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Qual a Solução
da Turivius?

A análise predi�va cole�va (APC), ou crowdsourced forecas�ng, é a 
melhor técnica para prever eventos complexos. Ela já é usada pela CIA 
e mercado financeiro. A técnica agrega esta�s�camente as previsões 
de profissionais com variados níveis de exper�se sobre uma questão.

Decisões judiciais das cortes superiores 
sobre temas de alto impacto são pouco 
previsíveis e podem ter alto custo 
financeiro e legal.

Advogados e profissionais de compliance 
das empresas precisam orientar clientes e 
tomar decisões estratégicas neste cenário 
de enorme incerteza.



Como
funciona?

A Turivius coleta as previsões individuais de mais de uma 
centena de advogados sobre o resultado de julgamentos 
complexos. 

Nossos clientes e convidados são alguns dos melhores 
tributaristas do país (vide próxima página)
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2
Nosso time (ex-pesquisadores do MIT e USP) usa técnicas  
estatísticas para agregar matematicamente as previsões 
individuais, transformando-as em previsões coletivas.

3
Nossa estatística leva em consideração o nível de 
experiência dos respondentes: quanto mais anos atuando 
na área tributária, maior o peso atribuído à sua resposta. 

O resultado da nossa survey é a 
melhor previsão possível das futuras 

decisões sobre esses temas.2

1 Nesta rodada, ponderados os resultados por tempo de experiência de cada respondente. Nas próximas rodadas, 
2 Veja aqui um compilado da literatura cientí�ca mostrando quão poderosa é essa técnica:
https://www.cultivatelabs.com/support/forecasts/crowdsourced-forecasting/academic-articles-about-prediction-markets



Sobre os
participantes

(em 20/07/2021)

A Turivius atende alguns dos melhores escritórios tributaristas do país e o 
departamento jurídico de grandes multinacionais. 

  
Por isso, a inteligência coletiva gerada pela nossa previsão é a melhor 

disponível no mercado! 

Veja abaixo quem são os escritórios e empresas respondentes.
FORAM MAIS DE 100 RESPONDENTES NESSA PRIMEIRA RODADA!



05
{01} A TESE MAIS SEGURA PARA O CONTRIBUINTE:

Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS
(RE 592.616 — Tema 118)

06
{02} FAVORÁVEL MAS COM LIMITAÇÕES: 

Contribuições parafiscais limitadas a 20 salários-mínimos
(tema 1.079)

07
{03} EXPECTATIVA MODERADA

Exclusão do PIS/Cofins da própria base de cálculo
(RE 1.233.096 — Tema 1.067)

08
{04} EXPECTATIVA MODERADA

Exclusão do ICMS da base de cálculo da IRPJ e CSLL
(lucro presumido)

09{05} O TEMA MAIS ARRISCADO
 Exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB

Rodada de junho-julho 2021
Resultados

Abaixo os resultados da análise predi�va cole�va contabilizados em 
20/julho 2021. Foram cinco temas, dos quais 4 relacionados à teses 

derivadas das exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins. 

Quais são as teses mais seguras para o contribuinte
e quais são as mais arriscadas? 

10NÃO PARE POR AQUI



A tese mais segura
para o contribuinte:{01}
Exclusão do ISS da base de
cálculo do PIS (RE 592.616 — Tema 118)

Os par�cipantes de diferentes níveis de experiência foram quase unânimes: a discussão 
deve ter resultado favorável ao contribuinte. Essa foi a tese com o maior percentual de 

respondentes apontando para expecta�va favorável. 

Página 05

Exclusão ISS base de cálculo PIS - Resultado
ponderado por tempo de experiência



Favorável mas com
limitações:{02}
Contribuições parafiscais limitadas a
20 salários-mínimos (tema 1.079)

Os respondentes apontaram majoritariamente para uma decisão favorável ao contribuin-
te (76%). Mas a expecta�va é que a limitação seja válida para cada funcionário da 

empresa, e não globalmente, para todos os funcionários.
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Limitação das contribuições parafiscais - Resultado
ponderado por tempo de experiência



Expectativa moderada:{03} Exclusão do PIS/Cofins da própria base de
cálculo (RE 1.233.096 — Tema 1.067) 

Esse tema apresentou um dos resultados mais interessantes. Na média simples, há uma 
expecta�va ligeiramente mais favorável ao contribuinte. Mas quando agregamos as 

respostas dando um peso proporcional aos anos de experiência, a perspec�va é 
majoritariamente contrária ao contribuinte. 

Aqui vale o ditado do gato escaldado: os tributaristas mais experientes estão menos 
o�mistas que os mais jovens. 
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Exclusão do PIS/Confins da própria base de cálculo -
Resultado ponderado por tempo de experiência



Expectativa
moderada (parte II):{04}
Exclusão do ICMS da base de cálculo da 
RPJ e CSLL (lucro presumido)

A maioria, por uma pequena margem, entende que esse tema terá resultado contrário 
ao contribuinte. A margem de diferença é pequena, mas aumenta quando adicionamos o 

peso por senioridade. 
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O tema mais arriscado:{05}Exclusão do ICMS da base de cálculo
da CPRB

Por uma grande margem, a maioria dos respondentes acreditam que o resultado final 
dessa tese será contrária ao contribuinte. A perspec�va é ainda mais nega�va para 

advogados(as) mais experientes.
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Nós somos uma empresa de tecnologia fundada por 
ex-pesquisadores do MIT e da USP. Nossos produtos 
oferecem o que há de melhor na aplicação de 
inteligência ar�ficial a diferentes áreas do Direito.

Entenda melhor como podemos te ajudar acessando
www.turivius.com ou entre em contato conosco em 
contato@turivius.com  

Não pare por aqui!
O sistema jurídico brasileiro é complexo e pouco previsível. 

As novas tecnologias de inteligência ar�ficial jurídica e 
jurimetria são as melhores soluções para enfrentar esses desafios. 

  Se você precisa de ajuda para incorporar novas tecnologias no seu 
escritório ou departamento jurídico, nós da Turivius

podemos te ajudar!
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