As redes 
neurais classificam os acórdãos em 

categorias diferentes e ‘testam’ 
parâmetros diversos para  mini-
mizar uma função que mede o 
erro das classificações para cada 
parâmetro, conhecida como loss 
function. Assim, a rede neural 
escolhe qual parâmetro possibil-
ita mais acertos.

Depois de escolhido os melhores 
parâmetros, nós testamos o 
nível de acurácia das classifi-
cações em um conjunto de 
decisões separadas. Os percen-
tuais relatados acima são o nível 
de acerto sobre esse conjunto 
de decisões separadas.  

Em suma, o Vision é uma 
evolução tecnológica inédita no 
Brasil. Usando inteligência artifi-
cial ele possibilitará ganho de 
eficiência enorme para advoga-
dos. Com ele, nossos usuários 
podem aplicar filtros inteligen-
tes de pesquisa jurisprudencial 
que os trará exatamente os 
resultados que precisam em 
poucos segundos. A jurimetria 
alimentada pelo Vision possibili-
tará a tomada de decisões 
estratégicas mais assertivas no 
contencioso e consultivo 
tributário, além de parametrizar 
com mais acurácia o contingen-
ciamento tributário das empre-
sas.

Matéria-prima do Vision:
textos de acórdãos e redes
neurais recursivas. 
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o contingenciamento tributário das
empresas.

O Vision faz em poucos segundos o que um 
estagiário demoraria várias horas. Ele 
também reduz bastante a quantidade de 
tempo de trabalho de um advogado júnior. E 
isso tem implicações importantes. 

Embora, como os textos acima enfatizaram, 
não vislumbremos uma macro-substituição 
dos advogados por máquinas, o caso do 
Vision mostra que haverá, sim, uma queda 
de demanda por algumas tarefas geral-
mente executadas por aqueles que estão 
bem no início da carreira. 

Uma avaliação inicial é que esse cenário é 
negativo. Entretanto, vale a pena uma 
análise mais profunda. No setor de serviços 
jurídicos, havia um costume de designar ao 
estagiário as piores tarefas, aquelas que 
ninguém mais gostaria de fazer. Assim, o 
instituto do estágio era subvertido e deixan-
do de ser uma extensão do aprendizado 
universitário. Essa realidade também recaia, 
em menor medida, no advogado júnior, a 
quem também eram designadas as tarefas 
rejeitadas e menos intelectualmente esti- 
mulantes do escritório.

Com a inteligência artificial fazendo essas 
tarefas repetitivas e pouco criativas, é hora 
também de integrar estagiários e júniores à 

Nova Advocacia. É hora de criar 
a figura do estagiário 2.0, que 
deixa de ser a figura para fazer 
as tarefas mais rejeitadas para 
voltar para a sua ideia original: 
aproveitar os primeiros anos da 
carreira para ser uma forma de 
recrutamento, uma experiência 
educacional, um treinamento 
profissional sério e oportuni-
dades para mentorias com aque-
les mais experientes. 

Robôs como o Vision, e tantos 
outros que citamos neste livro, 
serão cada vez mais uma reali-
dade no Direito. Por um lado, 
eles reduzem, sim, a demanda 
por horas trabalhadas dos 
profissionais do Direito. Mas por 
outro, e esse é o mais impor-
tante, eles aumentam enorme-
mente as capacidades dos 
profissionais de cumprirem sua 
função. 

Ao executarem tarefas que 
atualmente tomam muito 
tempo, mesmo que básicas, as 
aplicações de IA permitrão que 
os profissionais foquem seu 
tempo no que realmente impor-
ta, sejam eles advogados ou 
magistrados. Com as tarefas 
repetitivas, de pouco valor agre-
gado e baixa demanda intelec- 
tual fora do caminho,

Inteligência Artificial,
o estagiário 2.0  e
advogados júniores

Conclusão
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esses profissionais poderão investir mais 
tempo em encontrar melhores soluções 
para os problemas dos seus clientes e cuidar 
para que a interpretação e aplicação das leis 
seja mais harmônica, estável e segura para 
os jurisdicionados.
 
Esse é o grande potencial de contribuição da 
Inteligência Artificial no Direito. Nos próxi-
mos 5 a 10 anos, essas tecnologias farão 
cada vez mais parte da rotina do setor. Nós 
acreditamos que essa transformação trará 
mais oportunidades do que riscos. No 
entanto, essas oportunidades serão colhidas 
pelos profissionais que souberam se adaptar 
na hora correta. A adaptação aqui implica 
investir na aquisição das novas habilidades 
necessárias, no posicionamento de mercado 
correto e das ferramentas de software 
adequadas. 

Com esse livro, esperamos ter te dado uma 
perspectiva inicial, sem mitos e sem com-
plexidades desnecessárias, sobre o que é a 
IA, como ela vai impactar o Direito, como 
ela pode ser regulada e quais as aplicações 
já existentes tanto na advocacia privada 
quanto no Judiciário. 

Mas essa transformação está só começando. 
Aos profissionais da área, agora cabe a 
vocês, a partir do ensinamento que compar-
tilhamos aqui, decidirem qual profissional 
você quer ser, o que aproveitou as oportuni-
dades que estão se revelando ou os que 
foram atropelados pela tecnologia.



Não pare
por aqui, visite:

O Portal de Conteúdos da Turivius tem uma série de 
material educacional gratuito e de alta qualidade. 
Você vai ter acesso a ebooks, artigos e entrevistas com 
especialistas e vídeo-aulas. Vai também poder 
conhecer melhor como nossos produtos estão ajudan-
do profissionais do Direito a alcançar seus objetivos.

www.turivius.com/portal
Continue seu aprendizado

e pesquisa sobre
esse e outros temas.
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